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1. Základní charakteristika činnosti 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem 

č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996. 

 Ministerstvo vypracovalo svou dlouhodobou rozvojovou koncepci zahrnující základní 

činnosti, kterými jsou politika bydlení, regionální politika, evropská integrace, cestovní ruch, 

územní plánování, stavební řád a veřejné investování. Činnosti v těchto oblastech plnilo 

ministerstvo v roce 2013 následujícím způsobem: 

 

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU 

Základní charakteristika 

 

Hlavním posláním ministerstva je výkon funkce ústředního orgánu státní správy ve 

věcech politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a 

nebytových prostor. 

Navrhuje koncepční dokumenty a podklady pro strategické rozhodování v oblasti 

bytové politiky, předkládá návrhy zákonů a ostatních právních předpisů v oblasti bytové 

politiky, podílí se za oblast bydlení na zpracování vládních dokumentů týkajících se 

sociálního začleňování, lidských práv, stárnutí obyvatelstva, záleţitostí romské komunity 

apod.  

Dále zpracovává návrhy textů všech právních předpisů a nových programů v oblasti 

podpory bydlení, v oblasti rozúčtování nákladů na tepelnou energii určenou k vytápění a 

k poskytování teplé uţitkové vody. Zabezpečuje metodickou a konzultační činnost vůči 

orgánům obcí a krajů. Sleduje a posuzuje situaci v oblasti bydlení, včetně zahraničního vývoje 

a mezinárodně srovnatelných dat, sleduje a analyzuje poptávku a nabídku v oblasti bydlení. 

Dále se také zabývá právní úpravou nájmu a podnájmu nebytových prostorů.  

Dalšími úkoly jsou implementace programu Podpory bydlení a Podpora bydlení při 

ţivelní pohromě, realizace podpůrných opatření vlády v oblasti hypotečního úvěrování podle 

NV č. 244/1995 Sb. a č. 249/2002 Sb., spolupráce na realizaci oblasti intervence Zlepšení 

prostředí v problémových sídlištích Integrovaného operačního programu a výkon činnosti 

v oblasti administrace Integrovaných plánů rozvoje měst. 

 

A. Legislativní oblast 

 

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s 

poskytováním plnění spojených s uţíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty  
 

Zákon upravuje postup při určování záloh za sluţby a stanovení kritérií, podle kterých 

dochází k rozúčtování nákladů za sluţby na jednotlivé příjemce, postupy pro vyúčtování a 

vypořádání nákladů na sluţby a povinné náleţitosti, které musí vyúčtování obsahovat, včetně 

lhůt stanovených pro konečné vypořádání. Samostatnou částí zákona je moţnost ujednání o 

paušální platbě, tj. moţnosti sloučit částku za nájemné a částku za sluţby do jedné fixní 

platby. Zákon rovněţ obsahuje sankce pro případ neplnění povinností příjemcem nebo 

poskytovatelem sluţeb. 

Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014. 

 

 



 5 

Nařízení vlády č. 209/2013 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti 

pouţití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 

 

Nařízení vlády, které nabylo účinnosti dnem 1. 9. 2013, umoţní obcím dohodnout 

s poskytovatelem dotace změnu podmínky omezující nakládání s byty postavenými s dotací 

podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., nařízení vlády č. 104/2003 Sb. a nařízení vlády č. 

146/2003 Sb. (změna se nevztahuje na nájemní byty v domech s pečovatelskou sluţbou 

postavené podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb.).  

 

Nařízení vlády č. 269/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb. o 

pouţití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých 

právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů  

 

Nařízení vlády, které nabylo účinnosti dnem 2. 9. 2013, umoţní vyplácení úrokové 

dotace v případě splacení původního úvěru úvěrem novým. 

 

Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým 

rodinným domům některých bytových druţstev a o změně některých zákonů 

 

Zákon, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014, řeší záleţitosti převodů vlastnického 

práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům z vlastnictví některých bytových druţstev 

(vzniklých do 1. ledna 1992) do vlastnictví oprávněných členů v případě, kdy členovi 

uvedeného bytového druţstva vznikne právo na převod jednotky nebo skupinového rodinného 

domu do vlastnictví aţ po dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Netýká se 

druţstev vzniklých po 1. lednu 1992, tedy zejména druţstev vzniklých privatizací. 

 

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záleţitostí souvisejících s 

bytovým spoluvlastnictvím 

 

Nařízení vlády, které nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2014, upravuje na základě 

zmocňovacího ustanovení v § 1222 občanského zákoníku způsob výpočtu podlahové plochy 

bytu v jednotce, o kterých částech nemovité věci (pozemku s domem, práva stavby s domem, 

popř. domu bez pozemku) se má za to, ţe jsou společné, a podrobnosti o činnostech týkajících 

se správy domu a pozemku. 

 

Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. o stanovení podrobností a postupu pro zjištění 

srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě 

 

Nařízení vlády, které nabylo účinnosti dnem 1. 1. 2014, upravuje na základě 

zmocňovacího ustanovení v § 2249 odst. 2 občanského zákoníku některé podrobnosti při 

zjišťování srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Právní úprava uvedená v § 

2246 aţ 2253 občanského zákoníku je pouze rámcová a ve své obecnosti by nemohla naplnit 

poţadavky pronajímatelů, popř. nájemců bytů při zjištění nájemného. 

 

Novela vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování 

nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé uţitkové vody 

mezi konečné spotřebitele  

 

MMR připravilo v průběhu roku 2013 návrh novely, resp. návrh vyhlášky nové, kde 

základem úpravy bylo nové vymezení procentního vyjádření základní a spotřební sloţky a 
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především změna limitů pro rozdíly v celkových nákladech na vytápění připadajících na jeden 

m
2 

započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů či nebytových prostor. Návrh vyhlášky 

prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením a byl následně předloţen k posouzení 

do pracovních komisí Legislativní rady vlády, k realizaci nové právní úpravy nedošlo. 

Důvodem není věcný obsah právního předpisu, ale určité rozpory legislativního charakteru. 

Řešení se předpokládá v průběhu roku 2014 s účinností od 1. 1. 2015. 

 

B. Nelegislativní oblast 

 

Zpráva o plnění Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2013  
 

Zpráva byla předloţena vládě na základě Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. 

pololetí 2013 (Příloha č. 1 k usnesení vlády č 917 ze dne 12. prosince. 2012), kterým byl 

Ministerstvu pro místní rozvoj úkol předloţit Zprávu vládě uloţen, a to v termínu 4/2013. 

Tento nelegislativní úkol navazuje na usnesení vlády České republiky č. 524 ze dne 13. 

července 2011, kterým byla schválena Koncepce bydlení v ČR do roku 2020 a kterým bylo 

uloţeno ministru pro místní rozvoj předloţit vládě vţdy do 30. dubna kaţdého kalendářního 

roku zprávu o plnění úkolů uloţených v Koncepci. Zpráva o plnění Koncepce bydlení do roku 

2020 za rok 2012 byla vládou schválena usnesení č. 374 ze dne 15. května. 2013. 

 

Návrh Koncepce sociálního bydlení  

 

MMR ve spolupráci s MPSV navrhlo v roce 2013 Koncepci sociálního bydlení. Návrh 

prošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením, nebyl však jiţ předloţen ke schválení 

do vlády, protoţe došlo ke jmenování nové vlády. Návrh na základě identifikovaných bílých 

míst formuluje deset základních priorit, jejichţ cílem je nastavení funkčního systému nástrojů 

sociální a bytové politiky řešících problémy osob, které jsou ohroţené ztrátou bydlení, osob, 

které ţijí v nevhodném bydlení nebo osob, pro které je adekvátní bydlení z různých důvodů 

nedostupné. Navrhovaná opatření jsou zaměřena na úpravu existujících nástrojů sociální 

a bytové politiky, případně na návrhy nových nástrojů. Návrh nevylučuje případné zpracování 

zákona o sociálním bydlení. 

 

Konzultační dny k problematice bydlení  

 

MMR v roce 2013 zajišťovalo celkem 5 x v budově MMR, v sále Divadla Image. 

Témata úvodních příspěvků operativně reagují na plnění opatření ze schválených záměrů 

vlády v bytové politice a na chystané právní úpravy v oblasti bydlení. Příprava programu je 

zajišťována ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení a případně dalšími ministerstvy 

a institucemi. 

 

Podpory v oblasti bydlení poskytované z rozpočtu 

 

Podpora poskytovaná v rámci programového financování  

 

podprogramy Programu Podpora bydlení – podprogramy vyhlášené v roce 2013:  

- Podpora výstavby technické infrastruktury 

- Podpora výstavby podporovaných bytů 

- Podpora regenerace panelových sídlišť – podle nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 

- Podpora oprav olověných domovních rozvodů, 

- Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postiţené ţivelní pohromou 
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Program Podpora bydlení při živelní pohromě byl v roce 2013 vyhlášen. 

 

Podpora neposkytovaná v rámci programového financování 

 

- Podpora hypotečního úvěrování pro mladé lidi do 36 let – podle nařízení vlády 

č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

- Podpora hypotečního úvěrování je poskytována na základě nařízení vlády č. 244/1995 

Sb., resp. 33/2004 Sb. (s účinností od 1. 2. 2004 bylo nařízení vlády č. 244/1995 Sb. 

nařízením vlády č. 33/2004 Sb. zrušeno).  

 

 

REGIONÁLNÍ POLITIKA – NÁRODNÍ PROGRAMY 

Na základě schválené dokumentace programu Podpora regionálního rozvoje 

pokračoval v roce 2013 pouze podprogram Obnova obecního a krajského majetku 

postiţeného ţivelní nebo jinou pohromou. Prostřednictvím tohoto podprogramu se realizovala 

státní pomoc obcím a krajům postiţených v roce 2009 a 2010 ţivelní pohromou. Příjem 

ţádostí o dotaci na obnovu majetku po ţivelních pohromách v roce 2010 byl ukončen ke dni 

31. května 2011. Vláda svým usnesením ze dne 29. září 2010 č. 692 rozhodla o zvýšení 

výdajů státního rozpočtu ČR a prodlouţení termínu realizace programu č. 217D11 do 31. 12. 

2013. Usnesením vlády č. 525 ze dne 3. 7. 2013 byl prodlouţen termín realizace podprogramu 

do roku 2015 a bylo schváleno zařazení čtyř nových ţádostí pro Liberecký kraj. U těchto akcí 

došlo k navýšení podílu státu na 85% uznatelných nákladů na akci.  

V souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 

pozdějších předpisů, zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj na období 2011 aţ 2014 

dokumentaci programu Podpora rozvoje regionů. Tato dokumentace byla dle vyhlášky č. 

560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve 

znění pozdějších předpisů, projednána s Ministerstvem financí a následně dopisem ze dne 7. 

prosince 2010 schválena. V návaznosti na schválenou dokumentaci byl v roce 2013 vyhlášen 

pouze podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

V návaznosti na zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území byla 

zpracována dokumentace programu Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních 

pohromách jako nástroj pro systémové poskytování státní pomoci v případě ţivelních pohrom 

v letech 2011 aţ 2016. Tato dokumentace byla schválena Ministerstvem financí dopisem ze 

dne 9. února 2011. V souladu s touto dokumentací byl realizován podprogram Obnova 

obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách v roce 2012 a vyhlášen dne 15. 8.2013 

podprogram Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách v roce 2013. 

Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2008 

č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004 č. 706 k Návrhu vládního 

plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, finančně podílí na 

budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Cílem programu Bezbariérové obce je 

zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér 

v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou sluţbou 

náleţících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech. v roce 2013 byly 

vyhlášeny podprogramy Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů 

a v budovách domů s pečovatelskou sluţbou a Euroklíč. 

V průběhu roku 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj pokračovalo v přípravě novely 

zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje ve znění pozdějších předpisů. Jde o 

rozsáhlejší novelizaci, jejímţ cílem je především aktualizovat procesní stránku tvorby a uţití 
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strategických rozvojových dokumentů přijímaných v oblasti regionální politiky na celostátní 

a krajské úrovni a návazně upřesnit postavení a role ústředních a územních správních úřadů.  

Kromě toho je navrţeno v zákoně vytvořit oporu pro účinnější koordinaci kohezní 

politiky v následujícím programovém období Evropské unie od roku 2014. K tomu však 

doposud nebylo na úrovni vlády přijato konečné rozhodnutí. Předpokládáme, ţe následně 

bude moţné návrh novely urychleně připravit k projednání vládou.  

V souladu s programovým prohlášením vlády a  plánem práce  na rok 2013,  ve vazbě 

na zákon 248/2000 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo, projednalo a vládě ČR 

předloţilo ke schválení materiál „Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 -2020“. 

Dokument časově navazuje na dosud platnou  Strategii regionálního rozvoje ČR 2007-2013, 

jeho obsah je  rámcově vymezen § 5 odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje,  ve znění pozdějších předpisů. Dokument analyzuje územní diferenciaci České 

republiky, stanovuje typologii jednotlivých území, především z hlediska dosaţené 

konkurenceschopnosti, ekonomického a sociálního rozvoje. Koncentruje se na vytipování 

klíčových problémů, které rozvoj ovlivňují a které by bylo ţádoucí ve střednědobém 

horizontu řešit. V souladu s výše uvedeným zákonem je v něm obsaţeno i vymezení státem 

podporovaných regionů podle § 4 téhoţ zákona. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014.- 

2020 schválila vláda usnesením ČR č. 344 15.5.2013. 

