
 

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE 

ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

  Záznam z 51. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje 

 

1 

   

 

 

Z Á Z N A M 
 

 

z 51. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje 

(dále jen „RHSD KK“), konaného 

videokonferenčně dne 30. listopadu 2021 

 

 

Přítomni: 

Za veřejnou správu: Kulhánek, Franta, Pizinger, Jakobec 

Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Linda, Borýsek, Novotný 

Za odborové svazy: Dimová, Růžička, Třešňák  

Za přidružené neziskové právnické osoby: Janus 

 

 

 

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. Plán práce na rok 2022 

6. Různé  

7. Závěr 

 
 

                                                      

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

 

Jednání tripartity zahájil předseda RHSD KK, Ing. Petr Kulhánek, v 11:30 hodin  

a konstatoval, že Předsednictvo RHSD KK je usnášeníschopné. 

 

Na úvod jednání byl schválen program. 

  

(11-0-0 ) 

 

 

2. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji 

 

Pan Pizinger informoval členy předsednictva RHSD KK o aktuálním stavu transformace 

v Karlovarském kraji a o aktuálním stavu přípravy Operačního programu spravedlivá 

transformace 2021-2027 (dále jen „OPST“). Připravují se zastřešující projekty (jinak řečeno 

grantová schémata) zaměřené na jednoduchou menší podporu podnikatelů, například 

prostřednictvím  voucherů na inovace,  podporu  vznikajícím  podnikům,  digitalizaci a také na  
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strategickou přípravu na větší záměry. V oblasti podpory školství se připravuje zastřešující 

projekt na podporu například zlepšení kvalifikace pedagogů,  zlepšení kvalifikace pedagogů 

v oblasti karierního poradenství a také se podpora dotkne tématu sociálního vyloučení. 

V současnosti se řeší s ministerstvy překryv podpory jednotlivých témat s podporou  

z národních a evropských dotačních titulů. 

Další formou podpory z  OPST bude finanční nástroj. Probíhá komunikace s Národní 

rozvojovou bankou. Zvažuje se finanční nástroj formou bezúročných půjček, nebo přímou 

dotací na úroky.  

Pan Pizinger také informoval členy předsednictva RHSD KK o probíhajících pravidelných 

koordinačních jednáních s nositeli strategických projektů. Uvedl, že jsou v současnosti 

strategické projekty, respektive záměry v rámci předložených strategických projektů, 

posuzovány konzultačním místem JASPERS, které je zřízeno při EK jako iniciativa pomáhající 

s čerpáním fondů EU.  

Dle informací z MŽP, by měl být OPST schválen do konce března 2022. Pak se bude 

připravovat vyhlášení jednotlivých výzev. Nejdříve se vyhlásí na přelomu června a července 

2022 výzva pro předkladatele strategických projektů, dále výzva pro předkladatele 

zastřešujících projektů a pak případně tematická výzva pro klasické projekty. 

Pan Novotný požádal o informaci k alokacím na jednotlivé formy podpory z OPST 

v Karlovarském kraji a dle jeho názoru by se podpora z OPST neměla rozdrobit do malých 

opatření, ale spíše by měla být zacílena a koncentrována na komplexní opatření. Pan Pizinger 

upřesnil, že cca 200 mil. Kč bude alokováno na zastřešující projekty, na finanční nástroje max. 

100 – 200 mil. Kč, cca 3 miliardy Kč na strategické projekty a zbývající cca 3 miliardy Kč, tedy 

polovina alokovaných prostředků pro Karlovarský kraj z OPST, půjde na projekty v rámci 

tematických výzev. 

 

 

3. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

 

Pan hejtman informoval o zhoršující se pandemické situaci v ČR. V Karlovarském kraji (dále 

také jen „KK“) je situace oproti ČR lepší. Je ale velice pravděpodobné, že pokud bude zhoršující 

se pandemická situace v ČR pokračovat, tak dojde ke zhoršení i v KK. V současné době jsme 

na třetinových číslech v záchytech i incidenci oproti průměru ČR. Zatížení nemocnic je v našem 

kraji na 100 pacientech s Covid-19 a z toho 10 pacientů je ve vážném stavu. 

Zájem o očkování se zvyšuje, aplikuje se cca 8000 dávek týdně a je snaha zapojit vyšší počet 

praktických lékařů do očkování. Předpokládá se, že v horizontu dvou týdnů začne i očkování 

věkové skupiny 5 - 12 let.  

Opatření proti šíření Covid-19 jsou v Karlovarském kraji dle dostupných informací dodržována 

ve vysoké míře, všechna města a obce zrušily adventní trhy a za to jim pan hejtman velice 

děkuje. 

Pan Borýsek informoval o proočkovanosti v podniku Liapor, aktuálně je naočkováno 76% 

zaměstnanců a 29. listopadu 2021 byl zaznamenán nulový záchyt při testování v podniku. Pan 

hejtman doplnil, že proočkovanost v Liaporu je tak nad 70% proočkovaností celého kraje. 
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4. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Pan hejtman informoval o Radou Karlovarského kraje zrušené veřejné zakázce na dodavatele  

170 autobusů pro zajištění dopravní obslužnosti v Karlovarském kraji v letech 2023-2033. Byla 

předložena pouze jedna nabídka a ta byla o 1 miliardu Kč vyšší, tedy dvojnásobná než 

poptávaná cena. Z tohoto důvodu se zadání zakázky upraví a bude po projednání 

v Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyhlášena nová výzva k předkládání nabídek na dodání 

autobusů.  

 

Paní Dimová požádala o informaci k diskutovanému případnému otevření těžebního prostoru 

lithia v Horním Slavkově (odkaliště hlušiny po hlubinné těžbě cínových a wolframových rud 

obsahující cinvaldit, což je slída s obsahem lithia) a informovala předsednictvo RHSD KK  

o obavách místních občanů z následků těžby. Pan hejtman přítomné členy předsednictva RHSD 

KK informoval o stanovisku Karlovarského kraje k případnému způsobu dopravy vytěženého 

materiálu. Odbor životního prostředí vydal stanovisko, ze kterého vyplývá, že doprava 

vytěženého materiálu nemůže být realizována po silnici z důvodu hrozícího nadměrného 

zatížení prašností a hlukem a je navržena varianta dopravy odtěženého materiálu po železnici. 

 

Pan Jakobec potvrdil informaci pana hejtmana o stanovisku Odboru životního prostředí  

a upřesnil, že vlastní těžbu schvaluje MŽP ČR a ne kraj. Dle jeho názoru je velice žádoucí 

z hlediska životního prostředí odtěžit celé odkaliště, které obsahuje lithium a zároveň 

představuje velkou ekologickou zátěž pro Horní Slavkov. Případné vytěžení odkaliště by trvalo 

dle předpokladů 11 - 12 let, ale v současnosti není znám žádný zpracovatel, který by uměl 

lithium z cinvalditu obsaženého v odkališti oddělit.  

 

 

5. Plán práce na rok 2022  

 

Předsednictvo RHSD KK prodiskutovalo připravený Plán práce RHSD KK pro rok 2022. 

 

Usnesení: 

Předsednictvo RHSD KK schvaluje Plán práce RHSD KK pro rok 2022. 

Usnesení schváleno (11-0-0) 

 

 

 

6. Různé 

 

Bez diskuse 
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7. Závěr 

 

Další jednání Předsednictva RHSD KK proběhne v úterý 25. ledna 2022 od 11:00 hod. 

 

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil Ing. Petr Kulhánek ve 12:20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Sobotka 

 

 

 

 

 

 
 

 

           Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

              předseda RHSD KK  


