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Z Á Z N A M 

 

z 20. Plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje konaného 

dne 27. září 2022 od 11.00 hodin 

v Zastupitelském sále 

 na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

 

 

Přítomni: dle originálu prezenční listiny, který je uložen v kanceláři sekretariátu Rady 

hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen „RHSD KK“).  

   

 

                  

 

Program jednání  

 

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

2. Zaměstnanost v Karlovarském kraji 

3. Aktuální informace o Paktu zaměstnanosti 

4. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji            

5. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

6. Aktuální informace k situaci v KK v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině 

7. Informace k energetické situaci 

8. Další aktuální informace z Karlovarského kraje     

9. Různé  

10. Závěr 

 

 

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

 

Jednání pléna RHSD KK zahájil hejtman Karlovarského kraje a předseda RHSD KK Ing. Petr 

Kulhánek v 11.00 hodin, přivítal všechny přítomné členy pléna RHSD KK a zároveň uvítal 

hosty. 
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Přítomní členové pléna RHSD KK odsouhlasili program jednání a ověřovatele zápisu paní 

Dimovou a pana Novotného. 

 

 

2. Zaměstnanost v Karlovarském kraji 

 

Paní Mgr. Jana Belblová, ředitelka Odboru zaměstnanosti a EU na krajské pobočce Úřadu práce 

ČR (dále jen „ÚP“) v Karlových Varech, prezentovala informace o aktuálním stavu na trhu 

práce v Karlovarském kraji.  

Podíl nezaměstnaných je v kraji nejmenší v okrese Cheb, tam se pohybuje pod 

celorepublikovým průměrem. V současnosti se predikuje stoupající míra nezaměstnanosti 

v celém kraji. Do evidence začínají chodit absolventi a mladí po základní škole, kteří dále 

nestudují.  

U nezaměstnaných z Ukrajiny je jeden z největších problémů nadále jazyková bariéra. Ta má 

většinou za následek, že jim nemůže být nabídnuta práce odpovídající jejich kvalifikaci  

a vzdělání. Ministerstvo v současné době vytvořilo sylabus pro dva akreditované rekvalifikační 

kurzy k jazykovému vzdělávání a ze strany ÚP je tak možné hradit zájemcům rekvalifikační 

kurz češtiny. 

Do budoucna ÚP připravuje projekty na podporu zaměstnavatelů, například na podporu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také na podporu osob ohrožených sociálním 

vyloučením.  

Pan Čekan vznesl dotaz: „Jaký je rozdíl mezi uchazečem o zaměstnání a zájemcem  

o zaměstnání?“ Paní Belblová uvedla, že uchazeč má více povinností, musí například 

pravidelně docházet na ÚP a navštívit nabídnutou práci.  

Další informace o zaměstnanosti v Karlovarském kraji jsou uvedeny v powerpointové 

prezentaci. 

 

 

3. Aktuální informace o Paktu zaměstnanosti   

 

Paní Ing. Lenka Mansfeldová, ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, 

informovala plénum RHSD KK o aktivitách Paktu zaměstnanosti (dále „PZ“). V současnosti 

má PZ devět členů a jeho nositelem je Institut pro zaměstnanost a rozvoj KK. V roce 2022 

proběhlo  jednání výkonného týmu Paktu zaměstnanosti 7. 4. a v červnu 2022 proběhlo v Chebu 

celorepublikové setkání zástupců nositelů PZ. Další setkání výkonného týmu proběhne 4. 10. 

2022. 

V současné době probíhá realizace projektu „Rozvoj polytechniky na základních školách“, 

jehož cílem je podnícení zájmu žáků základních škol o polytechnické vzdělávání. V rámci 

projektu probíhají polytechnické kroužky na školách, polytechnické kempy, exkurze žáků  

a pedagogů ZŠ u zaměstnavatelů a polytechnické soutěže. Zapojeno je 12 základních škol. Bylo 

představeno krátké video k tématu polytechnického vzdělávání.  
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Druhý realizovaný projekt je zaměřen na pilotní ověření prvků duálního systému vzdělávání 

v Karlovarském kraji u 13 vybraných oborů, např. Nástrojář, Strojírenství, Automechanik  

a Design skla. Do projektu je zapojeno pět středních škol a devět zaměstnavatelů. 

Třetí realizovaný projekt je zaměřen na pořádání exkurzí kariérových poradců 

k zaměstnavatelům. Exkurze obsahují představení firmy, prohlídku provozu, představení 

profesí a pracovních pozic, nabídku akcí pro žáky ZŠ a SŠ apod. Součástí každé exkurze je  

i odborně zaměřený workshop a prostor pro diskusi a výměnu zkušeností výchovných  

a kariérních poradců.  V roce 2022 proběhly již 4 exkurze, v akciové společnosti Léčebné lázně 

Mariánské Lázně, v akciové společnosti Mattoni 1873, na Letišti Karlovy Vary a v Ostrově ve 

společnosti WITTE Automotive. 

Pod Paktem zaměstnanosti také probíhá projekt „Kompas - Predikce trhu práce“, který je 

celorepublikový. V rámci projektu probíhal monitoring a analýzy a prognózy trhu práce. 

Výstupy projektu jsou zveřejněny na www.predikcetrhuprace.cz. 