 

Přehled programů podpory regionálního rozvoje v roce 2013 

Program 217D11 Podpora regionálního rozvoje 

V rámci tohoto programu pokračoval pouze podprogram 217D117 Obnova obecního 

a krajského majetku postiţeného ţivelní nebo jinou pohromou. Realizace ostatních 

podprogramů byla ukončena ke dni 31. 12. 2010. Dále jsou prováděna závěrečná vyhodnocení 

jednotlivých akcí s tím, ţe program jako celek bude ukončen ke dni 31. 12. 2015. 

Program 117D61 Bezbariérové obce 

Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy: 

 117D612 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou sluţbou 

a v budovách městských a obecních úřadů 

 117D613 Euroklíč  

Program 117D81 Podpora rozvoje regionů 

Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy: 

 117D812 Podpora rozvoje hospodářsky slabých regionů (v roce 2013 nebyl 

realizován) 

 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postiţených regionů (v roce 2013 nebyl 

realizován) 

 117D814 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů (v roce 2013 nebyl 

realizován) 

 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly podprogramy 117D812, 117D813 a 

117D814 v roce 2013 pozastaveny. 
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Program 117D91 Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách 

Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy: 

 117D912 Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách v roce 2011 

 117D913 Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách v roce 2012 

 117D914 Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách v roce 2013 

 117D915 Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách v roce 2014 

 

 

EVROPSKÁ INTEGRACE A STRUKTURÁLNÍ FONDY 

 

Národní strategický referenční rámec (dále NSRR) 

 

Ministerstvo zabezpečuje výkon funkce Národního orgánu pro koordinaci v oblasti 

řízení a koordinace Národního strategického referenčního rámce. Ministerstvo bylo na 

základě usnesení vlády ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 pověřeno vykonáváním funkce 

Národního orgánu pro koordinaci (NOK) 

 

Funkce a činnosti NOK: 

 

-  Monitoring a reporting realizace NSRR 

Na základě dat získaných prostřednictvím MSC2007 získává NOK-MMR přehled o 

věcném a finančním pokroku implementace SF/FS na úrovni NSRR, za jednotlivé operační 

programy, či z hlediska fondů financování (ESF, ERDF a FS) aţ do úrovně projektů. Tyto 

informace slouţí jako vstup pro Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/FS či 

další zprávy, které jsou určeny jak pro zainteresované instituce, tak pro širokou veřejnost. 

Pomocí monitoringu a reportingu NOK-MMR identifikuje trendy a problémy vývoje 

implementace, na které pak adekvátně metodicky reaguje. 

 

- Koordinace NSRR 

Koordinace NSRR spočívá ve zprostředkování výměny informací mezi jednotlivými ŘO a 

NOK-MMR ve všech fázích a úrovních implementace SF/ FS. Pomocí expertních grémií 

dochází k výměně názorů a stanovisek jednotlivých aktérů (NOK-MMR, řídícími orgány, 

Platebním a certifikačním orgánem, Auditním orgánem atd.) implementace, tj. ke 

komunikaci moţných řešení problémů či socioekonomických trendů čerpání. 

Prostřednictvím odborných pracovních skupin je nastolena spolupráce se všemi řídícími 

orgány (dle povahy pracovní skupiny) a dalšími národními institucemi činnými v oblasti 

Kohezní politiky (PCO a AO). Vedle komunikace problémů, výměny informací a 

odborných stanovisek jsou v rámci pracovních skupin prezentovány a poskytovány 

metodické pokyny a  doporučení NOK-MMR k diskuzi, připomínkám, resp. dalšímu 

rozpracování. 

 

- Řízení NSRR 

 Metodická podpora a politická grémia 

Řízení NSRR má dvě dimenze: metodickou podporu jednotlivých OP a dále politické 

rozhodování. Politická grémia slouţí především k prezentaci a schválení řešení 

navrhnutých NOK-MMR v otázkách implementace, resp. k rozhodnutí sporných 
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otázek, které se nepodařilo vyřešit na pracovní (tj. expertní) úrovni. V této souvislosti 

existují dva politické nástroje řízení NSRR: 

Řídící a koordinační výbor je pro potřebu NSRR speciálně ustanoveným politickým 

orgánem, ve kterém jsou zastoupeny představitelé všech OP, dále zástupci EK, PCO 

a AO, stejně jako zástupci neziskového sektoru, hospodářských subjektů, zástupci 

akademického sektoru či zaměstnavatelů a zaměstnanců atd. 

Setkání náměstků je instrumentem ustanoveným v červnu 2009, tj. náměstci 

ministerstev a ředitelé regionálních rad zapojených do řízení jednotlivých OP se 

setkávají minimálně jednou měsíčně za účelem vzájemné výměny informací a 

společného rozhodování o řešení vzniklých problémů a dalších postupů v oblasti 

čerpání SF/FS. 

 

 Komunikace s EK a spolupráce s ostatními členskými státy 

Odbor řízení a koordinace NSRR se účastní jednání Výboru pro koordinaci fondů 

(COCOF) a informuje řídící orgány o stanovených úkolech  prostřednictvím Resortní 

koordinační skupiny a Pracovní skupiny NOK-MMR. V oblasti budoucnosti kohezní 

politiky poskytuje součinnost při přípravě národní pozice ČR a sleduje vývoj diskuse 

na úrovni členských států, Evropské komise, Výboru regionů atd. 

 

 Podpora implementace 

Národní orgán pro koordinaci se v NSRR zavázal k podpoře absorpční kapacity, tj. 

schopnosti příjemců efektivně absorbovat finanční prostředky SF/FS. Za tímto 

účelem byla připravena koncepce podpory absorpční kapacity a to takovým 

způsobem, aby mohla být realizována do konce programového období 2007-2013 (tj. 

při zohlednění pravidla n+3 do konce roku 2015). Prvním projektem pro naplnění 

navrţené koncepce bude projekt Budování absorpční kapacity (projekt AbKap), 

který bude realizován do konce roku 2011. 

 

 Evaluace 

Cílem vyhodnocování (evaluace) je zlepšit kvalitu, účinnost a provázanost pomoci ze 

strukturálních fondů, zdokonalit strategii a optimalizovat realizaci operačních 

programů. 

Evaluační činnost probíhá na základě Evaluačního plánu NSRR, který obsahuje 

seznam indikativních aktivit zahrnující nejen vlastní evaluace a analýzy, ale rovněţ 

opatření k podpoře rozvoje evaluační kapacity, školení a metodiky. 

 

MMR-NOK pokračoval v roce 2013 v přípravě jednotného metodického prostředí pro 

programové období 2014–2020. Vychází přitom ze zkušenosti subjektu odpovědného za 

metodické řízení vyuţití nástrojů politiky soudrţnosti jiţ dvou programových období 2004–

2006 a 2007–2013. Jednotné metodické prostředí představuje soubor závazných pravidel, 

postupů či doporučení vytvořených na centrální úrovni pro všechny poskytovatele podpory z 

fondů Společného strategického rámce. Kromě výkladu pojmů a poţadavků plynoucích z 

národní a unijní legislativy bude obsahovat metodické pokyny a doporučení shrnující 

osvědčené postupy v průřezových oblastech implementace.  Jednotné nastavení pravidel a 

jejich výklad přispěje ke zpřehlednění a zprůhlednění politiky soudrţnosti a její větší 

otevřenosti vůči příjemcům podpory. Zavedením jednotné terminologie a plné elektronizace 

systému pak společně s jednotnými postupy přispěje ke vzniku prostředí, které je směrem k 

příjemcům pomoci přívětivé, přehledné a transparentní. 

Pro zajištění odborné a věcné správnosti zřídil MMR-NOK Meziresortní expertní 

poradní skupinu, která je odbornou platformou, na které jsou projednávány jednotlivé 
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metodické dokumenty. Sdruţuje experty se zkušenostmi z různých oblastí implementace 

politiky soudrţnosti, kteří se podílejí na tvorbě pravidel vyuţití fondů EU při zachování 

principu zjednodušování. MMR-NOK připravuje jednotlivé metodické dokumenty ve 

spolupráci s nominovanými experty. 

 

Koordinace mezinárodních a EU záleţitostí v okruhu působnosti ministerstva 

 

Stěţejním úkolem MMR je koordinace mezinárodních a EU záleţitostí v okruhu působnosti 

ministerstva, posuzování slučitelnosti právních předpisů v působnosti ministerstva s právem 

EU, zajišťování spolupráce při přípravě a evidenci mezinárodních smluv a mezinárodních 

závazků týkajících se působnosti ministerstva, a to vše v souladu s příslušnými vnitřními 

předpisy. Odbor koordinuje aktivity ministerstva vůči mezinárodním organizacím. Věcně 

odbor zajišťuje agendu koncepčního a právního rámce kohezní politiky EU v České republice 

a v rámci Evropské unie, zejména z hlediska jejich ekonomických, sociálních a územních 

aspektů, a působení Evropského seskupení pro územní spolupráci v podmínkách ČR. Odbor 

zajišťuje přípravu nového programového období čerpání fondů EU; mezi hlavní činnosti 

v této oblasti patří příprava instrukcí, mandátů, vystoupení, prezentací a pozic pro 

vyjednávání nařízení EU jménem ČR v rámci Rady EU a jejích politických i pracovních 

platforem, rozpracování národních rozvojových priorit a příprava dokumentů vyjednávaných 

s Evropskou komisí. Odbor připravuje podklady pro přijímání zahraničních delegací a pro 

prezentaci ministerstva na mezinárodních akcích. 

 

  

Legislativní činnost 

 

V rámci jednání Pracovní skupiny Rady EU pro strukturální opatření koordinovalo MMR 

přípravu instrukcí týkajících se vyjednávání souboru nařízení pro Evropské strukturální 

a investiční fondy na období 2014-2020. Od října 2011 byl tento soubor celkem 6 nařízení 

projednáván na úrovni pracovní skupiny Rady pro strukturální opatření, COREPER a 

případně Rady pro obecné záleţitosti (GAC). Celkem se jednalo o více neţ 110 jednání 

pracovní skupiny, 22 jednání COREPER a 6 jednání GAC. Soubor nařízení vstoupil 

v platnost dne 20. prosince 2013 zveřejněním v Úředním věstníku EU a následně nabyl 

účinnosti následující den, tzn. 21. prosince 2013. Jedná se o následující nařízení: 

 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj („EFRR“), Evropském 

sociálním fondu („ESF“), Fondu soudrţnosti („FS“), Evropském zemědělském fondu 

pro rozvoj venkova („EZRV“) a Evropském námořním a rybářském fondu („ENRF“), 

o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu, Fondu soudrţnosti a Evropském námořním a rybářském fondu 

a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;  

 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o EFRR, o zvláštních 

ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1080/2006;  

 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o ESF a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1081/2006;  

 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o FS a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1084/2006;  

 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních 

ustanoveních týkajících se podpory z EFRR pro cíl Evropská územní spolupráce;  



 12 

 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro 

územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování 

a fungování takovýchto seskupení; 

 

Kromě toho byly rovněţ v závěru roku schváleny dvě novelizace platného nařízení Rady 

(ES) č. 1083/2006 (tzv. obecného nařízení), a to: 

 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1297/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se 

finančního řízení pro některé členské státy, jejichţ finanční stabilita je postiţena či 

ohroţena závaţnými obtíţemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské 

státy a pravidel pro platby konečného zůstatku; 

 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1298/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z ESF pro některé 

členské státy. 

 

Zástupce MMR jménem ČR - se účastní jednání Pracovní skupiny Rady EU pro strukturální 

opatření – platformy pro jednání o nařízeních. Jedná se o pracovní skupinu Rady, která se 

zabývá právním rámcem pro příslušná evropská nařízení, včetně jejich novelizací. Pracovní 

skupina se pravidelně schází v Bruselu v budově Evropské rady a jejími členy jsou zástupci 

28 členských zemí EU, aktuálního předsednictví EU a Evropské komise. Během roku 2013 

MMR vypracovalo několik desítek návrhů instrukcí pro jednání Pracovní skupiny Rady EU 

pro strukturální opatření a také pro jednání Coreper; dále to byly mandáty pro jednání rady 

pro obecné záleţitosti a mandáty pro neformální jednání ministrů EU. MMR se dále 

spolupodílelo na vytváření pozic k víceletému finančnímu rámci EU pro období 2014-2020 

nebo na vytváření mandátů, pozic a instrukcí ostatních politik EU zpracovaných jinými 

resorty, které se týkaly kohezní politiky. 

 

V rámci příprav na jednání o návrzích evropské legislativy na evropské úrovni byly pozice 

ČR koordinovány s ostatními zeměmi s podobnými zájmy, primárně se zástupci skupiny zemí 

V4, Slovinskem a nově od poloviny roku 2013 i s Chorvatskem (jako novou členskou zemí 

EU); k tomuto účelu jsou vyuţívány neformální pracovní schůzky i formální akce, jako např. 

setkání ministrů V4 (a popř. i Slovinska). 

 

Zástupce MMR se dále jako národní expert účastní projednávání návrhu směrnice EP a 

Rady o souborných cestovních sluţbách a cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění 

nařízení č. 2006/2004 a směrnice 2011/83 a kterou se zrušuje směrnice 90/314 (COM (2013) 

512 final z 9. července 2013). V této souvislosti jsou zpracovávány a na národní úrovni 

projednávány jednotlivé instrukce pro jednání na Pracovní skupině Rady pro ochranu 

spotřebitele a informace. 

