
KOMISE RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO TRANSFORMACI 

REGIONU, FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE A ENERGETIKU  

30. 3. 2021 on-line 14:30 – 16:00 

 

PREZENCE 

Ing. Petr Třešňák x Ivan Vrzal x 

Kateřina Maružánová x Miloslav Zítka x 

Radek Novotný x Gabriela Dostálová x 

Martin Pinc x Petr Kubis x 

Marek Štěpanov x Karla Maříková x 

Alexandr Terek x Renata Oulehlová x 

Daniel Vašíček x   

Přizváni: Ing. arch. Vojtěch Franta, Jan Havránek AQE, Ondřej 

Knotek, Ing. Květa Hryszová, Ing. Jan Novotný KHK, 

Filip Dušek KHK, Gabriela Mezková – Sokolovská 

uhelná 

Zapsal/a: Mgr. Věra Kořánová Frimlová 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1. Úvodní slovo pana předsedy schválení hostů a programu 

2. Žádost KHK na nominaci stálých hostů v komisi  

3. Aktuální informace o postupu prací na PSÚT kraje 

4. Výzva k předkládání strategických projektů 

5. Workshopy – průběžná informace 

6. Informace o zřízení Platformy pro transformaci pod RSK, aktéři transformace 

7. Diskuze a různé 

 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

 

1. Úvodní slovo pana předsedy schválení hostů a programu a žádost KHK na nominaci 

stálých hostů v komisi  

 

Předseda komise přivítal všechny účastníky, poděkoval za účast a představil body programu 

jednání komise. Program byl jednomyslně schválen všemi přítomnými (10) účastníky jednání. 

Před samotným jednáním ještě následovalo schválení externích hostů na jednání komise, 

kterými byli: Jan Havránek AQE, Ing. Ondřej Knotek a Gabriela Mezková -  Sokolovská uhelná 

a.s. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta se přihlásil do diskuze, zmínil partnerství s Krajskou 

hospodářskou komorou a představil seznam stálých hostů za tuto organizaci. Jan 

Novotný, Tomáš Linda a Filip Dušek. Také zmínil žádost zástupců krajské tripartity 

(RHSD), kteří rovněž projevili zájem účastnit se jednání Komise jako členové. Uvedl, 

že tato žádost bude projednána vedením kraje a do té doby bude přizván zástupce odborů 

paní Věra Dimová, jako stálý host. Informoval také o jednání se zástupci Sokolovské 



uhelné a požádal o schválení účasti hosta pana RNDr. Pavla Poce, kterého na dnešním 

jednání zastupuje paní Gabriela Mezková. 

o Do diskuze se přihlásil Ing. Jan Novotný, který nominaci za Krajskou 

hospodářskou komoru upřesnil. 

o Reagovala Ing. Květa Hryszová, která informovala, že Rada Karlovarského 

kraje schválila všechny navrhované za KHK jako hosty. 

o Předseda komise Ing. Petr Třešňák vyzval pan Ing. arch Vojtěcha Frantu 

k upřesnění nominací stálých hostů a hostů. Ing. arch Vojtěch Franta upřesnil, 

že nominace stálých hostů za KHK proběhla Radou KK, nominace zástupce 

RHSD a Sokolovské uhelné zatím nikoliv.  

o Členka komise Gabriela Dostálová ještě doplnila ke schvalovaným hostům 

dnešní Komise europoslance Ing. Ondřeje Knotka. 

Komise schválila všechny hosty dnešní Komise 10 přítomnými hlasy. 

 

3. Aktuální informace o postupu prací na PSÚT kraje 

Ing. Jan Havránek představil vize, pilíře a programy transformačního plánu Karlovarského 

kraje. Zmínil pokrok práce v harmonogramu. Uvedl, že se finalizuje transformační plán. 

Zmínil, že je dokončena metodika pro výběr strategických projektů, jejichž výběr se bude vázat 

na jednání o alokaci. Uvedl také, že tento proces bude probíhat do konce června. Předpokládaný 

datum je 30. 6. 2021. Transformační plán by měl být hotov 15. 4. 2021 a předložen v pracovní 

verzi na MMR. Na dalších slidech prezentace představil také kontext a strategický přesah 

transformačního plánu s vazbou na další finanční zdroje. Detailněji se věnoval transformační 

vizi a požádal o připomínkování. Dále blíže představil tři priority plánu (ekonomickou a 

společenskou prosperitu a environmentální a klimatickou transformaci) včetně zdůvodnění, cílů 

a indikátorů intervencí. Požádal členy  o názor, komentáře či připomínky včetně zkušeností a 

návrhů opatření k představeným prioritám. Představil také genezi programu a konsolidaci témat 

z dvanácti na šest oblastí zájmu. Seznámil účastníky také s kritérii rozdělení alokace OP ST.  

