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Z Á Z N A M 
 

z 18. Plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje konaného 

dne 21. září 2021 od 15.00 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. Situace na trhu práce v Karlovarském kraji 

3. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji a program RE:START            

4. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

5. Další aktuální informace z Karlovarského kraje     

6. Aktuální informace o Paktu zaměstnanosti 

7. Různé  

8. Závěr 

 

 

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

 

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

Kulhánek v 15.00 hodin, přivítal všechny přítomné a zároveň uvítal hosty. 

 

Přítomní členové pléna RHSD KK odsouhlasili program jednání a ověřovatele zápisu pana 

Růžičku a pana Novotného. 

 

 

2. Situace na trhu práce 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. Propouštění v Sokolovské uhelné neznamenalo oproti očekávání 

takový nárůst nezaměstnanosti, jak se předpokládalo. Od července 2020 do ledna 2021 se na  
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ÚP zaevidovalo 400 lidí propuštěných ze společnosti Sokolovská uhelná, a.s. Z těchto 

propuštěných lidí už je v současné době v evidenci jen 159. Z toho 87 lidí je starších 60 let a 

pouze 22 lidí je mladších 50 let. S těmito lidmi se pracuje dále a nabízejí se jim rekvalifikační 

kurzy a individuální poradenství. 

Aktuálně je v Karlovarském kraji k 31.8.2021 nezaměstnanost 4,7 %. Nejvíce se hlásí 

v současnosti na ÚP  lidé se vzděláním v oboru Kuchař-číšník, což odpovídá i nadále stagnující 

situaci v covidové době v hotelnictví a restauratérství. Paní Belblová dále uvedla, že u dvou 

třetin aktuálně nabízených pozic jsou zaměstnavateli poptáváni cizinci. 

Dle informací ze společnosti Sokolovská uhelná, a.s. není aktuální žádné další větší 

propouštění. 

Pan Janus vznesl dotaz na stav nabídek a poptávek po rekvalifikacích. Paní Belblová uvedla, 

že největší poptávka je po rekvalifikačních kurzech na řidičská oprávnění pro skupiny C, D  

a vysokozdvižné vozíky a také je zájem o rekvalifikace pro odbornost v sociálních službách.  

O rekvalifikace v technických oborech moc velký zájem není. 

 

 

 

3. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji a program RE:START         

 

Pan Franta prezentoval informace o aktuálním stavu přípravy Operačního programu 

spravedlivá transformace (dále „OP ST“). Na konci září půjde vládě na vědomí Plán spravedlivé 

územní transformace České republiky (dále „PSÚT ČR“), na základě kterého se vytváří OP ST. 

Aktuálně je v našem kraji připravena a také již v ZKK schválena verze 5.1 Plánu spravedlivé 

územní transformace Karlovarského kraje (dále „PSÚT KK“), který je jedním ze tří základních 

stavebních kamenů PSÚT ČR. Verze 5.1 je již zaměřena na všechna možná témata, je po 

jazykové korektuře a jsou zde již obsaženy všechny strategické projekty, které prošly úspěšně 

hodnocením.  

Pan Třešňák vznesl dotaz ke stanovisku kraje k aktivitám společnosti Sokolovská uhelná, a.s. 

ohledně konceptu/projektu Gigafaktory (Bateriový hodnotový řetězec). Pan Franta s panem 

hejtmanem uvedli, že kraj určitě podporuje přípravu území na tento koncept, ale zároveň těžko 

mohou kraj a OPST být zásadními zdroji financování např. těžby lithia a dalších finančně 

náročných investičních aktivit v rámci Gigafaktory. 

Dále proběhla diskuse k Národnímu plánu obnovy a Modernizačnímu fondu a pan hejtman 

navrhnul věnovat se těmto tématům na příštích jednáních RHSD KK. 

Paní Ing. Petra Lorenzová z oddělení RSK představila aktuální situaci v programu RE:START. 

V březnu 2021 došlo k jeho aktualizaci. Další informace jsou obsaženy v prezentaci. 

Pan hejtman navrhnul na některé z dalších videokonferenčních jednání předsednictva RHSD 

KK pozvat přímo pana Ing. Miloše Soukupa z MMR ČR, který je vedoucím oddělení 

RESTART.  
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4. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

 

Pan hejtman informoval o aktuální pandemické situaci. V Karlovarském kraji klesla 

sedmidenní incidence na 100tisíc obyvatel z čísla 72, z počátku září, na číslo 28.  Velké téma 

je míra proočkování v populaci, v současné době je v našem kraji proočkovanost 65%  

z očkovatelné populace. Podle odborníků by to mělo být alespoň 75%. Pan hejtman uvedl, že 

by se mělo celostátní propagační kampaní na podporu očkování cílit zejména na mladé lidi ve  

věku pod 30 let, kteří nemají o očkování moc zájem. Proočkovanost je zásadní věc, v kraji je 

80% lidí hospitalizovaných s covidem z neočkované populace.  

V celé republice se začalo s očkováním třetí přeočkovací dávkou, ze začátku pro skupiny 65+, 

chronicky nemocné, osoby s rizikovým zdravotním stavem a zdravotníky. 

 

 

 

5. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Bez diskuze. 

 

 

 

6. Aktuální informace o Paktu zaměstnanosti   

 

Paní Ing. Lenka Mansfeldová z Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje informovala 

plénum RHSD KK o aktuálním složení signatářů Paktu zaměstnanosti. V roce 2021 proběhla 

dvě jednání výkonného týmu Paktu zaměstnanosti. 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. 

Druhý realizovaný projekt je zaměřen na pořádání exkurzí kariérových poradců 

k zaměstnavatelům. Třetí realizovaný projekt je zaměřen na pilotní ověření prvků duálního 

systému vzdělávání v Karlovarském kraji u 12 vybraných oborů, např. Nástrojář, Strojírenství, 

Automechanik a Design skla.  

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

celorepublikový. V rámci projektu probíhá monitoring, analýzy a prognózy trhu práce,  tak aby 

byl trh připraven na globální výzvy.  

Na závěr paní Mansfeldová zmínila webovou 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 základ finanční gramotnosti. 
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7. Různé 

 

Pan Novotný informoval přítomné členy pléna RHSD KK o změně ve vedení Krajské 

hospodářské komory Karlovarského kraje. Od 1.10.2021 bude pozici ředitelky zastávat paní  

Ing. Lenka Mansfeldová. 

 

 

8. Závěr 

 

V 16.35 hod. ukončuje hejtman Ing. Petr Kulhánek jednání Pléna RHSD KK. 

 

 

 

Předseda:   

…………………… 

           Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

        hejtman Karlovarského kraje 

             předseda RHSD KK  

 

 

Ověřovatelé:   

……………………. 

     Pavel Růžička, v.r. 

 

 

 

   …………………… 

                               Ing. Jan Novotný, v.r. 

 

 

Zapisovatel:  

   …………………… 

                               Bc. Jaroslav Sobotka, v.r. 

                                   tajemník RHSD KK 

 

 

 

 

V Karlových Varech, 21.09.2021. 

 