 

Nelegislativní oblast 

 

Resortní koordinační skupina MMR pro EU (RKS MMR) 

 

Resortní koordinační skupina je základním orgánem ministerstva pro účely koordinace plnění 

úkolů vyplývajících z členství ČR v EU v oblasti působnosti ministerstva pro místní rozvoj.  
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Tato koordinační skupina:  

 

 sleduje úroveň plnění gesčních povinností v rámci ministerstva pro místní rozvoj, 

koordinuje plnění resortních úkolů souvisejících s fungováním ČR v EU a 

implementaci opatření přijímaných v souvislosti s prováděním daných politik EU 

v ČR, včetně realizace přijatých opatření a příslušných usnesení vlády; 

 zaměřuje se na podstatu a analýzu důsledků legislativních návrhů Evropské komise. 

Ovlivňuje přípravu a formulování legislativních návrhů, přičemţ se pokouší 

eliminovat ty části návrhů, které jsou v rozporu s národními zájmy ČR; 

 projednává a schvaluje pracovní podklady pro jednání představitelů ČR v pracovních 

orgánech Rady EU, Evropské komise a ostatních institucí EU, a to s ohledem 

na problematiku spadající do působnosti ministerstva; jedná se zejména o rámcové 

pozice, instrukce, mandáty a stanoviska; 

 prostřednictvím zástupců ministerstva a pracovníků Stálého zastoupení ČR při EU 

zajišťuje účast zástupců ČR na jednáních pracovních skupin Rady EU, Evropské 

komise a ostatních institucí Evropské unie; 

 pracuje na základě plánu činnosti jednotlivých pracovních orgánů Rady EU, Evropské 

komise a ostatních institucí EU daného legislativním plánem Evropské komise, 

programem předsednictví Rady EU, programy ostatních institucí EU a rámcového 

plánu Výboru pro EU. 

 

V průběhu roku 2013 bylo členům Resortní koordinační skupiny rozesláno e-mailem řádově 

několik set informací, dokumentů, návrhů apod. k připomínkování nebo pro informaci. 

Vzhledem k tomu, ţe členy této skupiny jsou i zástupci partnerů, představuje tato 

komunikační platforma jeden ze základních nástrojů partnerské spolupráce.  

 

Spolupráce v rámci Visegrádské skupiny 

 

 Spolupráce zemí V4 je zaměřena na prosazování spolupráce a stability v širším 

regionu Střední Evropy. Všechny 4 země se po roce střídají v předsednictví. Od 

července 2012 do června 2013 bylo předsednickou zemí V4 Polsko, následované 

Maďarskem. V průběhu roku 2013 ve skupině zemí V4 se odbor v oblasti kohezní 

politiky zaměřil zejména na koordinaci pozic ve vztahu k budoucímu programovému 

období a Víceletému finančnímu rámci.  

 

Evropské seskupení pro územní spolupráci 

 

MMR zajišťuje funkci správního orgánu pro řízení spojená se schvalováním účasti člena 

v evropském seskupení pro územní spolupráci, s registrací seskupení, nebo se zrušením 

a zánikem seskupení. Při posuzování ţádostí se opírá o rozhodnutí ministra pro místní rozvoj 

č. 121/2009 ze dne 30. června 2009 o „Postupu při aplikaci právní úpravy evropského 

seskupení pro územní spolupráci“. Tento postup vycházel jednak z nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), 

které bylo v závěru roku 2013 novelizováno nařízením (ES) č. 1302/2013 o evropském 

seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení 

zřizování a fungování takových seskupení. Dále ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, který v současné době prochází novelizací 

i v souvislosti s výše uvedenou změnou nařízení (ES).  
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V průběhu roku 2013 byly průběţně zajišťovány konzultace související s přípravou zaloţení 

seskupení pro budoucí zájemce o zakládání takových seskupení. Ţádné správní řízení 

související se schvalováním účastí českého subjektu v evropském seskupení pro územní 

spolupráci zřízeného v jiném státě, ani registrace seskupení v ČR se v roce 2013 

neuskutečnilo. 

 

Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky (PKS)  

 

Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky EU slouţí jako externí 

platforma sloţená z poslanců a senátorů; je určena k politické diskusi se zástupci ministerstva 

o strategických dokumentech pro jednání na úrovni ČR i EU, které se vztahují k tématu 

budoucí kohezní politiky EU. V roce 2013 proběhlo po volbách a obnoveném personálním 

sloţení jedno neformální jednání této skupiny. 

 

 Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky (EPOS) 

 

Expertní poradní skupina je poradním orgánem ministerstva pro místní rozvoj, sloţená 

z odborníků – významných osobností, a slouţí k diskusím, výměně zkušeností, podávání 

námětů, komentářům a oponentuře textů a jiných dokumentů vztahujících se k budoucnosti 

kohezní politiky EU, a to na úrovni ČR i EU. Členové poradní skupiny se vyjadřují 

k návrhům ministerstva týkajícím se kohezní politiky a předkládají náměty. V roce 2013 se 

konalo jedno jednání této pracovní skupiny. 

 

Výbor regionů  

 

MMR, v souladu s vnitrostátním procesem nominací do orgánů EU (upraveno usnesením 

vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1163 ve znění dalších úprav), připravuje pro vládu ČR 

návrhy nominací členů nebo náhradníků do Výboru regionů za ČR. V průběhu roku 2013 byly 

vládě ke schválení předloţeny (a vládou schváleny) dva návrhy na doplnění delegace ČR, a to 

na základě návrhů Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Nové nominace zástupců ČR 

ve Výboru regionů schválila vláda svými usneseními ze dne 12. června č. 453 a ze dne 18 

prosince 2013 č. 984. 

 

Evropská hospodářská komise OSN  

 

MMR se dlouhodobě angaţuje, v rámci multilaterální spolupráce, v aktivitách Výboru pro 

bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN. Tento výbor sdruţuje 

56 členských zemí (kromě evropských zemí a států bývalého sovětského regionu, také USA, 

Kanadu a Izrael). Agenda je zaměřena na problematiku rozvoje měst, sociální a územní 

soudrţnost a otázky rozvoje lidských sídel regionu členských států Evropské hospodářské 

komise OSN. V roce 2013 se uskutečnilo v rámci 74. zasedání pléna Výboru také jednání na 

úrovni ministrů („ministerský segment“). Zástupkyně MMR byla znovuzvolena členkou 

Výboru Evropské hospodářské komise OSN a reprezentuje tam ČR. Koncem roku 2013 se 

uskutečnilo v Praze jednání předsednictva Výboru. 
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Výbor vládního zmocněnce pro zastupování před Soudním dvorem EU 

 

MMR se podílelo na zpracování odpovědi ČR na formální upozornění Evropské komise ve 

věci nesprávné transpozice směrnice EIA – tzv. infringement EIA, který byl zahájen zasláním 

výzvy dne 25. dubna 2013. Vyjádření ČR bylo zasláno Komisi v srpnu 2013. V této 

souvislosti MMR průběţně plní úkoly, které vyplývají z jednání mezi ČR a Evropskou 

komisí. Návrh právní úpravy, která má zajistit nápravu výhrad Evropské komise by měl projít 

legislativním procesem tak, aby účinnost novely nastala nejpozději dne 1. ledna 2015. MMR 

dále průběţně informovalo o zahájených řízeních o předběţných otázkách u Soudního dvora 

EU a o řízeních vedených u Tribunálu (řízení o ţalobách). MMR se podílelo na vypracování 

dvou vyjádření ČR v řízení o předběţných otázkách týkajících se výkladu směrnic EU o 

zadávání veřejných zakázek. 

 

Spolupráce správních orgánů v rámci IMI  

 

V roce 2013 MMR vyřídilo ţádost – č. 27022 (od příslušného maďarského úřadu) a vyţádalo 

si stanovisko v případě ţádosti č. 29262 (od příslušného úřadu v Bavorsku). 

 

 

Řídící orgán operačního programu Technická pomoc 

 

Operační program Technická pomoc (dále OPTP) je programem spolufinancovaným z 

prostředků EU v programovém období 2007-2013, schválený usnesením vlády č. 1302/2006. 

Evropská komise schválila program dne 27. prosince 2007. Realizace programu bude probíhat 

do roku 2015.  

 

OPTP je určen pro zajištění aktivit spjatých s řízením a koordinací Národního 

strategického referenčního (NSRR) a všech operačních programů v ČR a pro aktivity spojené 

s vyuţíváním prostředků fondů EU vyţadující jednotný přístup na národní úrovni. Globálním 

cílem OPTP je posílit a zlepšit jednotné centrální řízení a koordinaci programů 

spolufinancovaných z fondů EU na úrovni ČR v programovém období 2007-2013.  

 

OPTP je vícecílový operační program, který můţe financovat aktivity na celém území 

ČR včetně hlavního města Prahy. OPTP má osm prioritních os, kde vţdy dvě prioritní osy 

mají zrcadlový charakter a pokrývají celé území republiky - jak cíl Konvergence (cíl „a“), tak 

i cíl Konkurenceschopnost (cíl „b“).  

 

Prioritní osy Název prioritní osy 

1a Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence 

1b Podpora řízení a koordinace – cíl Konkurenceschopnost 

2a Monitorování – cíl Konvergence 

2b Monitorování – cíl Konkurenceschopnost 

3a Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konvergence 

3b Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konkurenceschopnost 

4a Publicita – cíl Konvergence 

4b Publicita – cíl Konkurenceschopnost 

 



 16 

Příjemci operačního programu jsou: 

- Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán pro koordinaci, Řídící orgán OPTP a 

další odborné útvary s horizontálními aktivitami přímo se podílející na implementaci 

cílů NSRR), 

- Ministerstvo financí (Platební a certifikační orgán, Auditní orgán a Centrální bod 

AFCOS) 

- Centrum pro regionální rozvoj ČR 

- Nositelé integrovaných strategií 

 

Dokument o poskytnutí podpory je vydáván v OPTP ve formě Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (pro subjekty CRR, nositele integrovaných strategií). Pro ostatní subjekty jsou peněţní 

prostředky poskytovány na základě Stanovení výdajů na financování akce organizační sloţky 

státu (vydává se pro projekty MMR), nebo na základě Dopisu ředitele Řídícího orgánu OPTP 

(vydává se pro projekty MF). Nedílnou součástí řídícího dokumentu (Rozhodnutí a Stanovení 

výdajů) a Dopisu ředitele Řídícího orgánu OPTP o poskytnutí podpory jsou Podmínky 

realizace projektu.   

Na poskytnutí dotace/peněţní prostředky a nakládání s nimi se vztahuje zákon č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 560/2006 Sb., o 

účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a další platné právní 

předpisy (např. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). 

 

 

Řídící orgán Integrovaného operačního programu  

 

Integrovaný operační program je realizován v programovém období 2007-2013 a je 

kofinancovaným z prostředků EU. Realizace projektů IOP bude probíhat aţ do roku 2015, 

poté přibliţně 2 roky bude fáze ukončování programu.  

Verze IOP byly postupně vzaty vládou na vědomí usneseními č. 821/2006 ze dne 28. června 

2006, č. 1302/2006 ze dne 15. listopadu 2006 a č. 111/2007 ze dne 5. února 2007. Vláda 

schválila IOP dne 28. února 2007 svým usnesením č. 197. 

Oficiální schválení programu bylo realizováno Rozhodnutím Komise č. 6835 ze dne 20. 

prosince 2007, kterým se přijímá Integrovaný operační program pro pomoc Společenství z 

Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cílů "Konvergence" a "Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost". K programu EK vydala dne 16. 12. 2013 změnové 

Rozhodnutí C(2013) 9495, kterým se upravuje rozdělení alokace mezi prioritními osami 

programu. 

 

Globálním cílem programu je „Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a 

veřejných sluţeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu ţivota občanů“. Tento cíl 

se člení do tří specifických cílů: 

 

 Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti sluţeb veřejné správy 

na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT 

 Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných sluţeb s cílem nastartování 

procesu celkové transformace veřejných sluţeb 

 Lepší vyuţití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v 

oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik 
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Usnesením vlády č. 175/2006 bylo výkonem funkce Řídícího orgánu IOP určeno Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 184/2007 byl pověřen výkonem 

funkce Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program Odbor řídícího orgánu IOP a 

operačního programu TA, který se Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č.103/2008 z 30. 

června 2008 stal součástí Odboru řízení operačních programů.  

 

Příjemci v programu jsou orgány veřejné správy (stát, kraje, obce, svazky obcí) a jimi 

zřizované či zakládané organizace převaţují ve všech prioritních osách programu a ve všech 

oblastech intervence (výhradně veřejné subjekty jsou v prioritních osách 1a, 1b, 2, 6a a 6b a 

oblastech intervence 3.3, 3.4 a 5.3). V omezené míře se na realizaci projektů IOP podílejí 

nestátní neziskové organizace, (např. oblasti intervence 3.1, 3.2, 4.1a a 4.1b, 5.1 a 5.2), 

podnikatelské subjekty (oblast intervence 3.1 a zejména 5.2 - regenerace bytových domů) a 

zájmová sdruţení právnických osob (oblast intervence 4.1a a 4.1b, 5.1). 

 

 

Regionální operační programy a operační programy Prahy 

 

V programovém období 2007 – 2013 je realizováno v rámci cíle Konvergence sedm 

regionálních operačních programům regionů soudrţnosti NUTS II (ROP) určených pro celé 

území České republiky vyjma Hlavního města Prahy. Hlavní město Praha spadá svou 

charakteristikou do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, v němţ realizuje 

dva operační programy: OP Praha Konkurenceschopnost  (OPPK) a OP Praha Adaptabilita 

(OPPA). ROP jsou řízeny místně příslušnými regionálními radami (RR) jednotlivých regionů 

soudrţnosti, výjimku tvoří region soudrţnosti Praha, kde vykonává pravomoci regionální rady 

Hlavní město Praha v přenesené působnosti pro OPPK a OPPA.  

