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Z Á Z N A M 
 

 

z 57. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje 

(dále jen „RHSD KK“), konaného 

videokonferenčně dne 30. srpna 2022 

 

 

 

Přítomni: 

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

Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Borýsek, Linda 

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

5. Informace o stavu rekonstrukce Císařských lázní 

6. Příprava plenárního zasedání     

7. Další aktuální informace z Karlovarského kraje 

8. Různé  

9. 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. 

  

(9-0-0) 
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2. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji 

 

Pan Kulhánek informoval členy předsednictva RHSD KK o aktuálním stavu transformace 

v Karlovarském kraji a o aktuálním stavu Operačního programu spravedlivá transformace 

2021-2027 (dále jen „OPST“). V průběhu září by měl být OPST schválen. Došlo ke změně 

terminologie, nově se „zastřešující projekty“ nazývají „skupinové projekty“. Průběžně zasedají 

tematické pracovní skupiny pro implementaci OPST. Krajské strategické projekty Kulturní  

a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K (dále jen „4K“) a Agentura pro 

transformaci Karlovarského kraje byly sloučeny do projektu 4K. Na jednání RSK KK 19. září 

2022 budou potvrzeny jednotlivé strategické projekty připravené žadateli z našeho kraje  

a SFŽP pak provede druhou fázi jejich hodnocení.  

 

 

3. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji   

 

Pan Kulhánek informoval o mírném poklesu nákazy. Spouští se registrace k očkování druhou 

posilovací dávkou. Podle odborníků se dá předpokládat na podzim nárůst případů, ale 

nepředpokládá se vysoký nárůst a ani zpřísňování omezení spojených s pandemií.  

 

 

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

 

Situaci s uprchlíky z Ukrajiny je v kraji dle informací pana Kulhánka stabilizovaná. Je 

domluveno se všemi složkami, že asistenční uprchlické centrum bude fungovat ve stávajícím 

formátu i nadále v areálu Krajské knihovny. V první polovině září se budou vyhodnocovat 

informace z nástupů ukrajinských dětí do škol a předpokládá se, že se uprchlíci budou 

v budoucí době již finančně spolupodílet na úhradě svého bydlení.  

 

 

5. Informace o stavu rekonstrukce Císařských lázní   

 

Pan Čekan informoval členy předsednictva RHSD KK o stavu rekonstrukce Císařských lázní. 

V současné době se předpokládané náklady na kompletní rekonstrukci a instalace odhadují na 

1,4 miliardy Kč. Pokračují práce na rekonstrukci, koncem září se začne montovat konstrukce 

koncertního sálu, který bude umístěn v atriu budovy Císařské lázně. Přes zimu budou probíhat  
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dokončovací práce a začne se pracovat i na okolí budovy. Kolaudace vestavby koncertního sálu 

je plánována na přelom dubna a května 2023. Pan Čekan nabídl členům předsednictva RHSD 

KK prohlídku rekonstruovaných Císařských lázní. 

 

 

6.  Příprava plenárního zasedání 

 

Proběhla diskuse k jednotlivým bodům na zasedání Pléna RHSD KK, které se bude konat ve 

středu 27. září 2022 od 11:00 hod v zastupitelském sále Karlovarského kraje.  

 

 

7. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Pan hejtman Kulhánek informoval o aktivitách v rámci řešení energetické krize. Asociace krajů 

přijala jednotné usnesení, ve kterém doporučuje státu opatření, která by mohla vést ke zmírnění 

krize. Například zastropovat ceny energií pro domácnosti i pro soukromý průmyslový sektor  

a ustanovit státního obchodníka pro veřejný sektor. Asociace krajů v současné době intenzivně 

jedná s MPO k problematice energetické krize a o možných opatřeních k jejímu zmírnění. 

Pan Borýsek upozornil, že již nejde reálně na trhu nakoupit elektřina a považuje zastropování 

cen energií za nezbytné opatření od státu. Velkou vinu za současnou kritickou situaci přisuzuje 

politice EU. Podle jeho názoru je na čase svolat energetické firmy a ve spolupráci s nimi 

domluvit strategii a společná opatření v současné krizi. 

Pan Třešňák a pan Růžička vyjádřili souhlas s panem Borýskem. 

 

 

8. Různé 

 

Paní Dimová informovala, že v Dopravní komisi RKK bude zastupovat odbory místo pana 

Tomáše Gazárka pan Zdeněk Fojtík (předseda Demokratické Unie Odborářů). 
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9. Závěr 

 

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

 

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil pan hejtman Kulhánek ve 12:00 hod. 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jaroslav Sobotka 

 

 

 

  

 

 

 

        Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

            předseda RHSD KK  

 

  

              


