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Z Á Z N A M 
 

z 19. Plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje konaného 

dne 29. března 2022 od 11.00 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. Zaměstnanost v Karlovarském kraji 

3. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji            

4. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

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

6. Další aktuální informace z Karlovarského kraje     

7. Aktuální informace o Paktu zaměstnanosti 

8. Různé  

9. Závěr 

 

 

 

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

 

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

Kulhánek v 11.00 hodin, přivítal všechny přítomné a zároveň uvítal hosty. 

 

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

Dimovou a pana Čekana. 
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2. Zaměstnanost 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.  

Podíl nezaměstnaných je v kraji nejmenší v okrese Cheb, následuje okres Karlovy Vary  

a nejvyšší podíl nezaměstnaných je v okrese Sokolov.   

V rámci okresu Karlovy Vary jsou ze strany zaměstnavatelů nejpoptávanější z řad Ukrajinců 

místa na montážní dělníky výrobků a zařízení, ale i v ostatních oborech je určitá poptávka, např. 

řidiči nákladní automobilů a uklízeči a pomocníci v hotelích najdou v okrese Karlovy Vary 

uplatnění.  Na Sokolovsku je největší nabídka pro Ukrajince v profesích pomocní pracovníci 

ve výrobě, obsluha stacionárních strojů a zařízení, kováři a nástrojáři, švadleny a šičky. Na 

Chebsku jsou to profese obsluha pojízdných zařízení, řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci 

hlavní stavební výroby a výrobci oděvů z kůží a kožešin. 

Pan Čekan vznesl dotaz: „Jaké skupiny lidí jsou mezi registrovanými nezaměstnanými?“ Paní 

Belblová uvedla, že mezi dlouhodobě nezaměstnanými jsou zejména, až z 50%, nevyučení se 

základním vzděláním, nebo nedokončeným základním vzděláváním. Jsou to také uchazeči 

s určitým zdravotním omezením, nebo lidé pečující o děti, popř. lidé před důchodem. Tito lidé 

vytvářejí cca 3% procenta nezaměstnaných, kteří jsou reálně nezaměstnatelní. 

Paní Belblová také upřesnila členům pléna RHSD KK, že dávka 5 tisíc Kč je vyplácena 

z nepojistného sociálního systému. Je to humanitární dávka, která je vyplácena automaticky 

každému uprchlíkovi z Ukrajiny. 

 

Další informace o zaměstnanosti v Karlovarském kraji jsou uvedeny v powerpointové 

prezentaci. 

 

 

 

3. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji         

 

Pan Pizinger informoval členy pléna RHSD KK o aktuálním stavu transformace  

v Karlovarském kraji a o aktuálním stavu přípravy Operačního programu spravedlivá 

transformace 2021-2027 (dále jen „OPST“). Aktuálně byl návrh OPST předložen vládě, ta ho 

schválila a zaúkolovala MŽP, aby začalo vyjednávat s EK podobu OPST v ČR. 

S MŽP je zatím odsouhlaseno v jakých oblastech bude v Karlovarském kraji probíhat podpora 

prostřednictvím zastřešujících projektů. Bude to např. podpora podnikání v oblasti digitalizace, 

podpora exportu, vědy a výzkumu v podnicích  a také podpora v odborném vzdělávání na nábor 

kvalifikovaných pedagogů do regionu.  

Pro zájemce v našem kraji bude také v nabídce tzv. finanční nástroj z OPST, v podobě větší 

garance, nebo vyššího úrokového zvýhodnění u projektů, které jsou v souladu s transformací 

KK.  

Všechny schválené a doporučené strategické projekty za KK prošly konzultací s Jaspers a devět 

projektů úspěšně požádalo o prostředky na předprojektovou přípravu. 

Proběhlo druhé kolo připomínkování OPST, jehož výstupy budou přímo součástí vyjednávání 

MŽP s EK.  
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4. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

 

Pan hejtman informoval o aktuální pandemické situaci. Celková situace je v KK klidná  

a zlepšuje se, jsou zaznamenávány lehčí průběhy onemocnění u nakažených a nemocnice jsou 

zatížené minimálně.  

 

 

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

  

Pan hejtman informoval o situaci v souvislosti s přílivem válečných uprchlíků do ČR. Již se 

snižují počty denních příchozích z Ukrajiny. V Karlových Varech v KV Aréně bylo odbaveno 

téměř 10 tisíc uprchlíků, 2200 se jich podařilo ubytovat a diskutuje se problematika 

dlouhodobosti ubytování. Většina ubytovacích zařízení počítá s uprchlíky max. do konce 

června. Tato situace se v současnosti řeší a musí se o ní hovořit i na úrovni celé ČR. Další 

ubytovací kapacity se hledají např. s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany, která mají 

v lázeňském centru ještě volné kapacity ve svých zařízeních. 

 

Největší výzvu vidí pan hejtman v tom, jak zapojit uprchlíky do běžného života, protože se dá 

předpokládat, že část z nich se tu usadí na delší dobu.  

 

Pan Novotný vznesl dotaz směrem k panu hejtmanovi na případné hrozící nákazy v řadách 

uprchlíků. Pan hejtman vyvrátil případné obavy, např. případy tuberkulózy jsou v jednotkách, 

žádný masivní výskyt a dodal, že očkovací struktura Ukrajinců je komplexnější, než máme 

v ČR. 

