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

ZÁZNAM
z 55. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
(dále jen „RHSD KK“), konaného
videokonferenčně dne 31. května 2022

Přítomni:
Za veřejnou správu: Kulhánek, Pizinger, Franta
Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Borýsek, Linda, Novotný
Za odborové svazy: Dimová, Třešňák
Za přidružené neziskové právnické osoby: Janus
Hosté: Hnízdil

Program:
Zahájení zasedání a odsouhlasení programu
Aktuální situace s dostavbou D6
Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji
Aktuální informace k situaci v KK v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji
Další aktuální informace z Karlovarského kraje
Různé
Závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 a účast hosta Bc. Lukáše Hnízdila (ředitel
Správy Karlovy Vary Ředitelství silnic a dálnic ČR).
(9-0-0)
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2. Aktuální situace s dostavbou D6
Pan ředitel Správy Karlovy Vary Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ ŘSD ČR“) Bc. Lukáš
Hnízdil informoval předsednictvo RHSD KK o plánu dostavby jednotlivých úseků dálnice D6
a o problémech, které se v rámci povolovacích procesů řeší. Na území Ústeckého kraje
probíhají již stavební práce na úseku „D6 Krupá, přeložka“, na úsecích „D6 Hořesedly,
přeložka“ a „Hořovičky, obchvat“ se předpokládá zahájení realizace staveb na podzim 2022.
Na 12 kilometrovém úseku „D6 Petrohrad – Lubenec“ se dokončuje výkup pozemků a probíhají
projekční práce na dokumentaci, podle které se bude soutěžit zhotovitel stavby. Na území
Karlovarského kraje probíhají práce na dokumentaci k územnímu rozhodnutí k úsekům „D6
Knínice - Bošov“ a „D6 Žalmanov - Knínice“, zde se předpokládá zahájení realizace staveb
v roce 2024. K úseku „D6 Olšová Vrata – Žalmanov“ proběhla jednání s památkáři a došlo
k úpravám finální dokumentace k územnímu řízení, předpokládaný termín zahájení realizace je
rok 2025. Pro úsek „D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata“ se připravuje dokumentace pro stavební
povolení a v roce 2024 se předpokládá začátek realizace.
Pan ředitel Hnízdil v diskuzi uvedl, že realizační práce u jednotlivých úseků trvají 2,5 – 3 roky,
tzn. předpokládané dokončení D6 z Karlových Varů do Prahy v roce 2027.
Pan Linda požádal o informaci k úseku D6 před hranicí s Bavorskem, kde se dá předpokládat
po zprovoznění celé D6 navýšení intenzity provozu. Pan ředitel Hnízdil informoval členy
předsednictva RHSD KK, že do konce roku 2022 bude vypracováno ekonomické hodnocení
a záměr projektu. Podle výsledků se pak bude postupovat dále s přípravou tohoto 8,5 km
dlouhého úseku.
Dále proběhla na dotaz pana Lindy diskuze o obchvatu Karlových Varů, o jeho různých
variantách. Pan ředitel Hnízdil uvedl, že zatím je tzv. severní varianta obchvatu v územním
plánu Karlových Varů, ale žádné konkrétní práce na projektování neprobíhají a není to
v nejbližší době ani v plánu.
Proběhla diskuze o posuzování ekonomičnosti/ekonomiky jednotlivých záměrů na stavby
a opravy silnic.
Pan ředitel Hnízdil krátce shrnul také další práce, které probíhají v gesci ŘSD ČR na silnicích
v kraji.

3. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji

Pan hejtman informoval o aktuální pandemické situaci v Karlovarském kraji (dále také „KK“).
Denní záchyty nemocných jsou v našem kraji již jen v počtu jednotlivců a v ČR desítkách
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jednotlivců. Ministerstvo zdravotnictví připravuje v současné době schéma pravidelného
ročního dobrovolného přeočkování.

