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Z Á Z N A M 
 

 

z 52. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje 

(dále jen „RHSD KK“), konaného 

videokonferenčně dne 1. února 2022 

 

 

Přítomni: 

Za veřejnou správu: Kulhánek, Pizinger, Jakobec 

Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Linda, Novotný 

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. 

  

(8-0-0) 

 

 

 

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“). OPST je v poslední verzi předložen ministryni. 

Bude spuštěno meziresortní připomínkové řízení. Zároveň probíhá projednávání OPST mezi  
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MŽP a EK. Na přelomu dubna a května 2022 se bude nejspíše konstituovat monitorovací výbor 

OPST. Vyhlášení tematických výzev se předpokládá na podzim 2022. Zastřešující projekty jsou 

za Karlovarský kraj předložené tři: Lidé a dovednosti, Podnikání a Digitální inovace. 

V současné době je MŽP posuzuje a pracuje se na jejich dopracování dle doporučení  

a připomínek MŽP. Pan Pizinger požádal členy předsednictva RHSD KK, aby se zamysleli nad 

nosným tématem první výzvy na tematické projekty, v Ústeckém i v Moravskoslezském kraji 

se budou zabývat vodíkem.  

Pan hejtman doplnil, že termín „zastřešující projekty“ je synonymem pro častěji používaný 

termín „grantová schémata“. 

Pan Novotný vznesl dotaz na procentuální výši dotace a na stav předprojektové přípravy  

u strategických projektů. Pan Pizinger informoval, že z jedenácti strategických projektů 

požádalo o dotaci na předprojektovou přípravu devět. Zbývající dva projekty jsou již dále 

s přípravou svých projektů a z tohoto důvodu na ně jejich nositelé nežádali o dotaci na 

předprojektovou přípravu. Procentuální výše dotace bude nejspíše kopírovat ostatní operační 

programy. Pan Pizinger také potvrdil panu Novotnému, že Krajská hospodářská komora 

Karlovarského kraje bude v PSÚT KK doplněna jako vhodný příjemce o dotaci. 

V programovém dokumentu OPST nebudou dle MŽP konkrétní vhodní příjemci uvedeni.  

 

 

3. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

 

Pan hejtman informoval o aktuální pandemické situaci v Karlovarském kraji (dále také „KK“). 

V současné době je nejvíce zasažena hlavně mladá generace do 20 let věku (více jak 50%) a je 

důležité zůstat obezřetní, aby se nákaza nepřesunula do starších ročníků. Je výrazný rozdíl  

u očkovaných a neočkovaných v počtech hospitalizovaných v nemocnicích a také je výrazně 

méně hospitalizovaných po posilující třetí dávce oproti očkovaným dvěma dávkami vakcíny 

proti Covid-19. Předpokládá se, že do 14 dnů dojde k rozvolnění opatření proti nákaze. Ve 

školách se další mimořádná opatření nepředpokládají a je velká šance, že se situace bude 

zlepšovat. Dle MZ a MŠMT je stěžení přečkat nejbližších 10 dnů. 

  

 

4. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Pan hejtman informoval o problematice umístění pobočky krajského soudu v Karlovarském 

kraji. Dle ZKK je původně plánovaná stavba nové budovy v současné době ekonomicky  

i časově nereálná a nejlepším řešením bude umístění vznikající pobočky krajského soudu do 

Chebu, do budovy Okresního soudu v Chebu, kde je možné vyčlenit pro pobočku krajského 

soudu celá dvě patra. V současné době probíhají legislativní kroky, tak aby bylo možné 

realizovat umístění pobočky krajského soudu do Chebu.  
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5. Různé 

 

Paní Dimová navrhla doplnit plán práce RHSD KK na rok 2022. Po diskusi bude Plán práce 

doplněn následujícím způsobem. Téma „Národní plán obnovy“ bude řešen na příštím jednání 

předsednictva RHSD KK 22. 2. 2022. Na plenární zasedání v březnu bude doplněn bod 

„Zaměstnanost v Karlovarském kraji“. Na květnové jednání se doplní bod „Aktuální situace 

s dostavbou D6“ a na červnové jednání bod „Aktuální situace středního školství 

v Karlovarském kraji“. 

 

 

 

6. Závěr 

 

Další jednání Předsednictva RHSD KK proběhne v úterý 22. února 2022 od 11:00 hod. 

 

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil Ing. Petr Kulhánek v 11:40 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Sobotka 

 

 

 

 

 

 
 

 

           Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

              předseda RHSD KK  