 

Financování regionálních programů probíhá prostřednictvím rozpočtové kapitoly MMR. 

V souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., jsou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

vydaného ministrem pro místní rozvoj dle zákona č. 218/2000 Sb., poskytnuty  prostředky RR 

na financování regionálních programů. Jedná se o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 

na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a dále o prostředky 

poskytnuté ze státního rozpočtu určené na spolufinancování z národních veřejných zdrojů.  

 

Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu je příjmem rozpočtu RR, čímţ prostředky 

poskytnuté ze státního rozpočtu ztrácí na úrovni RR charakter prostředků státního rozpočtu a 

stávají se prostředky rozpočtu RR. RR plní funkci řídících orgánů jednotlivých programů a 

tudíţ veškerá implementace programů, včetně výběru a financování jiţ konkrétních projektů 

je plně v jejich kompetenci.  

 

Programy přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 pro programové období 2007-2013 

 

Programy přeshraniční spolupráce pokračují i v programovacím období 2007-2013. 

Ministerstvo pro místní orgán je Řídícím orgánem pro česko – polské pohraničí, v jiných 

oblastech je orgánem Národním.  

Ministerstvo zajišťuje zpracování základních dokumentů (Společné programové dokumenty, 

Programové dodatky, Jednací řády monitorovacích výborů, Manuály pro administraci, 

Příručky pro ţadatele atd.). 

Programy přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 byly schváleny příslušnými orgány 

Evropské komise do konce roku 2007. 
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Na základě uplatňování systému Vedoucího projektového partnera v rámci programů 

přeshraniční spolupráce došlo v probíhajícím programovém období 2007-2013 k výrazným 

změnám ve způsobu financování jednotlivých projektů. Prostředky strukturálních fondů jsou 

českým příjemcům dotace vypláceny buď ze zahraničí, nebo z mimorozpočtového účtu 

Platebního a certifikačního orgánu na Ministerstvu financí ČR prostřednictvím Finančního 

útvaru na MMR ( v případě česko-polského programu).  

Prostředky státního rozpočtu na spolufinancování jsou v rámci všech 5 přeshraničních 

programů vypláceny z rozpočtové kapitoly MMR. S ohledem na významnou specifičnost 

přeshraničních programů (mj. úhrady v měně EURO) bylo s Ministerstvem financí ČR 

dohodnuto, ţe prostředky na spolufinancování jsou vyčleněny mimo programové financování.  

 

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, OP Meziregionální spolupráce, OP ESPON 2013, 

INTERACT II 

 

Ministerstvo je národním koordinátorem programů nadnárodní spolupráce, meziregionální 

spolupráce, ESPON 2013 a INTERACT II v rámci Cíle 3 kohezní politiky v programovém 

období 2007-2013, Dále je národním kontaktním místem programů nadnárodní spolupráce, 

meziregionální spolupráce a INTERACT II. 

 

Správa monitorovacího systému 

 

Monitorovací systém strukturálních fondů je základní programový nástroj pro vyuţívání 

finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. Slouţí k vytváření 

základních dokumentů, potřebných pro zpracování projektů, ţádostí a dalších podkladů 

nutných pro umoţnění realizace dotačního systému. Má nezastupitelnou úlohu v oblasti 

monitoringu jednotlivých akcí společných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské 

unie pro zabezpečení informační povinnosti vůči Evropské unii. Vytváří podmínky pro 

provádění kontrolní činnosti v oblasti poskytování dotací na společné programy státního 

rozpočtu a rozpočtu Evropské unie. 

  

 Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje správu, provoz a rozvoj centrální části 

Monitorovacího systému strukturálních fondů, a to: 

 MSSF-CENTRAL pro programovací období 2004 – 2006,  

 MSC2007 pro programovací období 2007 – 2013, 

 Monit7+ IS pro řídící orgány pro programovací období 2007 – 2013, 

 Benefit7 webové aplikace pro příjemce/ţadatele z programovacího období 2007 – 

2013. 

 

Hlavní činnosti zabezpečované v rámci Monitorovacího systému strukturálních fondů v 

roce 2012: 

 zajištění provozu informačních systémů MSC2007, MONIT7+ a Benefit7 včetně 

zajištění přenosů do externích informačních systémů, 

 technická podpora uţivatelů informačních systémů MSSF-CENTRAL,MSC2007, 

MONIT7+ a Benefit7 

 administrace poţadavků na monitorování pomoci EU v informačním systému 

MSC2007 a zajištění rozvoje informačního systému  MSC2007, MONIT7+ a Benefit7 

 zajištění výstupů z informačního systému MSC2007, 

 technické zajištění přenosu dat a předepsaných výstupů z informačního systému 

MSC2007 do databáze Evropské komise  SFC2007, 
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 technické zajištění přenosu dat a předepsaných výstupů z informačního systému 

MSC2007 do účetních systémů řídících orgánů 

 centrální rozvoj a správa jednotného monitorovacího systému v části určené pro řídící 

orgány -týká se podpory pro 18 operačních programů v obodobí 2007-2013 

 zajištění uţivatelské podpory IS KP pro uţivatele – konečné příjemce, 

 koordinace metodického řízení jednotného monitorovacího systému strukturálních 

fondů a Fondu soudrţnosti podle UV č. 198/2006 a č. 1008/2007,  

 zpracování a administrace projektů k získání podpory z Operačního programu 

Technická pomoc (dále jen „OPTP“) v období 2007-2013 v rámci prioritní osy 2,  

 realizace veřejné zakázky „Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a 

rozvoje „ (významná veřejná zakázka) 

 podíl na aktivitách pracovních skupin v rámci Národního strategického referenčního 

rámce a na přípravě nového jednotného monitorovacího systému na programové 

období 2014-2020.  

 spolupráce s dotčenými odbory MMR při definování metodických, procesních a 

implementačních postupů pro tvorbu jednotného monitorovacího systému pro 

programové období 2014 – 2020,  

 podíl na koordinaci, analýzách a přípravě zapracování vstupů na monitorování pomoci 

EU v  monitorovacích a informačních systémech pro období 2014-2020 

 technická příprava a realizace jednotného monitorovacího systému pro programové 

období 20014-2020, který bude slouţit k monitorování programů a projektů 

financovaných z prostředků fondů EU pro programové období 2014 – 2020 (sluţba 

technického dozoru nad realizací aplikace MS2014+, dodávka HW a SW 

infrastruktury pro přípravné a testovací prostředí MS2014+, pořízení HW platformy a 

infrastruktury serverovny pro MS2014+) 

 

 

CESTOVNÍ RUCH 

 

Legislativní činnost 

 

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu 

 

Zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu představuje nástroj pro implementaci Koncepce 

státní politiky cestovního ruchu, zajištění provázanosti národní a regionální politiky 

cestovního ruchu, jednotné propagace ČR, zvýšení jejich efektivity a udrţení pozitivních 

dopadů cestovního ruchu na národní hospodářství a regionální rozvoj. 

 

Dne 7. ledna 2013 byl návrh věcného záměru zákona v souladu s Plánem legislativních prací 

vlády pro rok 2012 vloţen do e-Klep za účelem projednání návrhu. V průběhu ledna a února 

2013 proběhlo projednání návrhu věcného záměru zákona na pracovních komisích LRV 

(soukromé, finanční a správní právo a komise RIA). Z projednání materiálu vyplynul 

poţadavek na jeho rozšíření a doplnění dalších odborných analýz, mimo jiné: vyčíslení 

přínosů a nákladů zavedení zákona, realizace výzkumu u cílových skupin dotčených 

zavedením zákona, zpracování analýzy slučitelnosti zákona s vnitřním trhem EU (zda zákon 

nezakládá nedovolenou veřejnou podporu) a doplnění způsobu promítnutí navrhovaného 

věcného řešení do právního řádu. Výstupem jednání bylo staţení návrhu věcného záměru 

zákona z legislativního procesu a zahájení prací na jeho dopracování. 
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V průběhu roku 2013 MMR dokončilo zpracování podpůrných dokumentů a analýz 

potřebných pro přepracování návrhu: 

- osnova paragrafového znění a následné zpracování návrhu paragrafového znění 

zákona, 

- zpracování analýzy vývoje cestovního ruchu v ČR, 

- zpracování analýzy organizace cestovního ruchu v okolních zemích, 

- zahájení výzkumu u cílových skupin dotčených zavedení zákona (kraje, organizace 

cestovního ruchu, podnikatelé, provozovatelé atraktivit cestovního ruchu), 

- analýza slučitelnosti návrhu se společným trhem EU, 

- analýza slučitelnosti návrhu se zákonem o veřejných zakázkách. 

-  

Analýzy a podkladové dokumenty byly dokončeny ve 3. čtvrtletí roku 2013 a následně MMR 

zahájilo zpracování Analýzy RIA, Závěrečné zprávy z RIA a Návrhu věcného záměru zákona. 

Ve 4. čtvrtletí bylo zahájeno projednávání návrhu věcného záměru na úrovni MMR a 

následně s partnery (kraje a zástupci podnikatelů). Zasedání pracovní skupiny tvořené 

zástupci krajů bylo přesunuto na počátek roku 2014. 

 

V prosinci 2013 proběhlo projednání návrhu věcného záměru včetně návrhu paragrafového 

znění s OLP MMR. Z projednání vzešly připomínky týkající se zaměření i rozsahu návrhu. 

S ohledem na skutečnost, ţe zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu představuje zcela 

novou právní normu, rozsah a charakter připomínek k návrhu věcného záměru zákona, 

vzešlých z jeho projednání na komisích LRV, zpoţdění harmonogramu schvalování návrhu 

věcného záměru zákona a připomínky OLP MMR, nebylo moţné splnit legislativní úkol, 

vloţení návrhu zákona do e-Klep do 30. listopadu 2013, vyplývající z Plánu legislativních 

prací vlády pro rok 2013. Současně byla LRV odeslána informace o průběhu zpracování 

návrhu věcného záměru zákona včetně oznámení, ţe MMR nebude do konce roku 2013 znovu 

předkládat návrh věcného záměru zákona k projednání na LRV. 

Původně plánovaný termín nabytí účinnosti zákona se nepodařilo naplnit. O začlenění návrhu 

věcného záměru zákona do Plánu legislativních prací vlády pro rok 2014 a vloţení návrhu do 

e-Klep bude rozhodnuto v I. čtvrtletí roku 2014. 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 

podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o 

ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Základním a hlavním cílem návrhu novely zákona je co nejrychlejší zavedení opatření na 

zvýšení ochrany spotřebitele, která se budou týkat především úpravy povinného pojištění 

cestovní kanceláře pro případ úpadku. Některé pojišťovny se s pojistným produktem pojištění 

cestovní kanceláře pro případ úpadku odvolávaly na zákon o pojistné smlouvě a v případě 

úpadku cestovní kanceláře vracely zákazníkům pouze část vloţených prostředků. Takový 

postup je podle předkladatele návrhu novely zákona v rozporu se zákonem č. 159/1999 Sb. a 

se směrnicí Rady 90/314/EHS o souborných sluţbách pro cesty, pobyty a zájezdy, která byla 

do zákona č. 159/1999 Sb. implementována.  

Dalším z cílů navrhovaných změn v návrhu novely zákona je další upřesnění ustanovení 

týkajících se pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, zlepšení informovanosti 

spotřebitele o tom, kdo je organizátorem zájezdu prodávaný zprostředkovatelem, zpřísnění 

podmínek vydání koncesní listiny na provozování cestovní kanceláře, upřesnění právní 

úpravy dozoru správních orgánů nad činností cestovních kanceláří a cestovních agentur a 



 21 

zavedení správního trestání. Nově budou mít cestovní kanceláře povinnost vést evidenci o 

počtu prodaných zájezdů. 

Dotčenými subjekty navrhovanou novelou budou především spotřebitelé (klienti cestovních 

kanceláří a cestovních agentur). Navrţenými opatřeními dojde k posílení jejich ochrany 

v případě úpadku cestovní kanceláře a ke zlepšení jejich informovanosti. Dalšími dotčenými 

subjekty budou provozovatelé cestovních kanceláří a cestovních agentur. Do výčtu dotčených 

subjektů navrhovanou novelou patří i pojišťovny poskytující pojistný produkt pojištění pro 

případ úpadku cestovní kanceláře.  

Návrh zákona byl předloţen Ministerstvem pro místní rozvoj v souladu s Plánem 

legislativních prací vlády na rok 2012, schváleným vládou České republiky usnesením č. 941, 

ze dne 14. prosince 2011.  

Vláda České republiky dne 15. května 2013 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 

v oblasti cestovního ruchu. 

Poslanecká sněmovna ČR dne 12. června 2013 na své 54. schůzi projednala vládní návrh 

zákona č. 159/1999 Sb. jako bod č. 47, sn.t.č. 1042 v I. čtení. Projednávání vládního návrhu 

zákona v I. čtení Poslanecké sněmovny ČR proběhlo bez rozpravy. Mělo následovat 

projednávání vládního návrhu zákona ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a II. 

čtení vládního zákona v Poslanecké sněmovně ČR, které neproběhlo z důvodu rozpuštění 

Poslanecké sněmovny ČR.  