4. Aktuální informace k situaci v KK v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Pan hejtman informoval o problémech v souvislosti s uprchlickou situací. Dochází
k setrvalému úbytku uprchlíků z Ukrajiny. V Karlovarském kraji bylo od počátku válečného
konfliktu registrováno cca. 14 tisíc uprchlíků a dle výzkumu ze Středočeského kraje není cca.
25-30 % z registrovaných uprchlíků již v místě registrace. Tzn., že cca 8-9 tisíc uprchlíků ze 14
tisíc registrovaných v našem kraji zde setrvává i v současné době. Ostatní již odešli jinam, nebo
se vrátili na Ukrajinu. Ubytovací kapacity pro uprchlíky jsou zatím v kraji dostatečné.
Na úrovni vlády se diskutují změny tzv. lex Ukrajina, tak aby reflektoval aktuální měnící se
situaci s uprchlíky. Lex Ukrajina bude např. zahrnovat alternativní možnosti školní docházky
v základních i středních školách.

Pan hejtman předal v 11:45 řízení 55. zasedání Předsednictva RHSD KK panu radnímu
Pizingerovi.

5. 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“). Návrh OPST je nadále projednáván s EK a nedá
se předpokládat schválení do konce června, tak jak to bylo v plánu.
Nositelé strategických projektů zpracovávají studie proveditelnosti, které budou podkladem
k žádostem o podporu projektů. Státní fond životního prostředí (dále jen „SFŽP“) provede po
odevzdání studií proveditelnosti předvyhodnocení připravovaných strategických projektů
a bude se ptát RSK zda jsou i nadále prioritou pro kraj. Dojde tedy k validaci jejich
strategického významu pro kraj.
Zastřešující projekty budou zajišťovat jednotlivé kraje. V našem kraji to budou dva zastřešující
projekty v celkové výši 140 mil. Kč., první bude „Podpora podnikání a digitalizace“. Ta
proběhne prostřednictvím voucherů. Druhý zastřešující projekt „Lidé a dovednosti“ nabídne
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prostředky na náborové příspěvky pro nové kvalifikované pedagogy a na příspěvky pro
zvyšování kvalifikace stávajících pedagogů na školách v kraji.
Další formou podpory z OPST bude finanční nástroj. Národní rozvojová banka rozšíří stávající
program EXPANZE a podpora bude cílit zejména na začínající malé a střední podnikatele
v kraji.
Tematické výzvy nejsou zatím vydefinovány, zjišťuje se absorpční kapacita a ve spolupráci se
subjekty z kraje probíhá diskuze o zaměření tematických výzev.
Pan Pizinger informoval o nominacích do Monitorovacího výboru OPST, za náš kraj byl
nominován pan radní Patrik Pizinger, pan Bc. Pavel Čekan a zástupce KHK KK pan Ing. Jan
Novotný.
Pan Novotný upozornil na skutečnost, že na strategické projekty je vyčleněna velká část
alokovaných prostředků z OPST pro náš kraj. Pan Pizinger uvedl, že bude probíhat ještě
vyhodnocení plánovaných strategických projektů a možná dojde k dílčím změnám v alokacích
do jednotlivých forem podpory.
Dále proběhla diskuze členů předsednictva RHSD KK k alokacím do jednotlivých forem
podpory a také k možnému prosazení zvýhodnění žadatelů z Karlovarského kraje v dalších
operačních programech a fondech, tak aby byla podpořena koheze našeho kraje v dostatečné
výši a míře.

6. Další aktuální informace z Karlovarského kraje

Pan Pizinger informoval o spolupráci s Plzeňským krajem (PK), který na základě smlouvy
poskytne své prostory v Bruselu pro prezentování našeho kraje přímo v Bruselu. Díky této
spolupráci bude možné využívat i služeb zastoupení PK v Bruselu. Kraj využije zejména akcí,
které zde bude PK pořádat. V září 2022 se již počítá se společnou akcí s českými uhelnými
regiony, při které se budou v Bruselu prezentovat plány spravedlivé územní transformace.
Pan Novotný vznesl dotaz na připravovaný projekt k podpoře celoživotního a dalšího
vzdělávání se zapojením ISŠTE Sokolov a Sokolovské uhelné, a.s.
Pan Pizinger přislíbil zajištění informací k tomuto projektu na příští zasedání předsednictva
RHSD KK.

7. Různé

Bez diskuze.
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8. Závěr

Další jednání Předsednictva RHSD KK proběhne v úterý 29. června 2022 od 11:00 hod.

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil pan radní Pizinger ve 12:15 hod.

Zapsal: Jaroslav Sobotka

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