 Do diskuze se přihlásila členka komise Gabriela Dostálová s dotazem, zda termín 15. 

4. 2021 je termínem pro odevzdání PSÚT za Karlovarský kraj na MMR. 

o Reagoval pan Ing. Jan Havránek, který toto datum potvrdil s tím, že bude 

odevzdána pracovní verze, která bude připomínkována orgány kraje. Uvedl také, 

že MMR bude ze tří  plánů spravedlivé transformace z území tvořit jeden 

společný PSÚT, který poté podlehne SEA během července a srpna. 

o Členka komise Gabriela Dostálová se dotázala, zda je plánováno mimořádné 

jednání ZKK, aby byl PSÚT schválen před odesláním na MMR 

o Reagovala Ing. Květa Hryszová, která uvedla, že zatím není mimořádné 

jednání ZKK plánováno. Ujistila však členy Komise, že na MMR neodejde 

finální dokument, který by vedení Karlovarského kraje předem neodsouhlasilo. 

 Dále se do diskuze přihlásil externí host Ing. Ondřej Knotek, který informoval, že 

změna PSÚT je možná, ale komplikovaná vzhledem k tomu, že jej schvaluje Evropská 

komise. Informoval také o proběhlém slyšení s hejtmany, kde byl představen příklad 

dobré praxe ze zahraničí o zapojení velkých podniků do transformace. Komentoval 

představenou prezentaci a vizi a zmínil, že stále chybí informace, kam Karlovarský kraj 

konkrétně směřuje. Jaké konkrétní projekty to budou, jaké obnovitelné zdroje. Co ta 

pracovní místa nahradí a jaký bude příběh transformace, čím bude vyplněn. 



o Reagoval pan Ing. Jan Havránek, který uvedl, že s velkými podniky se počítá 

jako s žadateli za předpokladu splnění konkrétních dodatečných podmínek. 

V případě produktivních investic bude třeba doložit od velkých podniků 

naplánování investic až do roku 2027 a také dopadovou analýzu na trh práce do  

15. 4. 2021. Zdůraznil, že je vyvíjen tlak na MMR, aby se počítalo s možnou 

úpravou PSÚT i v průběhu dotačního období.. Uvedl rozdíl mezi vizí a strategií. 

Zmínil, že vize akcentuje spíše na pozvednutí občanské společnosti. Zmínil fakt, 

že transformaci nelze realizovat bez lidí. Vyzval členy komise k dalším 

nápadům. Uvedl také to, že to byl Karlovarský kraj, který MMR představil 

výzvu, změnil metodiku,  navrhl formulář pro předkládání strategických 

projektů a ostatní kraje to převzali a žádají KK o metodickou podporu. Přiznal, 

že pozadu je akorát marketing.  

o Na to reagoval externí host Ing. Ondřej Knotek, který apeloval na vedení kraje, 

aby to nebyl pan Ing. Jan Havránek, který nese politickou odpovědnost, ale 

vedení kraje.  Zdůraznil také, že se na PSÚT pracovalo i dříve, a pokud by se to 

dále rozpracovalo, mohlo být hotovo. Informoval o tom, že v minulém týdnu 

v ÚK a MSK proběhlo setkání vedení krajů s poslanci, kde byly důležité 

informace předány. Dotázal se pana Ing. arch Vojtěcha Franty, co bude po těžbě, 

kde budou pracovat ty lidi, jaká bude nosná aktivita. 

o Reagoval pan Ing. Jan Havránek, který uvedl, že se sice pracovalo, ale 

výsledky nelze použít. Nebyla vize ani strategie a nebylo na co navázat. Dotázal 

se, zda členové viděli předchozí projektové fiše. Zmínil, že chyběla faktická 

data. 

o Do debaty se zapojil Ing. arch Vojtěch Franta, který pořádal všechny o to, aby 

debata posouvala kraj i přípravy na PSÚT dopředu bez ohledu na minulost. 