Na závěr paní Mansfeldová informovala členy pléna RHSD KK o webové aplikaci 

mujzivotposkole.cz, která je určena pro kariérové poradenství žákům ZŠ a SŠ. Aplikace 

poskytuje přehledné informace o jednotlivých povoláních přizpůsobené regionálnímu trhu 

práce a základy finanční gramotnosti. Bylo představeno krátké video propagující aplikaci 

mujzivotposkole.cz. 

Další informace o PZ v Karlovarském kraji jsou uvedeny v powerpointové prezentaci. 

 

 

4. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji         

 

Pan hejtman Kulhánek informoval členy pléna RHSD KK o aktuálním stavu transformace  

v Karlovarském kraji a o aktuálním stavu přípravy Operačního programu spravedlivá 

transformace 2021-2027 (dále jen „OPST“). OPST byl schválen a v současnosti se 

v Karlovarském kraji předpokládají dva skupinové projekty o jejichž podobě rozhodne MŽP. 

Vyhlášení projektů se zatím předpokládá v první polovině roku 2023.  

Pro zájemce v našem kraji bude také v nabídce tzv. finanční nástroj z OPST, v podobě 

úrokového zvýhodnění úvěrů u projektů, které jsou v souladu s transformací KK. Vyhlášení se 

předpokládá do konce roku 2022. 

U strategických projektů z KK již proběhla 19. 9. 2022 první fáze projednání vybraných 

strategických projektů. Následná druhá fáze projednání proběhne na zasedáních Regionální 

stálé konference po podání projektů do ostré výzvy na podzim 2022.  

 

 

5. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

 

Pan hejtman informoval o aktuální pandemické situaci. Celková situace je v KK klidná. 

V posledním čtvrtletí roku 2022 se předpokládá v celé republice mírný nárůst případů. 

Pandemie v současné době nezasahuje do normálního chodu nemocnic v kraji. Začalo již  
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očkování druhou posilovací dávkou proti Covidu-19. Zatím není zaznamenán velký zájem  

o očkování. 

 

 

6. Aktuální informace k situaci v KK v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině 

  

Pan hejtman informoval o situaci v souvislosti s přílivem válečných uprchlíků do ČR. Situace 

s uprchlíky z Ukrajiny je v kraji dle informací pana Kulhánka stabilizovaná. Je domluveno se 

všemi složkami, že asistenční uprchlické centrum bude fungovat ve stávajícím formátu i nadále 

v areálu Krajské knihovny.  

Pan hejtman upozornil na zhoršující se náladu k uprchlíkům ve společnosti, která už není tak 

solidární jako doposud. 

 

 

7. Informace k energetické situaci  

 

Pan hejtman Kulhánek informoval o aktivitách v rámci řešení energetické krize. Kraje 

v současné době čekají na to, jak bude vypadat státní obchodník s energiemi pro veřejný sektor. 

Pro domácnosti bylo schváleno zastropování cen a to by se mělo propsat do záloh za energie 

již v říjnu 2022. 

Pan Borýsek informoval přítomné členy pléna RHSD KK o situaci s energiemi v soukromém 

průmyslovém sektoru a předpokládá pěti až šesti násobek cen plynu v příštím roce oproti ceně 

na začátku roku 2022. U elektřiny to vypadá na dvou až tří násobnou cenu. Na 3. 10. 2022 je 

svoláno setkání sklokeramické platformy, kde se Sokolovská uhelná, a.s. pokusí dohodnout se 

zainteresovanými na dalším postupu.  

Pan Borýsek doufá v to, že bude zastropována cena energií i pro soukromý průmyslový sektor. 

Z úrovně vlády musí dojít v rámci jednání s energetickými společnostmi ke konsensuálním 

dohodám o dodávkách a cenách energií. 

Proběhla diskuse k problematice energií. 

 

 

8. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Pan hejtman informoval členy pléna RHSD KK o stavu rekonstrukce Císařských lázní. 

V současné době se předpokládané náklady na kompletní rekonstrukci a instalace odhadují na 

1,4 miliardy Kč. Pokračují práce na rekonstrukci, koncem září se začne montovat konstrukce 

koncertního sálu, který bude umístěn v atriu budovy Císařské lázně. Přes zimu budou probíhat 

dokončovací práce a začne se pracovat i na okolí budovy. Kolaudace vestavby koncertního sálu 

je plánována na přelom dubna a května 2023.  
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9. Různé 

 

Pan Mgr. David Kadečka, výkonný sekretář RHSD České republiky, informoval o aktivitách  

RHSD ČR (celostátní tripartita). Uvedl, že na plenární schůzi RHSD ČR 13. 9. 2022 se řešila 

zejména energetická krize, všichni členové apelovali na vládu, aby situaci řešila, aby byla 

přijata účinná opatření na podporu firem. Dále bylo na zasedání diskutováno např. téma 

„kurzarbeitu“ a možnost využití prostředků z Modernizačního fondu na podporu energetiky. 

 

 

10. Závěr 

 

Ve 12.45 hodin ukončuje hejtman Ing. Petr Kulhánek jednání Pléna RHSD KK. 

 

Předseda:   

…………………… 

           Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

        hejtman Karlovarského kraje 

             předseda RHSD KK  

 

Ověřovatelé:   

……………………. 

             Bc. Věra Dimová, v.r. 

 

 

   …………………… 

                               Ing. Jan Novotný, v.r. 

 

Zapisovatel:  

   …………………… 

                               Ing. Jaroslav Sobotka, v.r. 

                                   tajemník RHSD KK 

 

 

 

V Karlových Varech, 27. 09. 2022. 


