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Z Á Z N A M 
 

 

z 59. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje 

(dále jen „RHSD KK“), konaného 

videokonferenčně dne 29. listopadu 2022 

 

 

 

Přítomni: 

Za veřejnou správu: Kulhánek, Jakobec, Pizinger 

Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Linda, Novotný 

Za odborové svazy: Dimová, Růžička  

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

5. Informace o energetické situaci 

6. Další aktuální informace z Karlovarského kraje 

7. Různé  

8. 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. 

  

(7-0-0) 
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2. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji 

 

Pan Pizinger informoval členy předsednictva RHSD KK o aktuálním stavu transformace 

v Karlovarském kraji a o aktuálním stavu Operačního programu spravedlivá transformace 

2021-2027 (dále jen „OPST“). OPST byl spuštěn, kraje se připravují na podání žádostí  

o zastřešující projekty, do konce příštího roku mohou už žádat o podporu také nositelé 

strategických projektů a s ministerstvem jsou diskutovány dvě tematické výzvy. Dále pan 

Pizinger informoval o konferenci v Bruselu, které se účastnili zástupci všech tří 

transformovaných krajů v ČR Kraje prezentovali na konferenci aktuální zkušenosti 

s transformací na jejich území. V červenci 2023 se bude pravděpodobně konat v našem kraji 

velká konference k problematice transformace.  

Pan Novotný požádal informaci o zastřešujících projektech. Pan Pizinger doplnil, že výzva byla 

vyhlášena na podporu podnikání a na náborové příspěvky ve školství a očekává se ještě jedna 

výzva na podporu podnikavosti, kde budou možnými příjemci i města a obce. V rámci podpory 

podnikání nebyl ze strany MŽP podpořen žádnému kraji tzv. startovací voucher. 

 

 

3. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji   

 

Pan Kulhánek informoval o mírném průběhu nákazy Covidem-19 a konstatoval, že se 

nepotvrdil předpoklad zhoršení pandemické situace s přicházejícím chladným počasím. 

Aktuálně se zvyšuje nakaženost normální chřipkou a zejména u dětí se předpokládají těžší 

průběhy. Pan hejtman dále uvedl, že v Karlovarském kraji je naočkováno druhou posilovací 

dávkou proti Covid-19 již 20 tisíc obyvatel, zejména z rizikových skupin.  

 

 

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

 

Situaci s uprchlíky z Ukrajiny je v kraji dle informací pana hejtmana Kulhánka stabilizovaná. 

Od poloviny listopadu je přemístěno asistenčního uprchlického centrum do budovy kraje na 

nábřeží Jana Palacha, kde jsou lepší podmínky vzhledem k přicházejícímu chladnějšímu počasí. 

V současné době se nedá moc dobře predikovat vývoj uprchlické krize. Dle pana hejtmana bude 

záviset na několika faktorech, zejména na průběhu válečného konfliktu a také na tom jak silná 

bude na Ukrajině zima. V rámci Evropy jsou plánovány dopravní vlakové koridory pro 

uprchlíky, které by směřovaly od hranic s Ukrajinou do zemí, kde není zatím tolik uprchlíků.   
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5. Informace o energetické situaci   

 

Pan hejtman informoval členy předsednictva RHSD KK o pokusech zastropování cen energií 

pro velké projekty. Probíhají jednání na evropské úrovni, ale zatím nedošlo k dohodám. 

Pan Linda informoval, že se na 6. 12. 2022 připravuje setkání s vedením ČEZ, na kterém by se 

měla řešit např. současná situace k problematice připojování subjektů k distribuční soustavě  

a problematika fotovoltaických projektů.  

 

 

6. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Pan hejtman Kulhánek informoval, že Radou Karlovarského kraje (RKK) prošel jednomyslně 

návrh rozpočtu kraje na rok 2023. Byl schválen i investiční rozpočet s 2,5 miliardovými 

kapitálovými výdaji. 

 

 

7. Různé 

 

Členové předsednictva RHSD KK prodiskutovali navrhovaný Plán práce na rok 2023.  

 

Členové předsednictva RHSD KK schválili Plán práce RHSD KK na rok 2023. 

  

(7-0-0) 

 

 

8. Závěr 

 

Další jednání Předsednictva RHSD KK proběhne v úterý 24. ledna 2023 od 11:00 hod. 

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil pan hejtman Kulhánek v 11:40 hod. 

 

Zapsal: Ing. Jaroslav Sobotka 

 

        Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

            předseda RHSD KK 

               