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních sluţbách a cestách 

s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 

2011/83/EU a kterou se zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS 

 

Evropská komise v červenci 2013 po 23 letech publikovala dlouho připravovaný návrh 

Směrnice o souborných sluţbách a cestách s asistovanou přípravou, kterou bude zrušena 

stávající směrnice Rady 90/314/EHS (dále jen „návrh Směrnice“). 

MMR jako gestor k předloţenému návrhu směrnice vypracovalo v souladu s usnesením vlády 

ČR ze dne 7. června 2006, č. 680, „Rámcovou pozici ČR/ Stanovisko pro Parlament ČR“ 

k návrhu směrnice o zájezdech, která byla předloţena standardní cestou k projednání do RKS. 

Rámcová pozice byla dne 10. září 2013 na 444. zasedání Výboru pro EU na pracovní úrovni 

(PV-EU) schválena. Návrh směrnice byl vzat Senátem Parlamentu ČR bez projednání na 

vědomí. Poslanecká sněmovna do dne svého rozpuštění si nevybrala návrh směrnice a k ní se 

váţící rámcovou pozici k projednání. Na základě schválení rámcové pozice k návrhu 

Směrnice byla vypracována instrukce pro jednání pracovní skupiny Rady EU.  

Hlavními důvody pro předloţení návrhu Směrnice: 

 Reakce na změnu trhu (tzv. digitální hospodářství – spotřebitelé 

stále častěji nakupují cestovní sluţby prostřednictvím internetu) 

 Posílení spotřebitelských práv 

 Zlepšení fungování vnitřního trhu 

 Vytvoření rovnocenných podmínek pro hospodářské subjekty 

 Úplné či částečné odstranění šedé ekonomiky v jednotlivých 

členských státech EU 

 Jasné vymezení působnosti Směrnice (stále více podnikatelských 

subjektů nespadá do současné Směrnice, narovnání stejných 

podmínek pro hospodářské subjekty) 

 Zamezení neférové hospodářské soutěţe 

 Politické klima připravované Směrnice (v souvislosti s další 

evropskou legislativou jako např. Strategie Evropa 2020, 
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Digitální Agenda, Nařízení k právům cestujících v letecké 

přepravě, soulad se spotřebitelskou legislativou, atd.). 

 

Projednávání návrhu směrnice: 

 Litevské předsednictví: nebylo dokončeno 1. čtení textu návrhu Směrnice 

 Řecké předsednictví: cílem je dokončení 1. čtení a předat italskému 

předsednictví 

 MMR se pravidelně účastní projednávání v rámci pracovní skupiny pro 

ochranu spotřebitele  

 Ke kaţdému jednání pracovní skupiny je zpracována instrukce k jednání v pracovní 

skupině, která musí být v souladu s Rámcovou pozicí ČR. 

 

Předpokládaný implementační proces: 

 Předpokládaná lhůta pro schválení směrnice: min. 1 rok 

 Lhůta pro transpozici směrnice do národních legislativ členských států: 18 měsíců 

 Celý proces minimálně přibliţně 3 roky 

 Rozsáhlá implementační opatření v příslušných českých právních předpisech.  

 

Ochrana spotřebitele 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR úspěšně spolupracuje s Ministerstvem průmyslu  

a obchodu ČR v souvislosti s příslušnými evropskými nařízeními týkajícími se oblasti 

ochrany spotřebitele (Nařízení EP a Rady č. 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti ochrany 

spotřebitele; Směrnice EP a Rady č.2008/122/ES o dočasném uţívání ubytovacího zařízení 

(timeshare); Směrnice EP a Rady č. 2006/123/ES o sluţbách na vnitřním trhu), neboť je 

stanoveno jako koordinační místo pro obecní ţivnostenské úřady a Českou obchodní inspekci 

v oblasti cestovního ruchu. 

 

Spolupráce a komunikace MMR ČR v oblasti aktuálních problémů cestovního ruchu 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se snaţí o aktivní spolupráci a komunikaci v souvislosti 

s řešením aktuálních problémů v oblasti cestovního ruchu, jak na poli domácím, tak i 

zahraničním. 

V roce 2012 byla spuštěna kampaň „Dovolená bez starostí“ za účelem ochrany spotřebitele na 

poli cestovního ruchu. Jedná se o ucelený soubor rad a doporučení pro širokou veřejnost 

poskytující informace týkající se práv klientů před, v průběhu a případně po skončení 

dovolené. Kampaň „Dovolená bez problémů“ je prezentována na webových stránkách MMR 

ČR prostřednictvím facebooku.  

MMR aktivně spolupracuje se zástupci státních či nestátních organizací a odborné veřejnosti, 

zejména pak zástupce asociací - Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR), 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), Asociace pojišťoven či Asociace 

průvodců České republiky (AP) a dalších subjektů, s nimiţ probíhala úspěšná spolupráce. 

 

Implementace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

 

Ve smyslu zákona č. 179/2009 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 

změně některých zákonů plní MMR funkci autorizujícího orgánu s příslušností k autorizaci 

pro povolání v oblasti domovního a bytového fondu, územního plánování a stavebního řádu, 

investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. Ţádosti o autorizace přijímá a vlastní 
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autorizace uděluje odbor personální, který spolupracuje s věcně příslušnými odbory, které 

zajišťují odborná stanoviska k předloţeným ţádostem. 

S platností od 1. 4. 2012 výše uvedený zákon zavedl termíny úplná profesní kvalifikace a 

profesní kvalifikace, kterými nahradil původní pojmy úplná kvalifikace a dílčí kvalifikace.   

Pro oblast cestovního ruchu (skupina oborů Gastronomie, hotelnictví, turismus, kód 65) je pro 

zpracování odborných stanovisek k ţádostem o autorizaci věcně příslušný odbor cestovního 

ruchu (OCR), který při odborném posouzení a hodnocení ţádosti o autorizaci vychází z 

hodnotících a kvalifikačních standardů profesních kvalifikací, pro které je autorizace 

poţadována.   

Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, která byla ustavena dne 8. 12. 

2010 v rámci projektu Národní soustava kvalifikací - NSK 2 v gesci MŠMT jako dobrovolné 

sdruţení významných zaměstnavatelů v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, 

reviduje původní kvalifikace a vypracovává návrhy nových profesních kvalifikací dle 

poţadavků trhu práce a průběţně zajišťuje pracovní jednání svých členů a vedoucích 

pracovních skupin; v roce 2013 proběhla 4 pracovní jednání uvedené sektorové rady a také se 

uskutečnila konference „Implementace Národní soustavy kvalifikací“ za účasti zástupce 

MMR. Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch byla na svém jednání 8. 

10. 2013 oceněna diplomem za dosaţení titulu Excelence v rámci svého umístění mezi 5 

nejlepšími sektorovými radami v ČR. 

Výsledkem dosavadní činnosti sektorové rady a jejích pracovních skupin a následně MŠMT 

je revize a aktualizace 23 původních profesních kvalifikací a vytvoření a schválení 5 nových. 

V současnosti je v procesu tvorby a schvalování dalších 10 profesních kvalifikací, to vše 

v zájmu adekvátního pokrytí aktuálních nároků a poţadavků zaměstnavatelů v daném oboru. 

Výstupem uvedeného procesu je seznam profesních kvalifikací v oblasti Gastronomie, 

hotelnictví a turismus, uvedený na webu Národní soustavy kvalifikací 

(www.narodnikvalifikace.cz), který aktuálně v daném oboru obsahuje 28 profesních 

kvalifikací v rozpětí kvalifikační úrovně 2 – 5.  

V oblasti autorizace v roce 2013 posoudilo MMR a vydalo svá stanoviska k celkem 

36 ţádostem o autorizaci, přičemţ se jednalo o 18 ţádostí fyzických a právnických osob a 18 

ţádostí škol- příspěvkových organizací. 

 

Nelegislativní činnost 

 

Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013 

 

Na základě usnesení vlády ČR č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007, kterým byla schválena 

Koncepce státní politiky rozvoje cestovního ruchu na období 2007-2013 a zároveň kterým 

bylo MMR ČR uloţeno předkládat do vlády ČR kaţdé dva roky Zprávu o vyhodnocení 

Koncepce, MMR předloţilo k 30. červnu 2013 Zprávu o plnění Koncepce na jednání vlády 

(pro informaci členů vlády).  Zpráva o plnění Koncepce byla zpracována souhrnně tj. od roku 

2007 k 30. 6. 2013 a také za jednotlivá sledovaná období 2007 – 1. pololetí 2009, 2. pololetí 

2009 – 1. pololetí 2011 a 2. pololetí 2011 – 1. pololetí 2013.  

 

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020 

 

Dne 27. března 2013 usnesením č. 220 vláda schválila novou Koncepci státní politiky 

cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 (dále jen Koncepce). Koncepce 

představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro 

nadcházející období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost 

celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udrţení jeho ekonomické 



 24 

výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České 

republiky.  

Výsledkem aplikace nové strategie bude vytvoření chybějícího systému organizace 

cestovního ruchu včetně jeho dlouhodobého financování. Mezi nejdůleţitější návrhy 

Koncepce patří srozumitelnější vymezení postavení MMR, agentury CzechTourism a dalších 

subjektů jako jsou například kraje. Za pomoci připravovaného zákona o podpoře rozvoje 

cestovního ruchu chce MMR podpořit a stabilizovat regionální spolupráci mezi veřejným, 

privátním a neziskovým sektorem na principech destinačního managementu. Fungující 

organizace destinačního managementu by měly být informačním a marketingovým základem 

pro kvalitní prezentaci České republiky v zahraničí a podporovat marketing českých destinací 

v rámci domácího cestovního ruchu. 

Součástí Koncepce je i změna ve způsobu uplatňování dotační politiky. Ta bude nově 

zaměřena na vyuţívání integrovaných přístupů na regionální úrovni, vyuţívání nových 

finančních nástrojů (zvýhodněné úvěry) apod. Přímá dotační politika totiţ v minulosti vedla k 

deformaci trţního prostředí (podpora komerční infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu). 

Tento způsob podpory byl kritizovaný i samotnými podnikateli. 

Koncepce je propojená s realizací národního marketingu, který je popsaný a specifikovaný ve 

schválené Marketingové koncepci cestovního ruchu agentury CzechTourism. Oba materiály 

byly připravovány současně a jsou vzájemně provázané. 

Priority Koncepce:  

Priorita 1 – Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu 

Priorita 2 – Management cestovního ruchu 

Priorita 3 – Destinační marketing 

Priorita 4 -  Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj 

Na konci roku 2013 bylo zahájeno zpracování implementačního dokumentu, Kvantifikační 

analýzy cestovního ruchu. Dokončení Kvantifikační analýzy je plánováno na 1 čtvrtletí 2014. 

 

Horská sluţba 

 

Usnesením vlády ČR č. 827 byla dne 21. 12. 2004 dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zaloţena obecně prospěšná 

společnost Horská sluţba ČR, o.p.s. (dále jen „HS“). Činnost HS je upravena v zákoně č. 

159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 

cestovního ruchu.  

HS při výkonu své činnosti zejména organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském 

terénu, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, vytváří podmínky pro 

bezpečnost návštěvníků hor, zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS, provádí 

instalaci a údrţbu výstraţných a informačních zařízení, spolupracuje při vydávání a 

rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů, informuje veřejnost o povětrnostních a 

sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách, 

spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a ţivotního prostředí a jinými orgány a 

organizacemi, sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a 

doporučuje opatření k jejímu sníţení, provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových 

tratích, pohotovostní sluţbu na stanicích a domech HS, provádí lavinová pozorování, 

připravuje a školí své členy a čekatele, spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi 

doma i v zahraničí. 
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Informace o mezinárodních organizacích  

 

V oblasti mezinárodní spolupráce ministerstvo v roce 2013 aktivně naplňovalo členství ČR 

v mezinárodních organizacích (UNWTO, OECD, V4, EU). 

 

a) Zapojení MMR do Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) 
 

UNWTO představuje přední mezinárodní organizací v oblasti cestovního ruchu, která je od 

roku 2003 specializovanou agenturou OSN pro cestovní ruch. UNWTO hraje rozhodující roli 

při podpoře rozvoje udrţitelného a dostupného cestovního ruchu ve světě s důrazem na zájmy 

rozvojových zemí. UNWTO zahrnuje 156 členských států a více jak 400 přidruţených členů 

reprezentujících soukromý sektor, vzdělávací instituce a sdruţení cestovního ruchu. Česká 

republika je plnoprávným členem UNWTO od 1. 1. 1993.  

Členství v UNWTO umoţňuje získávat odborné know-how a informace pro vyuţití v 

podmínkách ČR, mít přístup k analytickým studiím, statistickým srovnáním, prognózám a 

trendům vývoje cestovního ruchu ve světě, marketingovým studiím a dalším důleţitým 

odborným materiálům a publikacím UNWTO. ČR působí v Komisi UNWTO pro Evropu, 

v roce 2013 proběhla dvě zasedání komise: 55. zasedání v Turecku a 56. zasedání v Zambii 

uspořádané u příleţitosti 20. valného shromáţdění UNWTO, které se zabývalo problematikou 

stavu turismu ve světě, rozvojovými trendy, současnými a budoucími aktivitami podpory 

rozvoje cestovního ruchu.  

 

b) Zapojení MMR do Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)  

 

Hlavní aktivity Výboru pro cestovní ruch v roce 2013 byly definovány v Programu práce a 

rozpočtu na roky, který je platný na období 2013 – 2014: 

1. Studie efektivity růstových politiky cestovního ruchu  

2. Monitoring trendů cestovního ruchu a politiky 

3. Podpora zaměstnanosti v cestovním ruchu 

4. Měření ekonomických dopadů cestovního ruchu na regionální úrovni  

5. Přehled politik a dobré praxe v oblasti daňové politiky cestovního ruchu  

6. Studie politik cestovního ruchu na národní a lokální úrovni  

7. Tematické studie cestovního ruchu  

V roce 2013 se zástupci MMR zúčastnili pravidelného zasedání Výboru ve dnech 1. 8. – 10. 