Uvedl také to, že současná práce je projednávána s celou řadou aktérů tak, aby 

kraj prošel transformací co nejlépe. 

o K tématu doplnila Ing. Květa Hryszová informaci, že současná práce je 

navázána na činnosti a výstupy, které proběhly i v minulém roce.  

o Člen komise Ivan Vrzal poukázal na skutečnost, že zde existuje shrnutí 

v prezentacích a vize, na kterých se v minulosti a teď pracuje, ale tyto výstupy 

pro „lidi z businessu“ nejsou jasné. Uvedl, že vizi moc nerozumí. Zdůraznil, že 

je mu jasný termín 15. 4. 2021, ale že vlastně nic neví. Zeptal se, jaké jsou ty 

problémy v regionu a jak se budou řešit. Poukázal na to, že zde chybí strategická 

debata. „Co chceme řešit, znečištění, nebo dopravní obslužnost nebo 

nezaměstnanost? Jaká jsou čísla dnes a jaká budou potom?“ Uvedl, že má 

pochopení, že se jedná o proces, ale obává se, že do 15. 4. 2021 nemá šanci na 

tom nic měnit. 

o Reagoval předseda komise Petr Třešňák, který požádal o draft s týdenním 

předstihem, aby bylo možné se k tomu vyjádřit. Poprosil o zaslání v termínu  

8-9. 4. 2021 

o Ing. Jan Havránek vysvětlil logiku, kde se nevytváří nové analýzy, ale vychází 

se ze stávajících dat, kterých je dostatek a dělají se jen tematické podkladové 

studie. Nabídl data ke sdílení, byť se jedná o neučesaná data. Zdůraznil aspekt 

krátkého času na zpracování. Zmínil, že zde prezentuje fragmenty dokumentu, 

který má 50 stran mnoho příloh. Tyto fragmenty přebírá i MMR a dopisuje své 

poznatky. Informoval, že po 15. 4. 2021 poběží také připomínkové řízení v kraji 



a Karlovarský kraj bude dokument nadále aktualizovat. Doplnil také, že důležitá 

je definice příležitostí například pro podnikatele v kraji a to konkrétně, co mohou 

čerpat, kde a za jakých podmínek. Uvedl, že na další schůzce již bude možné 

prezentovat konkrétní cíle a intervence včetně nástrojů. 

o Další přihlášenou do diskuze byla členka komise Renata Oulehlová, která 

apelovala na Ing. arch. Vojtěcha Frantu s žádostí o zapojení Sokolova do 

jednání. Zmínila, že sice proběhlo jednání se starosty ORP, ale že toto mělo 

proběhnout mnohem dříve. 

o Předseda komise Petr Třešňák připomenul důležitost společného konsenzu a 

poprosil o pokračování jednání. 

o Člen komise Alexandr Terek požádal o věcné řešení problematiky bez 

politických podtextů. Také poukázal na existenci matice vydanou MMR, která 

je servisem pro žadatele a ocenil stejnou formu i pro žadatele z Karlovarského 

kraje. 

o Ing. Jan Havránek reagoval se souhlasem, že mapa intervencí je v přípravě 

včetně vizualizací. Vrátil se k alokacím v OP ST, kde zásadní informací je, zda 

KK bude mít k dispozici 5mld. nebo 10mld. 

 

4. Výzva k předkládání strategických projektů a workshopy – průběžná informace 

 

Ing. Květa Hryszová představila plánovanou výzvu na předkládání strategických projektů, 

která je naplánována na 31. 3. 2021. Zmínila i odkaz na web RSK, kde je možné nalézt více 

informací. Doplnila, že avízo této výzvy bylo uveřejněno již týden předem a distribuce výzvy 

proběhla i dalšími informačními kanály. Uvedla minimální finanční hranice pro strategické 

projekty. Připojila také informace k probíhajícím workshopům, které se váží na vyhlášení 

výzvy a probíhají ve spolupráci s KHK. Také informovala členy komise o probíhajících 

konzultacích k projektovým záměrům.  

 Ing. Jan Novotný zmínil, že informace o alokaci pro kraj je zásadní. Také uvedl 

skutečnost, že je třeba se věnovat i dalším třem pilířům Mechanismu spravedlivé 

transformace. Uvedl také, že srovnávat se MSK nebo s ÚK vzhledem k podmínkám 

v našem kraji nelze. Uvedl, že bude nutné do kraje podnikatele teprve přilákat. Poukázal 

na potřebu domluvit se na strategických projektech tak, aby byly opravdu reálně 

připraveny. 

