RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

ZÁZNAM
ze 45. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
(dále jen RHSD KK), konaného
videokonferenčně dne 30. března 2021
Přítomni:
Za veřejnou správu: Kulhánek, Franta, Jakobec
Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Linda, Novotný, Borýsek
Za odborové svazy: Dimová, Růžička, Třešňák
Za přidružené neziskové právnické osoby: Janus
Host: Čekan
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení zasedání a odsouhlasení programu
Schválení tajemníka RHSD
Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji
Nominace člena RHSD KK do Transformační platformy MMR
Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji (praktičtí lékaři, nemocnice,
očkování)
Další aktuální informace z Karlovarského kraje
Termínový plán práce RHSD na další období
Různé
Závěr

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu
Jednání tripartity zahájil její předseda Ing. Petr Kulhánek v 10:00 hodin a konstatoval, že
Předsednictvo RHSD KK je usnášení schopné.
Na úvod jednání byl schválen program jednání a jako host pan Bc. Pavel Čekan.
(10-0-0 )

2. Schválení tajemníka RHSD
Usnesení:
Předsednictvo RHSD KK schvaluje jako tajemníka RHSD KK pana Bc. Jaroslava Sobotku, DiS.
Usnesení schváleno (10-0-0)
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3. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji
Radní pro oblast lázeňství, cestovního ruchu, UNESCO, transformace regionu a přípravu pro čerpání
FST (Fond pro spravedlivou transformaci), informačních technologií Ing. arch. Vojtěch Franta
informoval, že proběhl workshop vedení Karlovarského kraje na téma hledání transformační vize
regionu. Je vypracovaná analytická část, vize transformace a pracuje se na strategii transformace
Karlovarského kraje. Aktuálně se řeší s ministerstvy rozdělení alokace mezi tři regiony, kterých se
FST týká. Na ministerstva odešel od hejtmana Karlovarského kraje dopis s návrhem spravedlivého
rozdělení FST, cca. po 13 miliardách na region. Dále se pracuje na Plánu spravedlivé transformace
Karlovarského kraje a ve spolupráci s Krajskou Hospodářskou komorou Karlovarského kraje se
připravují workshopy pro obce, tak aby byl plán prodiskutován s co nejširší veřejností. V rámci
příštích jednání RHSD KK bude pan Franta informovat o dalším vývoji přípravy Plánu na
spravedlivou transformaci kraje.
Pan hejtman potvrdil, že zmíněný dopis odešel na MMR, MŽP a Vládu ČR a vysvětlil klíč výpočtu,
kterým byla alokace rozdělena.
Pan Růžička navrhl odeslat za RHSD KK dopis podporující návrh Karlovarského kraje na rozdělení
alokace ve FST. Pan hejtman souhlasil a vyzval tajemníka RHSD KK k přípravě dopisu.
Paní Dimová požádala o členství v Komisi pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a
energetiku Rady Karlovarského kraje a pan Franta konstatoval, že to projedná s vedením kraje. Dále
paní Dimová podpořila návrh pana Růžičky na odeslání podpůrného dopisu RHSD KK na ministerstva
k rozdělení alokace ve FST.
Pan Janus požádal o informace ke sběru strategických projektů a pan Franta v reakci informoval o
webových stránkách Regionální stálé konference Karlovarského kraje www.rskkvk.cz, na kterých jsou
zveřejňovány aktuality a veřejné výzvy na předkládání strategických projektů.
Pan hejtman požádal pana Frantu o přípravu prezentace k tématu Fondu spravedlivé transformace
(Operační program spravedlivá transformace) na příští jednání předsednictva RHSD KK.

4. Nominace člena RHSD KK do Transformační platformy MMR
Z diskuse vyplynul návrh na nominaci do Transformační platformy MMR z řad
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.
Usnesení:
Předsednictvo RHSD KK schvaluje jako svého zástupce v Transformační platformě
představitele zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Ing. Jana Novotného.
Usnesení schváleno (10-0-0)

5. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji (praktičtí lékaři, nemocnice, očkování)
Pan hejtman informoval o zlepšující se pandemické situaci v kraji, aktuálně má kraj nejnižší
sedmidenní incidenci (záchyt nových nákaz) v rámci celé České republiky. Již jsou k dispozici
v nemocnicích lůžka standardní i intenzivní péče. Na druhou stranu dochází k častějším hospitalizacím
lidí v mladším věku (35-45 let), kteří mají vážnější průběh nemoci. Pan hejtman dále uvedl, že
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případné uvolňování opatření proti šíření pandemie by mělo být pozvolné, aby se zamezilo další vlně
pandemie.
V proočkování je Karlovarský kraj s 13% proočkovaných obyvatel na prvním místě v rámci České
republiky. Očkování obyvatel starších 85 let proběhlo dle plánu do konce března. V současnosti je
k dispozici málo vakcín, kapacita vakcinačních center je využita pouze z 50%. Nadále probíhá
vakcinace lidí z kritické infrastruktury i pedagogů. V rámci kraje je vytipováno 700 lidí superkritické
infrastruktury, kteří se můžou zaregistrovat k očkování v tomto týdnu.
Pan Novotný informoval o pozitivní zkušenosti s organizací a průběhem očkování v očkovacím centru
v KV Areně.
Pan Janus upozornil na velice těžkou situaci škol, při návratu žáků do škol, který bude komplikovaný
testováním žáků a upozornil také na velice pozdní informace ze strany ministerstva. Pan hejtman tento
neideální stav potvrdil a informoval, že kraj také nemá informace k dalšímu postupu konkrétních
rozvolňovacích opatření v dostatečném časovém předstihu.

6. Další aktuální informace z Karlovarského kraje
Viz. bod 5. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji (praktičtí lékaři, nemocnice, očkování).

7. Termínový plán práce RHSD na další období
V diskuzi vyzval pan Čekan a pan hejtman všechny členy předsednictva RHSD KK
k nahlášení případných bodů k dalším jednáním RHSD KK.
Paní Dimová navrhla dva pravidelné body ke všem následným jednáním v roce 2021 a to
Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji a Aktuální pandemická situace
v Karlovarském kraji. Před každým jednání by také byli členové předsednictva v dostatečném
časovém předstihu vyzváni k doplnění bodů do programu jednání.
8. Různé
Pokračovala diskuze k tématům na příští jednání předsednictva.
Paní Dimová s panem Čekanem a panem Novotným navrhli vzhledem k různým platformám,
kde se setkávají svazy a veřejná správa, zařadit na program jednání RHSD KK cca. jednou za
tři měsíce do plánu práce k diskuzi a informaci téma Pakt zaměstnanosti.
Pan Novotný navrhl na příští jednání předsednictva bod Informace o aktuálním stavu
rekonstrukce Lázní I (Císařské lázně).
Pan hejtman pověřil tajemníka RHSD KK vypracovat do příštího jednání předsednictva plán
práce s návrhy termínů a seznamem jednotlivých témat k jednáním RHSD KK v roce 2021,
tak jak byla navržena členy předsednictva v průběhu dnešního jednání.
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9. Závěr

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil předseda Ing. Petr Kulhánek v 11:00 hod.

Zapsal: Jaroslav Sobotka

Ing. Petr Kulhánek, v.r.
předseda RHSD KK
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