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Z Á Z N A M 
 

 

ze 46. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje 

(dále jen RHSD KK), konaného 

videokonferenčně dne 27. dubna 2021 

 

Přítomni: 

Za veřejnou správu: Kulhánek (přítomen 10:33 – 11:00), Franta, Jakobec, Čekan (pověřený                            

zástupce za pana Pizingera, přítomen 10:16 – 11:07) 

Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Novotný, Borýsek 

Za odborové svazy: Dimová, Růžička, Třešňák  

Za přidružené neziskové právnické osoby: Janus 

 

Program: 

 

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

2. Schválení Plánu práce RHSD KK pro rok 2021  

3.   Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji            

4. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

5. Další aktuální informace z Karlovarského kraje     

6. Informace o rekonstrukci Lázní I (Císařské lázně) 

7. Různé  

8. Závěr 
  

                                                      

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

 

Jednání tripartity zahájil pověřený zástupce předsedy RHSD KK Ing. arch. Vojtěch Franta 

v 10:00 hodin a konstatoval, že Předsednictvo RHSD KK je usnášeníschopné. 

 

Na úvod jednání byl schválen program jednání.  

(8-0-0 ) 

 

 

2. Schválení Plánu práce RHSD KK pro rok 2021   

 

Předsednictvo RHSD KK prodiskutovalo připravený Plán práce RHSD KK pro rok 2021 a na 

návrh pana Třešňáka byl na jednání předsednictva 31.8.2021 doplněn bod Příprava 

plenárního zasedání. 

 

Usnesení: 

Předsednictvo RHSD KK schvaluje Plán práce RHSD KK pro rok 2021. 

Usnesení schváleno (8-0-0) 
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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 o dvou tématech, která se projednávala na Zastupitelstvu Karlovarského kraje, o 

Plánu/Strategii spravedlivé transformace regionu a o strategických projektech kraje. Pan Franta 

prezentoval prostřednictvím powerpointové prezentace aktuální stav a další předpokládaný vývoj 

transformace regionu. Zazněla informace, že aktuálně je našemu kraji vypočítáno 6,3 miliardy, ale 

ideální by bylo vyjednat částku 10 miliard. 50% z této částky by bylo alokováno na strategické 

projekty, které mají možnost předkládat všichni zájemci do konce dubna 2021. Zároveň představil 

projekty Karlovarského kraje, se kterými se do výzvy kraj hlásí jako žadatel - Krajské inovační 

centrum, Inkubátor Sokolov, 4K – Kreativní kancelář, Keramka, Centrum kompetence lázeňství, 

SMART – PRO agentura. Druhých 50% bude alokováno na další projekty z území Karlovarského 

kraje. 

Pan Čekan informoval o připravovaném neinvestičním projektu KARPu (Karlovarské agentury 

rozvoje podnikání, p.o. Karlovarského kraje), prostřednictvím něhož by se zajistil provoz a fungování  

Krajského inovačního centra. 

Pan Novotný promluvil o zásadní důležitosti výše přidělené alokace Karlovarskému kraji a 

prezentoval svůj názor na neinvestiční (měkké) projekty a jejich koordinaci, upozornil na případné  

velké překryvy mezi neinvestičními projekty a navrhnul sloučit všechny tyto projekty do jednoho 

většího, který by překryvy eliminoval.  

Pan Janus upozornil, že ze Sokolovska je v podstatě jen jeden strategický projekt, a to je dle jeho 

názoru málo, když těžbou uhlí je zasažen zejména sokolovský region. Dále uvedl, že v navrhovaných 

projektech se neobjevují ve větší míře aktivity, které by řešily negativní věci, definované v Plánu 

spravedlivé transformace a apeluje na harmonizaci. Pan Franta reagoval, že předpokládá hodně 

klasických projektů, které budou podávat žadatelé ze Sokolovska a vysvětlil, že transformace regionu 

se týká území celého kraje a nemůže tedy směřovat jen do Sokolovska.  

Pan Franta dále uvedl a nabídl, že jednotlivci a případně i RHSD KK můžou také koordinovaně 

podávat připomínky a podněty k Plánu transformace Karlovarského kraje. 

Pan Jakobec zdůraznil význam Sokolovska a dle jeho názoru bude z tohoto území velké množství 

projektů. 

Pan Borýsek také vyjádřil smysluplnost hlavně podpory projektů ze Sokolovska a ze Sokolova, 

zejména je důležité podpořit transformaci okresu Sokolov a jako nejdůležitější spatřuje témata střední 

školství, transformaci energetiky a zdravotnictví.  

Pan Čekan zdůraznil, že také velice záleží při transformaci regionu na firmě Sokolovská uhelná, která 

je vlastníkem většiny pozemků.  

Informace k přípravě na transformaci Karlovarského kraje jsou shrnuty v rozeslané odprezentované 

powerpointové prezentaci pana Franty, včetně krátkých popisů strategických projektů KK. 

