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Z Á Z N A M 
 

 

ze 48. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje 

(dále jen RHSD KK), konaného 

videokonferenčně dne 29. června 2021 

 

Přítomni: 

Za veřejnou správu: Kulhánek, Franta, Čekan (pověřený zástupce za pana Pizingera) 

Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Novotný, Borýsek 

Za odborové svazy: Dimová, Růžička, Třešňák  

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. Další aktuální informace z Karlovarského kraje     

5. Různé  

6. 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.  

(8-0-0 ) 

 

 

2. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji 

 

Pan Franta prezentoval informace o aktuálním stavu. Proběhla příprava Plánu spravedlivé 

územní transformace (dále PSÚT), na zasedání RSK KK proběhl výběr strategických 

projektů, proběhlo také veřejné projednání a PSÚT byl projednán v Zastupitelstvu KK. 

Vlastní PSÚT je postaven na pevných základech nadřazených politik a strategických 

dokumentů. PSÚT je strukturován do tří priorit a do šesti programů. Na strategické projekty 

připadne 50% z celkové alokace. V první polovině roku 2022 se počítá s vyhlášením OP 

Spravedlivá transformace (dále OPST). Dále pan Franta informoval, že vedle OPST existují 

jako zdroje prostředků další fondy, např. Modernizační fond, Národní plán obnovy aj. Je 

důležité vybrat správný klíč k výběru projektů tak, aby nedocházelo k překryvům. Dále pan 

Franta představil intervenční logiku PSÚT KK a představil doporučené strategické projekty      
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a jejich doporučené rozdělení podle MMR ČR a MŽP ČR do tří kategorií podle bodového 

hodnocení v externím hodnocení a připravenosti/proveditelnosti.  

Paní Dimová vznesla dotaz na kritizovanou výši, nebo spíše „níži“ přidělených prostředků pro 

Karlovarský kraj a vyzdvihla prezentování pana Pizingera o krajských strategických 

projektech na jednání Výboru pro regionální rozvoj ZKK. 

Pan hejtman potvrdil, že prezentovat o PSÚT KK a strategických projektech budou veřejnosti 

i při interních odborných jednáních zejména pan Franta, pan Čekan a právě pan Pizinger. Pan 

hejtman dále informoval, že inicioval podnět odeslaný přímo na EK, aby řešila neadekvátní 

rozdělení alokace, EK se tímto podnětem v současné době zabývá.  

Pan Novotný doufá, že MSP budou mít dostatečné možnosti podpory z plánovaných 

grantových schémat v rámci OPST.  

 

 

3. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

 

Pan hejtman informoval o velice dobré pandemické situaci v kraji, ale nabádá i nadále 

k ostražitosti. Upozornil na nebezpečí mutace delta, která je dle aktuálních poznatků 1,9 x 

nakažlivější než varianta alfa. Tempo očkování v našem kraji je vysoké, ale jsou skupiny lidí, 

u kterých je proočkovanost nižší. Pracuje se na oslovení těchto skupin, aby se proočkovanost 

ještě podpořila. Na podzim s největší pravděpodobností začne probíhat přeočkování třetí 

dávkou.  

Pan Borýsek potvrdil předběžně zájem o očkování zaměstnanců v podniku. V současné době 

probíhá průzkum zájmu zaměstnanců o očkování.  

 

 

4. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Pan hejtman po dotazu pana Novotného informoval o aktuálním stavu další výstavby R6/D6. 

Na konci srpna bude kolaudován obchvat Lubence, dále bude probíhat výstavba úseku Krupá-

Krušovice a úseky kolem Hořesedel a Hořoviček. Probíhají i jednání o dostavbě chybějícího 

úseku před státní hranicí s Německem. Další podrobnější informace budou odeslány členům 

RHSD KK e-mailem se zápisem z jednání. 

Pan Novotný požádal o informaci k aktuálnímu stavu k dopravní obslužnosti Karlovarského 

kraje. Tento bod bude zařazen na příští jednání a pan hejtman osloví v této věci pana radního 

Bureše. 

Pan Růžička požádal o informaci k aktuální situaci středního školství na školní rok 

2021/2022. Tento bod bude zařazen na příští jednání a pan hejtman osloví v této věci pana 

radního Čermáka. 
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5. Různé 

 

Pan Třešňák informoval o pokračování činnosti Hospodářské a sociální rady Sokolovska, ve 

které proběhlo dovolení do orgánů a bude nadále pokračovat v působnosti na Sokolovsku a 

Kraslicku. 

 

 

 

6. Závěr 

 

Další jednání Předsednictva RHSD KK proběhne v úterý 31. 8. 2021 od 11:00 hod. 

 

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil Ing. Petr Kulhánek v 11:55 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Sobotka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

           předseda RHSD KK  


