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Z Á Z N A M 
 

 

ze 47. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje 

(dále jen RHSD KK), konaného 

videokonferenčně dne 26. května 2021 

 

Přítomni: 

Za veřejnou správu: Kulhánek, Franta, Jakobec, Čekan (pověřený zástupce za pana Pizingera) 

Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Novotný, Borýsek, Linda 

Za odborové svazy: Dimová, Růžička, Třešňák  

Za přidružené neziskové právnické osoby: - 

 

Program: 

 

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

2.   Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji            

3. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

4. Další aktuální informace z Karlovarského kraje     

5. Aktuální informace o Paktu zaměstnanosti 

6. Různé  

7. Závěr 
  

                                                      

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

 

Jednání tripartity zahájil předseda RHSD KK Ing. Petr Kulhánek v 10:00 hodin a konstatoval, 

že Předsednictvo RHSD KK je usnášeníschopné. 

 

Na úvod jednání byl schválen program jednání.  

(10-0-0 ) 

 

 

2. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji 

 

Pan Čekan informoval o aktuálním stavu. Do výzvy pro předložení strategických projektů 

bylo podáno 46 projektů. Projekty byly formálně posouzeny a došlo k hodnocení od externích 

hodnotitelů. V příštím týdnu se bude konat panel expertů, ze kterého vzejdou konečná 

hodnocení a bude znám počet projektů splňujících kritéria pro výběr a zapadajících do Plánu 

spravedlivé transformace Karlovarského kraje. V současnosti se připravují návrhy a náměty 

na tematické výzvy a budou se určovat alokace na jednotlivé specifické cíle. V polovině 

června by měl být návrh Plánu spravedlivé  transformace Karlovarského kraje připraven 

v takové podobě, aby mohl být předložen ke schválení na jednání Zastupitelstva 

Karlovarského kraje 28. 6. 2021. 
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Pan Franta informoval předsednictvo RHSD KK, že kraj bude mít spoustu připomínek 

k Plánu spravedlivé územní transformace, který vytváří MMR ČR. Zatím je tento plán 

v podstatném rozporu s filosofií plánu, který se vytváří za Karlovarský kraj. Návrh Plánu 

spravedlivé transformace Karlovarského kraje se také bude projednávat veřejně. 

Pan hejtman informoval, že vláda ČR rozhodla na svém pondělním jednání o rozdělení 

alokace Fondu spravedlivé územní transformace. Vláda rozhodla o velice nevýhodném a 

nespravedlivém rozdělení v zásadní neprospěch Karlovarského kraje. Je zřejmé, že hrála roli 

politika a jakési zvykové právo z dob minulých, které Moravskoslezskému kraji přisuzovalo 

polovinu celé alokace. Pan hejtman plánuje vznést polemiku na úrovni premiéra a vlády. 

Bude na toto téma hovořit se zastoupením EK v Praze a nehodlá se s tímto rozdělením 

alokace ztotožnit a smířit. Téma nespravedlivého rozdělení bude sdílet s veřejností v médiích 

a na sociálních sítích. 

Pan Franta upozornil, že dle vyjádření MŽP ČR je konečné rozdělení alokace, schválené 

vládou, údajným kompromisem různým návrhů, nicméně reálně tomu tak není. Je to 

rozdělení, které je nejméně výhodné pro náš kraj a je značně vzdáleno od jakéhokoliv 

kompromisu mezi dosavadními návrhy rozdělení alokace. 

Pan Novotný navrhnul přijmout usnesení jako vyjádření protestu proti nespravedlivému 

rozdělení. 

Pan Růžička souhlasí s přijetím usnesení a navrhuje toto téma k projednání i na 

celorepublikovém národním jednání tripartity. 

Pan Borýsek také doporučuje interpelovat nesouhlas všemi možnými způsoby a dle jeho 

názoru se musíme hlavně zaměřit na smysluplné využití alokovaných prostředků. 

Paní Dimová také souhlasí s ostrou reakcí krajské tripartity na nespravedlivě rozdělenou 

alokaci  prostředků ve Fondu pro spravedlivou transformaci. 

 

Usnesení: 

Předsednictvo RHSD KK bylo seznámeno s rozhodnutím vlády ČR o rozdělení alokace z 

Fondu spravedlivé transformace a vyjadřuje ostrý nesouhlas s tímto rozdělením, 

protože nebyla naplněna věcná rovina a duch spravedlivé transformace a v očích 

předsednictva RHSD KK se tak Fond spravedlivé transformace stává „Fondem 

nespravedlivé transformace“. 

Usnesení schváleno (10-0-0) 

 

 

3. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

 

Pan hejtman informoval o velice dobré pandemické situaci v kraji, ale nabádá i nadále 

k ostražitosti a dává velký důraz na pokračování uspokojivě probíhajícího tempa očkování. 

Informoval, že předpokládá na podzim začátek postupného očkování populace i třetí dávkou, 

aby byl podpořen účinek očkovací látky. Na podzim se také začnou již očkovat děti 

prostřednictvím dětských lékařů. Důležité bude v současnosti apelovat i na mladé lidi, aby se 

nechali očkovat.  
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Pan Borýsek navrhl motivovat lidi k očkování finanční odměnou. Dle jeho názoru je zejména 

mladší generace ve velké většině nerozhodnuta, zda podstoupí očkování, a případná, v lepším 

případě nezdaněná finanční odměna by mohla být vhodnou formou motivace k očkování. 

Pan hejtman zmínil i zájem zaměstnavatelů motivovat své zaměstnance k očkování 

prostřednictvím různých benefitů. 

   

 

4. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Pan hejtman informoval o návštěvě izraelského velvyslance. Návštěva se uskuteční v příštím 

týdnu a budou se na ní řešit případné technologické investice ze strany izraelských 

podnikatelů a výrobců.  

 

 

5. Aktuální informace o Paktu zaměstnanosti  

 

Pan Novotný představil a vysvětlil návrhy na usnesení k tématu Pakt zaměstnanosti. 

 

Usnesení: 

Předsednictvo RHSD KK 

• souhlasí  

a. s tím, že Ústav „Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z. ú.“ 

založený Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje (dále jen „KHK KK“) 

bude nositelem Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje v období od 1. 1. 2021 do 

31.12. 2027.  

b. s podpisem Dodatku č. 3 k Dohodě o partnerství Pakt zaměstnanosti Karlovarského 

kraje dle návrhu. 

• pověřuje  

předsedu RHSD KK Ing. Petra Kulhánka k podpisu dodatku č. 3 k Dohodě o 

partnerství Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje. 

• schvaluje  

vzhledem k personálnímu propojení Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody 

Karlovarského kraje a Řídícího výboru Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje 

konání společného jednání s frekvencí 1x ročně, na kterém budou projednány záležitosti 

týkající se Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje. 

 

Usnesení schváleno (10-0-0) 
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6. Různé 

 

Pan Franta informoval, že paní Dimová byla Radou Karlovarského kraje schválena jako stálý 

host při jednáních Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a 

energetiku. 

 

Pan Novotný nadnesl téma možné bonifikace žadatelů z Karlovarského kraje v ostatních 

operačních programech v ČR (například v OP TAK).  

 

 

7. Závěr 

 

Další jednání Předsednictva RHSD KK proběhne 29. 6. 2021 od 11:00 hod. 

 

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil Ing. Petr Kulhánek v 10:45 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Sobotka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

           předseda RHSD KK  