4. 2013 a v termínu 1. 10 - 2. 10. 2013 v sídle OECD v Paříţi. MMR se dále zapojil do 

případových studií vztahujících se k vízové politice a měření konkurenceschopnosti 

cestovního ruchu.  

V tomto roce se rovněţ zástupci MMR podíleli na zpracování některých studií Výboru, a na 

přípravě dalšího vydání publikace Tourism Trends and Policies. 

Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo na aktivity Výboru finanční částkou ve výši 10 000 

EUR. 

 

Kandidatura na pořádání 12 Globálního Fóra statistiky cestovního ruchu  

 

Česká republika prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2013 uspěla s oficiální 

kandidaturou na pořádání 12. Globálního fóra statistiky cestovního ruchu, které se bude konat 

ve dnech 14. – 17. května 2014 v Praze v prostorách Černínského paláce v Praze (budova 

MZV). Na organizaci akce se za Českou republiku dále podílí Český statistický úřad, 

CzechTourism, Ministerstvo zahraničních věcí, hlavní město Praha, Prague Convention 

Bureau a KPMG Česká republika s.r.o. 
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Globální fórum statistiky cestovního ruchu je nejprestiţnější mezinárodní celosvětovou 

událostí v oblasti statistiky cestovního ruchu vţdy spoluorganizovanou vybranou hostitelskou 

zemí, Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropským statistickým 

úřadem (Eurostat). Celkový počet účastníků je předpokládán na cca 200 osob, z čehoţ cca 

150 osob budou zahraniční účastníci akce. Fóra se vţdy účastní vysocí představitele 

mezinárodních organizací, mezinárodní a národní experti na problematiku statistky 

cestovního ruchu, zástupci státních úřadů a akademické obce. Akce je proto výjimečnou 

příleţitostí jak do České republiky přilákat největší světové experty v této oblasti a diskutovat 

zde poslední světové trendy na poli statistiky cestovního ruchu. 

Za celkovou přípravu akce je odpovědný Přípravný výbor sloţený ze všech spoluorganizátorů 

akce, v jehoţ čele stojí ředitel odboru cestovního ruchu. Přípravný výbor v roce 2013 vykonal 

všechny potřebné aktivity pro úspěšné konání akce v následujícím roce.  

 

c) Zapojení MMR  do „Visegrádské čtyřky“ 

 

V4 v roce 2013 vstoupila do jubilejního 10. roku vzájemné spolupráce. Všichni zástupci zemí 

V4 prezentovali, ţe v účastnických zemích došlo k nárůstu příjezdového cestovního ruchu. 

Od června 2012 do června 2013 bylo předsedající zemí skupiny V4 Polsko, které navázalo na 

české předsednictví. 

V rámci polského předsednictví ve V4 proběhla dvě marketingová setkání pracovní skupiny 

ve Varšavě a vrcholné jednání ve Wroclawi. 

Výstupem zasedání marketingové skupiny byla příprava marketingového plánu V4 na rok 

2013, zhodnocení plnění marketingového plánu V4 2012 a zároveň proběhla diskuse o 

dlouhodobé strategii a financování v roce 2013. Agenda jednání marketingové skupiny ze dne 

20. března 2013 se týkala zejména stanovení a rozdělení propagačních aktivit pro rok 2013, 

úpravy loga European Quartetu a optimalizace webové prezentace. Společné aktivity jsou 

zacíleny převáţně na Japonsko, Čínu, USA, Ruskou federaci, Indii a Brazílii. 

Na marketingovém setkání byly dále navrţeny nové cílové trhy – Austrálie a region GCC 

(Gulf Cooperation Council – Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Katar, Kuvajt, 

Bahrain, Omán) a bylo zadáno vypracování analýz těchto trhů pro potřeby V4. Následně 

došlo k dohodě na navýšení finančních prostředků vynakládaných na společné propagační 

akce.     

Vrcholné jednání ve Wroclawi proběhlo za účasti zástupců Visegrádské čtyřky (V4) 

zodpovědných za cestovní ruch na úrovni ministerstev a centrál cestovního ruchu bylo 

završeno podpisem Protokolu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu zemí V4. 

Hlavními tématy jednání byly přípravy na nové programové období 2014 – 2020. Na úrovni 

EK doposud o alokaci na podporu cestovního ruchu nebylo rozhodnuto. Cílem zemí V4 je, 

aby byl cestovní ruch zahrnut jako jeden z hlavních cílů v rámci nové finanční perspektivy 

v EU. Hlavním argumentem je, ţe cestovní ruch je významná oblast, která generuje nové 

pracovní příleţitosti v EU. Po polském předsednictví nastoupilo předsednictví Maďarska, 

které koncem roku 2013 zorganizovalo první marketingové zasedání k prioritám cestovního 

ruchu všech čtyř států.     

 

Zapojení MMR do Spolupráce s EU 

 

Poradní výbor pro cestovní ruch (TAC) 

 

Poradní výbor pro cestovní ruch (TAC) je organizovaný Evropskou komisi k aktuálním 

úkolům a záměrům DG Enterprise and Industry a k naplnění programových cílů EU v oblasti 

cestovního ruchu.  
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Program jednání výboru pro cestovní ruch v roce 2013 byl zaměřen na implementaci opatření 

COM(2010)352 specifikující programové cíle EU v oblasti zvýšení konkurenceschopnosti 

Evropy jako destinace č. 1, dále zabezpečení mezinárodních turistických produktů a kvality 

sluţeb pro návštěvníky EU, uspořádání soutěţe European Destinations of Excellence Awards 

(EDEN) s tématem „Dostupný cestovní ruch“, vyhodnocení iniciativ k řešení sezónnosti, 

sociálního cestovního ruchu, zlepšení přístupnosti zařízení cestovního ruchu pro osoby se 

zdravotním handicapem a stimulaci projektů k podpoře a zlepšení profesionality na úrovni 

řízení cestovního ruchu (destinační management). Diskuse členských států byla zaměřena na 

makroregionální strategii EU pro období 2014 – 2020 v kontextu s návrhem rozpočtu EU pro 

další programovací období. 

Členové TAC získali po 7 letém ověřování v praxi v rámci projektu EDEN manuál 

implementace „Evropského systému indikátorů udrţitelného cestovního ruchu“ (TOOLKIT), 

který má napomoci turistickým destinacím sledovat a realizovat rozvoj cestovního ruchu 

v souladu se zásadou udrţitelnosti a sledování konkurenceschopnosti rozvoje cestovního 

ruchu v rámci EU.   

Realizace opatření EK v oblasti nových turistických projektů na nadregionální úrovni byla 

doloţena vytvořením nové mapy dálkových tras EuroVelo (celkem 70 000 km napříč 

Evropou s prezentací 14 nadregionálních dálkových evropských cyklotras), toto opatření bylo 

realizováno v součinnosti s Evropskou cyklistickou federací (ECF). Finální systém EuroVelo 

má být dokončen do roku 2020 s tím, ţe Evropská komise hodlá nadále podporovat tento 

společný projekt zaměřený na aktivní formy cestovního ruchu v Evropě (více na 

www.eurovelo.com). 

Diskutována byla dobrovolnost aplikace evropské značky pro systémy posuzování kvality 

v oblasti cestovního ruchu (European Tourism  Label for Quality Schemes – ETQL).   

Během litevského předsednictví v Radě EU proběhlo Evropské fórum cestovního ruchu ve 

Vilniusu ve dnech 17. - 18. října 2013. 

 V součinnosti s agenturou CzechTourism bylo finančně a organizačně zabezpečeno 

vyhlášení a vyhodnocení 6. ročníku soutěţe EDEN na podporu projektu  - 

Cestování bez bariér; Celkově se přihlásilo 15 turistických destinací a 

v národním kole soutěţe zvítězilo Lipensko s projektem – Lipno bez bariér. 

 Pokračovala implementace Karpatské úmluvy a Protokolu o udrţitelném rozvoji 

cestovního ruchu v Karpatech v kontextu regionálního rozvoje a zkvalitnění aktivit 

v oblasti cestovního ruchu v příhraniční, transregionální a mezinárodní spolupráce 7 

zemí na podporu vytváření stezek přírodního a kulturního dědictví v Karpatech a 

šetrného rozvoje cestovního ruchu; pozornost byla zaměřena zejména na 

prezentaci příkladů dobré praxe v rámci účastí na konferencích v Polsku a 

Rumunsku, zejména v oblasti infrastruktury cestovního ruchu a dopravní 

dostupnosti regionu Karpat. 

 Na podporu udrţitelného a konkurenceschopného cestovního ruchu se zaměřením na 

vytváření stezek přírodního, kulturního a industriálního dědictví v evropském prostoru 

bylo na území ČR realizováno několik iniciativ např. Industriální stopa a stezka 

přírodního a kulturního dědictví podél Ohře v rámci celostátní konference v Kadani. 

 Byla zahájena optimalizace sítě trasování stezky ţelezné opony (Euro-Velo č. 13) 

v rámci realizační fáze projektu Evropské cyklistické federace (ECF) v délce téměř 

400 km podél jiţní hranice ČR. Dálková trasa cyklostezky napříč Evropou je 

budovaná v součinnosti se zainteresovanými kraji, Nadací partnerství, KČT a 

destinačními managementy v regionech podél hranic se SRN, Rakouskem a 

Slovenskem; vyuţita byla i nová metodika značení dálkových cyklostezek v gesci 

KČT, 

http://www.eurovelo.com)./
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 Na konferenci v Bukurešti byla za účasti zástupců zainteresovaných zemí upřesněna 

spolupráce na projektu Dunajská strategie (Danube Strategy – Datourway) v zájmu 

oţivení mezinárodní spolupráce k vytvoření turisticky atraktivních produktů a sítě – 

Network, pro výměnu praktických zkušeností a poznatků v oblasti vodní turistiky, 

vedení dálkových cyklostezek a zlepšení koordinace při výměny nových turistických 

produktů (např. Baťův kanál). 

 

Mezinárodní dohody z oblasti cestovního ruchu 

 

V roce 2013 byly podepsány: 

- Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní 

rozvoj České republiky a Ministerstvem turismu a řemesel Marockého království  

- Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi 

Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního 

ruchu a ţivotního prostředí Andorského království. 

V průběhu roku 2013 se intenzivně pracovalo na Dohodě o spolupráci v oblasti cestovního 

ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem vnějších 

ekonomických vztahů, investic a obchodu Uzbecké republiky, která se podepíše na začátku 

roku 2014 v rámci návštěvy prezidenta Uzbekistánu v České republice. 

Rozpracovány jsou nadále dohody s Albánií a Malajsií. 

MMR uzavírá s českými cestovními kancelářemi či agenturami smlouvy o zajištění plnění 

závazků vyplývající z Memoranda ADS. Tato smlouva zjednodušuje logistiku cestování 

čínských turistických skupin. Za rok 2013 uzavřelo MMR s podnikatelskými subjekty celkem 

4 smlouvy. 

 

Problematika turistických víz 

 

Na základě usnesení vlády ČR z roku 2010 za účelem zlepšení situace v oblasti turistických 

víz byla vytvořena mezirezortní pracovní skupina (ze zástupců těchto ministerstev: MZV, 

MV, MMR), 4. zasedání se uskutečnilo v květnu 2013. 

Hlavní úkoly jsou: 

- zjednodušení procedur při získávání krátkodobých víz a akreditací při zachování 

bezpečnostních standardů EU/Schengenského prostoru; vydávání víz a akreditací v 

souladu s platnými pravidly. Proces je plně v souladu s článkem 45 „Vízového 

kodexu“, který je současně aktualizován; 

- důsledná aplikace nové legislativy ze strany správních orgánů a odstranění dílčích 

problémů při aplikaci facilitačních dohod;  

- průběţná kontrola a metodická podpora konzulátů, při respektování principu 

výlučnosti rozhodující odpovědnosti o vydávání schengenských víz a akreditací na 

jejich zastupitelských úřadech. 

Pozn.: v roce 2013 byla úspěšně ukončena a publikována případové studie, na které se za 

Českou republiku podílelo MMR spolu s odborem konzulárních koncepcí a metodiky MZV, a 

to v návaznosti na rozhodnutí Výboru pro cestovní ruch EK, pokračovat v činnosti formou 

řešení strategických problémů s cílem zjednodušit cestování na mezinárodní úrovni. Tato 

studie je společně s dalšími základním stavebním kamenem zprávy vyzdvihující osvědčené 

postupy a inovativní přístupy a slouţí jako podklad pro činnost Neformální pracovní skupiny 

Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) a Mezinárodní organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD). 
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Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj se podílelo na realizaci odborného programu veletrhů GO, 

Regiontour a Holiday World. Zástupci MMR ČR aktivně participovali na odborných 

konferencích v rámci doprovodného programu veletrhů a v rámci expozice agentury 

CzechTourism byly nabízeny odborníkům a veřejnosti publikace. 