 

Paní Volfová zmínila, že nejsou využiti ukrajinští lékaři z řad uprchlíků. Pan hejtman potvrdil, 

že není možné, aby lékař vykonával na našem území svou profesi, pokud neprokáže 

dostatečnou znalost českého jazyka a nenostrifikuje své vzdělání. Tento proces trvá minimálně 

půl roku a nedá se dle české legislativy obejít ani zkrátit. Lékařům z Ukrajiny jsou nabízeny 

alespoň nižší pozice pomocného zdravotnického personálu.  

 

 

 

6. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Pan Pizinger informoval o projektech, které se v kraji připravují, zmínil např. opravu 

Keramické školy, rekonstrukci svaleného svahu mezi Loktem a Horním Slavkovem, veřejnou 

soutěž na dodavatele CNG autobusů pro Karlovarský kraj a rekonstrukci Císařských lázní. 

Pan Novotný a pan Pizinger diskutovali o dalších možných způsobech pohonu autobusů 

k dopravní obslužnosti Karlovarského kraje, pohon CNG už je technologicky překonán, existují 

již ještě čistější varianty spalovacích motorů. V souvislosti se současnou energetickou krizí je 

vůbec velká otázka zda nadále podporovat plyn jako ekonomicky únosné palivo. Pan Čekan 

potvrdil, že vedení kraje bude situaci sledovat a případná pravidla pro dodavatele autobusů bude 

ještě doplňovat, popř. technologické požadavky variabilizovat. Existuje také varianta, 

nesoutěžit dodavatele autobusů, ale vysoutěžit dopravce, který by dle legislativy musel 

autobusy s nízkoemisním pohonem pro dopravní obslužnost kraje zajistit. 
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Pan Borýsek vyjádřil svůj poměrně jednoznačný názor k dalšímu energetickému směřování, 

řešení jsou jasná a již diskutovaná. ČR i EU by měla přehodnotit energetickou politiku a je již 

zřejmé, že bude nutné chovat se realisticky a využít ekonomicky nejdostupnějších zdrojů 

energie, tzn. lokálně dostupných.  

Pan Pizinger dále informoval o pokračující dostavbě D6, již začala práce na obchvatu Krupé. 

  

 

7. Aktuální informace o Paktu zaměstnanosti   

 

Paní Ing. Barbora Volfová z Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje informovala 

plénum RHSD KK o aktivitách Paktu zaměstnanosti (dále „PZ“). V současnosti má PZ devět 

členů a jeho nositelem je Institut pro zaměstnanost a rozvoj KK. V roce 2021 proběhla tři  

jednání výkonného týmu Paktu zaměstnanosti a proběhlo jedno celorepublikové setkání 

zástupců nositelů PZ. 7. 4. 2022 proběhne další setkání výkonného týmu PZ a v červnu 2022 

proběhne v Chebu celorepublikové setkání zástupců nositelů PZ. 

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. Exkurze obsahují představení firmy, prohlídku provozu, představení 

profesí a pracovních pozic, nabídku akcí pro žáky ZŠ a SŠ apod. Součástí každé exkurze je  

i odborně zaměřený workshop a prostor pro diskusi a výměnu zkušeností výchovných  

a kariérních poradců.  V rámci projektu již proběhly tři on-line exkurze a dvě prezenční 

exkurze, jedna v akciové společnosti EPT connector a druhá v akciové společnosti Léčebné 

lázně Jáchymov. Ve středu 30. března 2022 proběhne třetí exkurze a to v akciové společnosti 

Mattoni 1873. 

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. V prosinci 2021 proběhla poslední verifikace výsledků a 

výstupy jsou zveřejněny na www.predikcetrhuprace.cz. 

Na závěr paní Volfová informovala členy pléna RHSD KK o webové 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 základy finanční gramotnosti.  

Další informace o PZ v Karlovarském kraji jsou uvedeny v powerpointové prezentaci. 
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8. Různé 

 

Pan Mgr. David Kadečka, výkonný sekretář RHSD České republiky, informoval o aktivitách  

RHSD ČR (celostátní tripartita). Uvedl, že na plenárním zasedání RHSD ČR 18. ledna 2022 

byla diskutována témata týkající se covidové situace v ČR  a také téma Green Dealu. Zmínil 

skutečnost, že aby pozměnila EK postoj k uhlí, muselo by se změnit myšlení obyvatel celé 

západní Evropy. Druhé jednání pléna RHSD ČR v roce 2022 proběhlo 9. února a hlavním 

tématem k projednání byl upravený návrh státního rozpočtu. Na třetím jednání 17. března 2022 

se členové pléna zabývali zejména problematikou spojenou s uprchlíky z Ukrajiny. Další 

jednání, již čtvrté v roce 2022, proběhne 12. dubna a na programu jsou například témata 

Národní plán obnovy, Výstavba dopravní infrastruktury a Příprava na předsednictví ČR v Radě 

EU. 

 

 

9. Závěr 

 

Ve 12.45 hod. ukončuje hejtman Ing. Petr Kulhánek jednání Pléna RHSD KK. 

 

 

Předseda:   

…………………… 

           Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

        hejtman Karlovarského kraje 

             předseda RHSD KK  

 

 

Ověřovatelé:   

……………………. 

             Bc. Věra Dimová, v.r. 

 

 

 

   …………………… 

                               Bc. Pavel Čekan, v.r. 

 

 

Zapisovatel:  

   …………………… 

                               Bc. Jaroslav Sobotka, v.r. 

                                   tajemník RHSD KK 

 

 

 

 

V Karlových Varech, 29.03.2022. 

 