 

Bylo domluveno, že případné připomínky členů předsednictva RHSD KK k Plánu spravedlivé územní 

transformace můžou jednotliví členové zasílat na tajemníka RHSD KK, který je přepošle ostatním 

členům a na následujícím jednání předsednictva se vše prodiskutuje. 
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4. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

 

Pan hejtman informoval o velice dobré pandemické situaci v kraji, aktuálně má kraj nejnižší 

sedmidenní incidenci (záchyt nových nákaz) v rámci celé České republiky. Informoval, že vláda jedná 

o dalším postupu v uvolňování opatření.  

Proočkovanost je v Karlovarském kraji nejlepší v ČR, aktuálně je to 206 na 1000 obyvatel. Dodávky 

vakcín do ČR se zvyšují a předpokládá se, že očkování bude postupovat rychleji, než se čekalo. Zatím 

platí povinnost očkování ve firmách, úřadech i ve školách. Další aktuální informace k pandemické 

situaci jsou v rozeslaném materiálu. 

 

 

5. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Pan Franta informoval, že MUDr. Josef März přechází do pozice generálního ředitele Karlovarské 

krajské nemocnice, a.s. a vzdává se mandátu uvolněného zastupitele za oblast zdravotnictví. Na jeho 

místo v zastupitelstvu přichází pan Picka. 

 

 

6. Informace o rekonstrukci Lázní I (Císařské lázně)  

 

Pan Franta informoval o pokračující rekonstrukci Císařských lázní, která je naplánována až do 

roku 2023. V současné době je hlavním tématem pro Karlovy Vary a pro Karlovarský kraj 

atrium (dvorana) budovy. Probíhá diskuse k této části budovy, jsou dvě varianty jak tento 

prostor pojmout. První varianta, která je součástí projektu a dokumentace, navrhuje 

prosklenou střechu otevřenou ze stran, tato varianta by ale neumožňovala celoroční využívání. 

Druhá varianta, která by vyvolala změnu projektu, navrhuje prostor atria uzavřít střechou. 

V této druhé variantě, by bylo možné využívat prostor celoročně. Druhá varianta obnáší 

změnu projektové dokumentace a dle některých politiků je tu riziko ohrožení 400milionové 

dotace od Ministerstva kultury. Pro vyřešení nastalé situace proběhne konzultace 

s Ministerstvem kultury. Zatím je potvrzeno, že v Císařských lázních bude sídlit Karlovarský 

symfonický orchestr.  Dle pravidel dotace může sloužit 20% kapacity budovy ke komerčním 

účelům. Na různých komisích probíhá diskuse, co vše bude ještě v Císařských lázních, jaká 

bude náplň a které subjekty zde budou působit.   

 

Pan Jakobec potvrdil svou podporu rekonstrukci, zejména podporu variantě, která počítá 

s celoročním využitím atria budovy. 

 

Pan Borýsek je velice rád, že se po mnoha letech začalo s rekonstrukcí. Část budovy lázní by 

se dala dle jeho názoru nekomerčně využít například jako prostor k interaktivním prezentacím 

o tradičním průmyslovém odvětví výroby porcelánu a vznesl dotaz, co se zamýšlí 

s Rašelinovým pavilonem, který není přímo součástí projektu rekonstrukce Císařských lázní. 

 

Pan Franta v reakci uvedl, že byť není Rašelinový pavilon součástí projektu, tak musí dojít i 

ke sladění úprav prostranství a oprav objektů kolem lázní, musí dojít ke koordinaci oprav  
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Rašelinového pavilonu, úprav předvstupní části lázní, rekonstrukce lávky a v neposlední řadě 

je také nezbytné vyřešit problematiku vytvoření dostatečného množství parkovacích míst.  

 

Pan Novotný doufá ve zdárné vyřešení současných praktických komplikací při rekonstrukci 

Císařských lázní a připomenul svou myšlenku, že by v Rašelinovém pavilonu mohl sídlit 

balneologický ústav (v současné době ILAB – Institut lázeňství a balneologie, v.v.i.). 

 

 
7. Různé 

 

Pan Novotný se vyjádřil k současnému stavu krematoria v Karlových Varech. Uvedl, že by se 

s tímto pietním místem mělo něco dělat, aby bylo důstojnější a odpovídalo lépe svému určení. 

Pan Franta potvrdil, že se pan hejtman a paní primátorka touto problematikou zabývají a snaží 

se najít řešení. 

 

Paní Dimová předsedkyně Regionální rady odborových svazů Českomoravské konfederace 

odborových svazů Karlovarského kraje požádala pana Frantu, aby s Radou Karlovarského 

kraje projednal její žádost o členství zástupce Regionální rady odborových svazů ČMKOS 

Karlovarského kraje v Komisi pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a 

energetiku v roli řádného člena komise nebo případně v roli stálého hosta.  

Pan Franta vzal tuto žádost na vědomí, věc projedná v RKK a na příštím jednání bude členy 

předsednictva RHSD KK informovat. 

 

 
8. Závěr 

 

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil Ing. arch. Vojtěch Franta v 11:35 hod. 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Sobotka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

           předseda RHSD KK  