 

Účast v mezivládních komisích (pracovních skupinách) vedených MPO ČR s vybranými 

zeměmi 

 Bělorusko: jednání proběhlo v Praze ve dnech 23. - 25. 4. 2013. Pracovní skupina vedená 

zástupci MMR a agentury CzechTourism řešila otázky medicínské turistiky, lázeňství a 

hotelnictví. V průběhu jednání byly také navrţeny kroky ke společné spolupráci mezi 

Ministerstvem sportu a cestovního ruchu Běloruska a agentury CzechTourism (zahraniční 

zastoupení Moskva) v rámci připravovaného Mistrovství světa v ledním hokeji. 

 Černá Hora: jednání proběhlo v Podgorici ve dnech 17. - 18. 7. 2013. Strany navázaly 

přímé kontakty mezi dotčenými Ministerstvy a dohodly se na společných prezentacích 

obou států na podporu zvýšení příjezdů turistů do obou států, a to v rámci prezentací na 

mezinárodních veletrzích, pořádání seminářů, ale i fam a press tripů. Na jednání bylo 

navrţeno Černou Horou i zřízení přímých letů, bylo však vysvětleno, ţe tato agenda spadá 

do působnosti Ministerstva dopravy ČR a tudíţ byla tato agenda vyřazena z protokolu.  

 Kazachstán: jednání proběhlo v Praze dne 9. - 10. 10. 2013.  Pracovní skupina stanovila 

program spolupráce na následující období - rok 2014 (jedním z bodů byla i vzájemná 

participace na mezinárodních veletrzích obou zemí – ČR: Holiday World, KR : KITF), 

došlo k výměně statistických údajů a navázání spolupráce mezi regiony.  

 Uzbekistán: jednání proběhlo v Taškentu dne 29. - 30. 10. 2013. Pracovní skupina řešila 

otázku připravované Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, která bude uzavřena 

v únoru 2014 v průběhu prezidentské návštěvy. 

 

Zasedání Česko – slovenské pracovní skupiny pro cestovní ruch při Česko-slovenské 

komisi pro přeshraniční spolupráci 

 

V roce 2013 neproběhlo ţádné zasedání Česko – slovenské pracovní skupiny pro cestovní 

ruch. Zatím poslední, 6. zasedání této pracovní skupiny se uskutečnilo ve dnech 3. – 4. října 

2012 v Kroměříţi, v České republice. Hlavním cílem zasedání PS ČR – SR byla výměna a 

předání zkušeností v oblasti cestovního ruchu.   

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD 

 

Legislativní činnost 

 

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony. Citovaný zákon kromě stavebního zákona novelizoval i dalších 13 

souvisejících zákonů, a to včetně zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků 

činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012 byl připraven zákon, kterým se 

mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění). Hlavní změny zákona se týkají stanovení výše náhrady za 
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vyvlastnění, úpravy průběhu vyvlastňovacího řízení a zajištění efektivní soudní ochrany. 

Novela zákona o vyvlastnění nabyla účinnosti dne 1. února 2013.    

Z velké novely stavebního zákona vyplynuly další legislativní úkoly týkající se prací na 

novelách prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Jednalo se o vyhlášku, kterou se mění 

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a o vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 

opatření. Uvedené novely prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu byly stěţejními 

legislativními pracemi odboru stavebního řádu na rok 2012, jeţ plynule přecházely i do roku 

2013.  

Prvním principem novely vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bylo uvedení 

obsahů jednotlivých typů dokumentací a projektových dokumentací do souladu s novelou 

stavebního zákona. Druhým principem, a současně zásadní změnou navrhované právní 

úpravy, bylo sloučení poţadavků na rozsah a obsahové náleţitosti jednotlivých typů 

dokumentací a projektových dokumentací do jedné vyhlášky, aby v jednom právním předpise 

byly přehledně uspořádány všechny poţadavky kladené na jednotlivé dokumentace a 

projektové dokumentace. Třetím principem navrhované právní úpravy bylo sjednocení 

struktury všech jednotlivých typů dokumentací a projektových dokumentací tak, aby se 

zjednodušil, zpřehlednil a vyjasnil proces navrhování a povolování staveb. Novela vyhlášky 

obsahuje pouze osm paragrafů. Těţiště jejího obsahu je však devíti přílohách. V osmi 

přílohách je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací resp. projektových 

dokumentací a v příloze č. 9 jsou stanoveny obsahové náleţitosti stavebního deníku a 

jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení. Vyhláška byla vyhlášena ve Sbírce 

zákonů pod č. 62/2013 Sb., dne 28. února 2013 a nabyla účinnosti dne 29. března 2013.    

K novele vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření, bylo přistoupeno rovněţ z důvodu přijetí velké novely 

stavebního zákona. Novela vyhlášky obsahuje některé věcné změny a úpravy, které bylo třeba 

zohlednit - např. formulář ţádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení, obsah společného rozhodnutí, formulář ţádosti o vydání rozhodnutí ve 

zjednodušeném územním řízení, obsah územního souhlasu, obsahové náleţitosti informace o 

výskytu závady, poruchy nebo havárie stavby, obsahové náleţitosti ţádosti o povolení 

k předčasnému uţívání stavby a obsahové náleţitosti povolení k předčasnému uţívání stavby. 

Zásadní změnou, která je ve vyhlášce obsaţena, je začlenění ustanovení ze zrušené vyhlášky 

č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu, včetně formulářů ţádostí. Z tohoto důvodu došlo i k úpravě názvu vyhlášky. 

Z důvodů lepší pouţitelnosti byly provedeny zásadní změny v podobě formulářů a v 

poţadavcích na jejich obsah. V přílohách pak jsou nově upraveny formuláře pro podávání 

jednotlivých ţádostí; celkem se jedná o 15 formulářů. Vyhláška byla vyhlášena ve Sbírce 

zákonů pod č. 63/2013 Sb., dne 28. února 2013 a nabyla účinnosti dne 29. března 2013. 

 

Nelegislativní činnost 

 

V souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 19. října 2011 č. 774 k Analýze stavu 

na úseku stavebního řádu a územního plánování se MMR podílelo na dotazníkovém šetření 

činnosti obecných stavebních úřadů na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, dále 

na vyhodnocení mnoţství získaných údajů a v neposlední řadě na zpracování a legislativním 

projednání materiálu „Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování“. 

Analýzu vzala Vláda ČR na vědomí Usnesením č. 236 ze dne 3. dubna 2013. 

Další částí výše uvedeného usnesení vlády je úkol, kde je uloţeno ministru pro místní rozvoj 

ve spolupráci s ministry dopravy a zemědělství zpracovat analýzu stavu na úseku stavebních 

úřadů speciálních staveb na základě dotazníkového šetření a vyhodnocení daného úseku 
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krajskými úřady, Magistrátem hl. m. Prahy, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem 

zemědělství. MMR se spolupodílelo na přípravě a vyhodnocení dotazníkových šetření 

činnosti speciálních stavebních úřadů na úseku stavebního řádu a na zpracování analýzy stavu 

na úseku stavebních úřadů speciálních staveb, jako materiálu, který byl přijat Usnesením 

vlády ČR č. 754 ze dne 2. října 2013.      

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu byly zabezpečeny úkoly spojené 

s metodickým usměrňováním činnosti stavebních úřadů. Po přijetí velké novely stavebního 

zákona byly odborem stavebního řádu prováděny školení a semináře ve všech krajských 

městech pro pracovníky prvoinstančních i druhoinstančních stavebních úřadů jednotlivých 

krajů. Dále byly v průběhu roku 2013 k jednotlivým ustanovením a agendám aktuálně 

zpracovávány a vydávány aplikační výklady, metodiky, stanoviska a vysvětlivky.  

Pod vedením Ministerstva vnitra probíhal systém vzdělávání a ověřování zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, 

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.  

Pro praxi v oblasti veřejného stavebního práva bylo pod záštitou MMR a Českou společností 

pro stavební právo vydáváno v roce 2013 periodikum Bulletin Stavební právo a v příloze 

časopisu Urbanismus a územní rozvoj „Stavebně správní praxe“ byly zveřejňovány 

stanoviska, vyjádření a doporučení týkající se individuálních problémů, které vznikly v oblasti 

stavebního práva.  

Na webových stránkách MMR byly vyvěšeny a postupně jsou aktualizovány pracovní 

pomůcky a další metodická doporučení jak k novelizovanému stavebnímu zákonu, tak k jeho 

novelizovaným prováděcím vyhláškám.    

V souladu s § 12 odst. 3 stavebního zákona byl Ústav územního rozvoje pověřen zjišťováním 

a evidencí příčin vad, poruch a havárií staveb. I v roce 2013 byl provozován Systém stavebně 

technické prevence, a to včetně on-line přístupu na webových stránkách ÚÚR. Přístup pro 

oznámení události, tj. vady, poruchy nebo havárie, byl zpřístupněn i na stránkách MMR. 

Cílem Systému stavebně technické prevence je sledování závaţných nebo opakujících se vad 

ve výstavbě, stavebně technických příčin závaţných a opakujících se havárií staveb, často se 

opakujících poruch staveb a výsledků šetření jejich příčin. Zjišťování a evidence příčin vad, 

poruch a havárií slouţí jako podklad pro navrhování a aktualizaci stavebního zákona, 

obecných poţadavků na výstavbu, podněty k úpravě českých technických norem, návrh 

k úpravě certifikace stavebních výrobků a návrh jiných stavebně technických opatření. 

Povinnost oznámení událostí do Systému stavebně technické prevence mají dle stavebního 

zákona všechny osoby zúčastněné ve výstavbě. Proto MMR ve spolupráci s Ústavem 

územního rozvoje vytvořil informační materiály slouţící ke zvýšení veřejného povědomí o 

tomto systému. 

 

VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ 

Ministerstvo pro místní rozvoj odpovídá za tvorbu celostátní koncepce veřejných 

zakázek, koncesí a PPP, připravuje návrhy nových právních předpisů a návrhy změn právních 

předpisů v oblasti veřejného zadávání, zabezpečuje jejich harmonizaci s předpisy EU a 

provádí příslušnou metodickou a konzultační činnost. Podílí se na vytváření a realizaci 

strategie elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek a koncesí, vytváří a spravuje 

Portál o veřejných zakázkách a koncesích, zabezpečuje vzdělávání pro zadavatele veřejných 

zakázek a koncesí a je správcem Informačního systému o veřejných zakázkách. Na úseku 

mezinárodní spolupráce zastupuje ČR v pracovních orgánech ES, spolupracuje s ostatními 

členskými státy EU a plní úkoly plynoucí ČR z jejího členství v mezinárodních organizacích 

ve výše uvedených oblastech. 
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Legislativní činnost 

 

Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb. 

 

Po mezirezortním připomínkovém řízení zpracovalo MMR novelu zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tedy tzv. technickou 

novelu. Předmětem právní úpravy bylo odstranění nedostatků účinného znění ZVZ a dále 

odloţení účinnosti (např. seznam hodnotitelů) či úplné zrušení některých ustanovení (např. 

institut osoby se zvláštní způsobilostí a s ním související vzdělávací program) ZVZ, která byla 

přijata v rámci novelizace ZVZ provedené zákonem č. 55/2012 Sb., a měla nabýt účinnosti od 

1. 1. 2014. S ohledem na charakter provedených změn lze konstatovat, ţe cílem veškerých 

úprav bylo zjednodušení celého procesu zadávání veřejných zakázek a povinností z něj 

vyplývajících. 

V důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny ČR byla novela dne 10. 10. 2013 přijata horní 

komorou Parlamentu ČR v reţimu zákonného opatření Senátu, od 1. 1. 2014 následně nabyla 

účinnosti. 

 

Nařízení vlády č. 456/2013 Sb. 

 

V souvislosti s přijetím Nařízení Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince 2013 

zpracovalo MMR nařízení vlády č. 456, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., 

o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboţí 

pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční 

limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou 

měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví 

finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 

456/2013 Sb., upravuje aktuální finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky, platné pro 

jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, a finanční limity pro účely 

koncesního zákona. 

Nařízení bylo přijato 18. 12. 2013 a účinnosti nabylo dne 1. 1. 2014. 

 

Vyhláška č…., o stanovení náležitostí průběhu soutěže o návrh v oblasti architektury, 

urbanismu, krajinářské architektury, stavitelství a výtvarného nebo užitného umění 

 

Vyhláška představuje prováděcí právní předpis k ustanovení § 103 odst. 7 ZVZ, který vzniká 

na základě zákonného zmocnění a ve spolupráci MMR, dotčených resortů a příslušných 

stavebních komor. Vyhláška ve své finální podobě stanoví podrobné podmínky a náleţitosti 

průběhu soutěţe o návrh v oblasti architektonické, urbanistické a územně plánovací, 

krajinářské, inţenýrsko-konstrukční a v oblasti výtvarného nebo uţitého umění. 

V roce 2013 proběhlo mezirezortní připomínkové řízení, na které navazovala jednání týkající 

se vypořádávání relevantních připomínek k jednotlivým ustanovením. Řešení zásadních 

rozporů bude pokračovat v roce 2014, ze společných jednání všech dotčených orgánů 

následně vyplyne finální podoba dokumentu. 

 

Tvorba nových zadávacích směrnic 

 

MMR se aktivně podílelo na legislativním procesu přijímání tzv. balíčku zadávacích Směrnic, 

který je tvořen směrnicí klasickou, sektorovou a koncesní. V rámci toho spolupracoval na 

revizi překladů dotčených návrhů směrnic, a to se zohledněním jak výkladové praxe Úřadu 
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pro ochranu hospodářské soutěţe a judikatury správních soudů, tak zauţívané praxe, která se 

v rámci právní regulace zadávání veřejných zakázek vytvořila. 