 Do diskuze se ještě zapojil člen komise Ivan Vrzal, který by rád ve vizi viděl, jak bude 

náš kraj vypadat po transformaci. Kde budou lidi pracovat, kde budou bydlet. Uvedl, že 

je důležité přilákat sem velké firmy místo těžby uhlí.  

 Členka komise Renata Oulehlová souhlasila s předřečníky v tom, že bez velkých firem 

a Sokolovské uhelné se transformace regionu udělat nedá. Uvedla, že je třeba hlavně 

zaměstnat lidi, což municipalita neumí. 

 Dále se k tématu vyjádřila členka komise Kateřina Maružánová, která uvedla, že od 

samého začátku se velkými podniky v OP ST počítá. 

o Reagovala Renata Oulehlová s tím, že tyto informace zazněly na Zastupitelstvu 

Karlovarského kraje.  



o Do diskuze vstoupil pan Ivan Vrzal s faktem, že členové komise Zastupitelstvo 

nesledují a mají informace pouze z Komise a na základě těchto informací se 

nejsou schopni orientovat.  

o Předseda komise Petr Třešňák členy ujistil, že konkrétní opatření za 

Karlovarský kraj obdrží. 

o Na to také reagoval pan Ondřej Knotek, který uvedl pro paní Maružánovou, že 

z počátku všech jednání bylo jasně prezentováno, že cílem je podpora veřejného 

sektoru a malých firem, nikoliv velkých podniků.  

 

6. Informace o zřízení Platformy pro transformaci pod RSK, aktéři transformace 

Ing. Květa Hryszová členy Komise informovala o zřízení Platformy pro transformaci regionu 

Karlovarského kraje jako pracovní skupiny pod RSK s tím, že se jedná o poradní orgán 

Regionální stálé konference. Informovala o proběhlých a plánovaných zasedáních.  

 

 

7. Různé 

V tomto bodě pan předseda Petr Třešňák zmínil podklad, který Komisi poskytl pan Ing. Radek 

Novotný, kde byly formulovány otázky k energetice, a navrhl, že jedno z dalších jednání se 

bude věnovat právě zodpovězením těchto dotazů. S tímto návrhem pan Novotný souhlasil. Dále 

předseda komise informoval členy o jednáních senátního podvýboru, kde byl předmětem 

jednání Modernizační fond, kde bylo navrženo zvýhodnění uhelných regionů v tomto fondu. 

Uvedl, že toto požadovali po MŽP, ale dostali neuspokojivou odpověď a podnikají v tom další 

kroky.  

 člen komise Ing. Jan Novotný měl technickou poznámku k pořizování záznamu 

z jednání a požádal o to, aby tato informace zazněla vždy v úvodu jednání. 

 Poznámka byla vysvětlena předsedou komise, že pořízení záznamu je pouze 

v souvislosti s vyhotovením zápisu. Záznam není dále poskytován třetím 

osobám. 

 Dále v tomto bodě vystoupil pan Martin Pinc, který zmínil dotaz k energetické 

a environmentální transformaci v souvislosti se zvýšením podílu OZE, zda se 

uvažuje o využití malých modulárních reaktorů tepláren. Uvedl, že je seznámen 

s tím, že EU není zastáncem jaderné energetiky. Druhá poznámka se týkala 

Jáchymova, který je sice rozdělen na lázeňskou zónu a „bronks“, ale že to již 

směřuje k lepšímu a mohlo by to být povzbuzením pro ostatní. 

o K prvnímu dotazu předseda komise Petr Třešňák uvedl, že se opravdu 

MPO s malými modulárními reaktory nepočítá a to z důvodu toho, že 

není dostupný žádný komerční produkt. Zmínil existenci dvou patentů 

v ČR, které jsou teprve ve fázi vývoje. 

o Ing. Radek Novotný se vyjádřil k tomu, že v energetické koncepci je 

uvedena celá řada projektů z této oblasti, a že by bylo vhodné také 

z tohoto dokumentu vycházet. 

 

Poté pan předseda komise Petr Třešňák navrhl termín dalšího jednání, na kterém bude 

konkrétněji představen draft strategických projektů, projednán rozpracovaný program rozvoje 

kraje. Následně byl domluven termín dalšího jednání na 13. 4. 2021 od 14:30. 

 


