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Z Á Z N A M 
 

 

ze 49. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje 

(dále jen „RHSD KK“), konaného 

videokonferenčně dne 31. srpna 2021 

 

Přítomni: 

Za veřejnou správu: Kulhánek, Franta, Jakobec 

Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Novotný, Borýsek, Linda 

Za odborové svazy: Dimová, Růžička, Třešňák  

Za přidružené neziskové právnické osoby: - 

Hosté: Bureš, Čermák 

 

Program: 

 

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

2.   Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji 

3. Aktuální informace o dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji 

4.   Aktuální situace středního školství na školní rok 2021/2022      

5. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

6. Další aktuální informace z Karlovarského kraje     

7. Příprava plenárního zasedání 

8. Různé  

9. Závěr 

 

                                                      

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

 

Jednání tripartity zahájil předseda RHSD KK, Ing. Petr Kulhánek, v 11:00 hodin  

a konstatoval, že Předsednictvo RHSD KK je usnášeníschopné. 

 

Na úvod jednání byl schválen program jednání a hosté. 

(9-0-0 ) 

 

 

2. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji 

 

Pan Franta prezentoval informace o aktuálním stavu. Je připravena verze 5.0 Plánu 

spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje (dále „PSÚT“), ten obsahuje oproti 

verzi 4.0 již rozšíření na všechny aktivity možné z Fondu spravedlivé transformace, zkrátil se 

seznam indikátorů a tím bude jednodušší měřit transformaci, provedla se jazyková korektura   

a překlopily se do PSÚT strategické projekty.  

PSÚT je přístupný na stránkách RSK: https://www.rskkvk.cz/dotace/fond-pro-spravedlivou-

transformaci/?lang=cs 

https://www.rskkvk.cz/dotace/fond-pro-spravedlivou-transformaci/?lang=cs
https://www.rskkvk.cz/dotace/fond-pro-spravedlivou-transformaci/?lang=cs
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Proběhla diskuze k tzv. produktivním investicím, bude se vytvářet seznam produktivních 

investic a čeká se na představu ministerstva k tomuto tématu. 

Pan Borýsek vznesl dotaz, zda bylo provedeno srovnání schválených strategických projektů 

se schválenými strategickými projekty v ostatních krajích.  

Pan Franta informoval o rozdílnosti hodnocení a další implementaci při schvalování 

strategických projektů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V Karlovarském kraji je 5 z 11 

projektů přímo Karlovarského kraje. Uvedl, že toto vyšší procento projektů podporujících 

institucionální podporu a spolupráci v Karlovarském kraji, má souvislost s doporučením 

MMR pro náš kraj.  

Pan Franta dále informoval, že až na konci září půjde vládě na vědomí PSÚT ČR a až koncem 

roku se bude projednávat OPST.  

Pan Borýsek vyjádřil nespokojenost s přístupem k výběru strategických projektů a připadá mu 

nejsmysluplnější podporovat a vybírat zejména projekty, které vytváří kraj společně                 

s konkrétním komerčním podnikem, který je útlumem těžby postižen, tak jak to je v ostatních 

krajích. Připadá mu to vhodnější vzhledem k cílům, které mají být prostřednictvím OPST 

dosaženy. 

 

 

3. Aktuální informace o dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji  

 

Pan Bureš informoval, že od začátku roku 2023 se začne realizovat nový model dopravní 

obslužnosti v Karlovarském kraji. V současnosti probíhá výběr dodavatele CNG autobusů      

a od května 2022 bude probíhat soutěž na tři územní zóny dopravní obslužnosti v kraji. 

Provozovatelé čtvrté územní zóny (Žluticko-Toužimsko-Bochovsko) budou vybráni přímým 

zadáním malým dopravcům.   

V souvislosti s modelem dopravní obslužnosti platným od roku 2023 se bude na podzim 2021 

aktualizovat Krajský plán dopravní obslužnosti. 

17. září 2021 proběhne výběrové řízení na nového ředitele krajské příspěvkové organizace 

Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o. 

Se stávajícími dopravci budou na rok 2022 uzavřeny jednoleté smlouvy na zajištění dopravní 

obslužnosti v příštím roce. 

Se stávajícími drážními dopravci se budou uzavírat v letošním roce smlouvy na dalších deset 

let.    

 

 

4. Aktuální situace středního školství na školní rok 2021/2022  

 

Pan Čermák informoval, že letos byl zvýšený zájem o střední zdravotnické školy a pokračuje 

stoupající zájem o střední stavební školy a víceletá gymnázia. V rámci implementace 

Krajského akčního plánu funguje odborná expertní skupina, která se zabývá možnou změnou  
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oborové struktury středního školství. Pan Čermák podá RHSD KK informaci o výstupech 

z této expertní skupiny začátkem roku 2022. 

 

 

5. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

 

Pan hejtman informoval o aktuální pandemické situaci, v celé České republice pandemie 

stagnuje, což se přisuzuje zejména vyšší míře promoření ve srovnání například s okolními 

zeměmi.  

Vláda rozhodla o třetí dávce očkování, ze začátku pro skupiny 65+, chronicky nemocné          

a zdravotníky a osoby s rizikovým zdravotním stavem. Třetí dávka by měla posílit imunitu      

a lidé budou během podzimu a zimy informováni prostřednictvím SMS, že jim dobíhá 

osmiměsíční lhůta pro přeočkování.  

V Karlovarském kraji je evidován zvýšený zájem o očkování mládeže z věkové kategorie    

12-15 let. 

Od 1. 9. 2021 bude očkovací centrum v Chebu fungovat v kostele Sv. Kláry a v Karlových 

Varech bude v obchodním centru Varyáda. Dále také bude fungovat i mobilní očkovací tým. 

Pan Borýsek informoval, že v Liaporu mají proočkovaných 75% technicko-hospodářských 

pracovníků a zhruba 50% pracovníků v dělnických profesích.  

 

 

6. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Paní Dimová vyjádřila znepokojení z nedostatku praktických a zubních lékařů po celém kraji. 

Pan hejtman potvrdil tuto nepříjemnou situaci, informoval o náborových příspěvcích pro 

přilákání lékařů do našeho kraje. Informoval, že naše univerzity negenerují dostatek lékařů     

a vnímá tuto situaci jako velice problematickou. Nevidí řešení v krátkodobém horizontu a je 

to dle jeho názoru systémový problém, který se bude řešit v příštích letech neustále. 

Pan Borýsek poděkoval vedení kraje, že podpořilo konání filmového festivalu a informoval    

o  slavnostním otevření dalšího dálničního úseku (obchvat Lubence) na R6/D6, které se koná 

31. 08. 2021. 

 

 

 

7. Příprava plenárního zasedání  

 

Plenární zasedání RHSD KK proběhne 21.9.2021 v Zastupitelském sále Karlovarského kraje 

v 15:00 hod. 

Dohodlo se i přizvání senátorů a poslanců za Karlovarský kraj. 
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Pan Třešňák navrhl k projednání na Plenárním zasedání bod Situace na trhu práce 

v Karlovarském kraji. K tomuto bodu bude osloven Úřad práce. 

Na přání pana Třešňáka byl zařazen bod o programu RE:START, ke kterému budou přizváni 

zástupci oddělení sekretariátu RSK. 

 

 

8. Různé 

 

Bez diskuze. 

 

9. Závěr 

 

21. 09. 2021 proběhne Plenární zasedání RHSD KK. Další jednání Předsednictva RHSD  

KK proběhne v úterý 26. 10. 2021 od 11:00 hod. 

 

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil Ing. Petr Kulhánek ve 12:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Sobotka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

           předseda RHSD KK  