MMR se rovněţ podílelo na zpracování instrukcí pro COREPER, který proběhl na podzim 

roku 2012 a pro jednání Rady pro konkurenceschopnost (COCOM) na konci roku 2013. 

 

 

Nelegislativní činnost 

 

Plnění úkolů vládní a meziresortní agendy 

 

MMR plnilo v průběhu r. 2013 úkoly jemu stanovené v dokumentu „Od korupce k integritě – 

strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014“. Působí jako spolugestor úkolu ze 

Strategie vlády pro sociální začleňování ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.  

MMR vytvořilo více neţ 30 stanovisek k významným veřejným zakázkám, jejichţ 

odůvodnění byla projednávána vládou ČR.  

 

Poskytování metodické podpory 

 

MMR spravuje Metodiku zadávání veřejných zakázek. Na základě kaţdé legislativní změny 

je metodika aktualizována a publikována na Portálu veřejných zakázek a koncesí 

(www.portal-vz.cz). Metodika byla doplněna o metodiku zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. Tyto aktualizované doporučující postupy pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, byly připraveny jako podpůrná pomůcka vyuţitelná zejména pro zadavatele 

veřejných zakázek. 

Jako novinka byla připravena a na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích uveřejněna dílčí 

metodická stanoviska / doporučení expertní skupiny MMR k zákonu o veřejných zakázkách. 

V souvislosti s povodněmi, které postihly ČR v r. 2013, upozornilo MMR na moţné způsoby 

řešení akutních povodňových škod prostřednictvím veřejných zakázek a byl jako konzultační 

místo nápomocen zadavatelům při řešení situací po povodních. 

V průběhu celého roku 2013 probíhaly diskuze s odbornou veřejností o navrhovaných 

změnách pravidel pro zadávání veřejných zakázek.  

Za účelem zvýšení profesní úrovně kapacit pro provádění veřejných zakázek a za účelem 

zajištění vyšší informovanosti o aktuálním výkladu zákona o veřejných zakázkách 

a o judikatuře k veřejným zakázkám připravovalo MMR vzdělávací akce, zejména pro 

zadavatele veřejných zakázek a dodavatele, ale také pro kontrolní orgány a orgány 

implementačních struktur programů. 

MMR poskytuje i přímou podporu odborné veřejnosti formou telefonických konzultací, 

odpovědí na písemné dotazy a vydáváním odborných stanovisek. Většina písemných výstupů 

je publikována na www.portal-vz.cz v sekci Infofórum. V roce 2013 bylo vypracováno 

přibliţně 800 písemných odpovědí.  

 

Konzultační podpora a kontrolní zabezpečení interního zadávání veřejných zakázek 

 

OPVZK zpracovalo Rozhodnutí č. 174/2013 ministra pro místní rozvoj ze dne 19. prosince 

2013 o Pravidlech zadávání veřejných zakázek, které nahrazuje Rozhodnutí č. 107/2012 

ministra pro místní rozvoj ze dne 31. srpna 2012 o postupu při zadávání veřejných zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů EU a dále Rozhodnutí č. 108/2012 ministra pro místní rozvoj 

ze dne 31. srpna 2012 o Pravidlech zadávání veřejných zakázek na MMR 

nespolufinancovaných ze zdrojů EU. Rozhodnutí ministra dopadá na veřejné zakázky 

zadávané MMR, nestanoví-li Ministr jinak, a upravují postup a odpovědnost při zadávání 
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veřejných zakázek, v případě, kdy zadavatelem je Česká republika – MMR. Rozhodnutí bylo 

vydáno dne 19. 12. 2013 a účinnosti nabylo dne 1. 1. 2014. Dále bylo zpracováno Rozhodnutí 

č. 175/2013 ministra pro místní rozvoje ze dne 19. prosince 2013 o vydání Postupu při 

přípravě a uzavírání smluv a jejich evidenci, které nahrazuje Rozhodnutí č. 109/2012 ministra 

pro místní rozvoj ze dne 1. 9. 2012.  

V roce 2013 bylo započato s 29 zadávacími řízeními administrovanými OPVZK, z nichţ 11 

bylo jiţ ukončeno.  

 

Metodická podpora projektů spolufinancovaných z evropských fondů 

 

Za účelem vytváření jednotného metodického prostředí pro zadávání veřejných zakázek 

financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti EU (pro poskytovatele dotace, 

zadavatele veřejných zakázek, dodavatele, pracovníky, kteří se podílí na implementaci NSRR) 

byli vyčleněni pracovníci MMR, kteří se specializují na tuto oblast. Při této činnosti 

spolupracují s centrálním metodickým a koordinačním orgánem politiky hospodářské a 

sociální soudrţnosti v ČR a dalšími subjekty, které koordinují jednotné metodické prostředí 

v oblasti veřejného zadávání v ČR, poskytují konzultace, revize a kontroly. Dále zpracovávají 

výkladová stanoviska k aplikaci ZVZ, a metodickým pokynům Národního orgánu pro 

koordinaci pro oblast veřejného zadávání, a to před zadáváním, během zadávání i po zadání 

veřejné zakázky, ve vazbě na související předpisy ČR a EU, včetně řešení sporných otázek 

týkajících se veřejných zakázek.  

V rámci přípravy národního legislativního a metodického prostředí pro čerpání dotací z EU v 

programovém období 2014 - 2020 vyhodnotilo MMR opatření, která si stanovily jednotlivé 

řídící orgány operačních programů ve vztahu k naplňování obecné předběţné podmínky 

Evropské komise (EK) k zadávání veřejných zakázek, a dále sám průběţně naplňuje tuto 

podmínku EK, pokud jde o její legislativní, výkladovou a metodickou část, a to s ohledem na 

přiřazenou gesci za její plnění. MMR se rovněţ průběţně vyjadřovalo k textům obecné 

předběţné podmínky EK „B.4 Public Procurement“ stanovené vůči ČR, které navrhla EK v 

dokumentu Guidance on Ex Ante Conditionalities – Part II.  

MMR bylo v r. 2013 zapojeno do legislativního procesu ve spojitosti s návrhem směrnice o 

elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, jejímţ primárním účelem je zavedení 

povinnosti zadavatelů veřejných zakázek přijímat daňové doklady – faktury, pokud jsou jim 

tyto doručeny a jsou v souladu s jednotnou evropskou normou pro elektronickou fakturu. 

Směrnice má připravit podmínky pro vytvoření jednotné evropské normy pro elektronickou 

fakturu. Normu by měl vytvořit Evropský výbor pro normalizaci (CEN) na základě 

poţadavku EK. 

MMR dále připravilo návrh „Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek 

pro programové období 2014-2020“. Tento metodický dokument byl zpracován v rámci 

přípravy jednotného metodického prostředí (JMP), proces přípravy JMP probíhá v souladu 

s materiálem „Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů 

Dohody o partnerství“, který byl vzat na vědomí vládou ČR prostřednictvím jejího usnesení 

č. 345 ze dne 15. května 2013. Jakmile bude tento metodický dokument schválen vládou ČR, 

bude uveřejněn.  

MMR se za ČR vyjadřoval k předloţeným předběţným otázkám poloţeným Soudnímu dvoru 

EU týkajícím se výkladu vybraných směrnic EU v oblasti veřejných zakázek, příp. koncesí.  

MMR poskytovalo konzultace a právní podporu k zadávacím řízením na veřejné zakázky, 

zejména subjektům implementačních struktur operačních programů všech programových 

období, ţadatelům a příjemcům dotací z fondů EU a kontrolním a auditním orgánům. Svá 

vyjádření k výkladové stránce předpisů k oblasti veřejného zadávání poskytoval OPVZK také 

ke zjištěním auditorů EÚD a EK týkajícím se veřejných zakázek realizovaných v rámci 
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projektů spolufinancovaných z fondů EU, vč. poskytování součinnosti orgánům EU a řešení 

sporných otázek týkajících se veřejných zakázek. 

MMR realizovalo vzdělávací semináře k oblasti veřejného zadávání pro subjekty 

implementačních struktur operačních programů a další struktury, které se podílí na 

implementaci NSRR, na ţádost se pracovníci/lektoři MMR účastnili seminářů a konferencí 

pro zaměstnance podílející se na provádění fondů EU. 

 

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice, která byla schválena Vládou 

České republiky na jednání dne 5. června 2013 usnesením č. 418, 

  

Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2012, která byla schválena Vládou České 

republiky na jednání dne 15. května 2013 usnesením č. 354,  

 

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek 

za rok 2012, kterou Vláda České republiky vzala na vědomí usnesením č. 419 ze dne 5. 

června 2013, 

 

Zpráva o fungování elektronických trţišť veřejné správy za rok 2012, kterou Vláda 

České republiky vzala na vědomí usnesením č. 355 ze dne 15. května 2013. 

 

 

VEŘEJNÉ DRAŢBY 

 

Ministerstvo na tomto úseku realizuje tyto činnosti:  

 Provádí kontroly dodrţování podmínek pro organizování a provádění draţeb včetně  

vyřizování  podnětů a stíţností, vydává stanoviska k ţádostem o udělení koncese k 

provádění veřejných draţeb na ţádost ţivnostenských úřadů. 

 Zveřejňuje údaje o draţebnících na centrální adrese v rozsahu zveřejňovaném               

ţivnostenskými úřady v ţivnostenském rejstříku včetně aktualizace, 

 Spolupracuje při výběru  správce centrální adresy – na základě zákona č. 26/2000 

Sb. a ve smyslu NV č. 168/2000 Sb., o centrální adrese, 

 Schvaluje provozní řád správce centrální adresy a kontroluje jeho dodrţování. 

Provádí metodickou, přednáškovou a konzultační činnost. 

 zpracovává analýzu a návrhy moţných variant řešení  v oblasti činnosti realitních 

kanceláří, a to na základě úkolu uloţeného 72. usnesením Hospodářského výboru PSP 

PČR 

 

 

 

 

PRÁCE V OBLASTI POHŘEBNICTVÍ 

 

 Ministerstvo pro místní rozvoj je ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy 

pro oblast pohřebnictví. Koordinuje činnost všech subjektů, které se touto problematikou 

zabývají. Věnuje se i poradenské a konzultační činnosti.  

Současně dle § 5, odst. 4 citovaného zákona Ministerstvo pro místní rozvoj provádí 

úhrady účelně vynaloţených nákladů obcím za pohřbení zemřelých osob, kterým pohřeb 

nikdo jiný nezajistil.  
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V roce 2013 bylo vyplaceno ze  státního rozpočtu ČR celkem 9, 404 mil. Kč. Jednalo se o 

úhradu za pohřbení 1445 osob. 

Úhrady nákladů na pohřbení zemřelých za rok 2013   

V tabulce je uveden souhrnný přehled čerpání rozpočtu na úhrady účelně vynaloţených 

nákladů za pohřbení zemřelých a to ve smyslu § 5, odst. 4 zák. č. 256/2001 Sb., o 

pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v roce 2013. 
 

Rok 
Počet uhrazených 

žádostí 
Počet 

zesnulých 
Celkem  
(tis. Kč) 

Vyplaceno 
za jednu pohřbenou 

osobu (Kč) 

2012 1125 1362 8 999 6 593 

2013 1053 1445 9 404 6 508 

 

Údaje z roku 2013 i nadále ukazují na setrvalý nárůst potřeby úhrad finančních náhrad 

pohřebného pro obce dle výše citovaného zákona, a to na vice neţ 9 mil. Kč. V dubnu 2013 

vešla v účinnost novela zákona o rozpočtových pravidlech, podle které MMR můţe  tyto 

finanční náhrady posílat pouze na účet příslušné obce vedený u ČNB. Tím došlo ke časovým 

skluzům a nárůst vyřízených ţádostí dokonce poklesl. Počet pohřbených osob se i za této 

situace zvýšil o 83 pohřbených osob. 

Výše úhrady na jednu pohřbenou osobu poklesla v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 o 85 

Kč, při průměrné částce za pohřbení v roce 2013 ve výši 6 508 Kč.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORGANIZAČNÍ SLOŢKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA 

 

V působnosti ministerstva byly v roce 2013 dvě organizační sloţky státu a dvě 

příspěvkové organizace: 

Organizační sloţky státu 

- Ústav územního rozvoje, Brno (ÚÚR) 

- PRIVUM, Lysá nad Labem (PRIVUM) 

Příspěvkové organizace 

- Česká centrála cestovního ruchu – Czech tourism, Praha (ČCCR CT), 

- Centrum pro regionální rozvoj ČR, Praha (CRR) 

 

Organizační schéma s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ministerstvem a 

jím zřízenými organizačními sloţkami státu a příspěvkovými organizacemi je uvedeno 

v příloze č. 1. 

 

Základní charakteristiky činnosti přímo řízených organizačních sloţek státu a 

příspěvkových organizací v roce 2013 jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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2.  Celková charakteristika příjmů a výdajů 

 

2. 1. Vývoj rozpočtu 

 

Zákonem č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 byly 

schváleny celkové příjmy kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši 11 320 900 

tis. Kč a celkové výdaje ve výši 14 071 331 tis. Kč. 

 

V průběhu roku byly se souhlasem Ministerstva financí provedeny následující úpravy 

rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2013 (v tis. Kč): 
 

Pořadí Výdaje Datum Hodnota v tis. Kč 

  Schválený rozpočet   14 071 331,00 

1 
Přesun 450 tis. Kč z kapitoly 314-MV podle  

UV č. 43/2013 
20. 3. 2013 450,00 

2 

Změna v platové oblasti PO Centrum pro regionální 

rozvoj 

 (v rámci IOP) 

21. 3. 2013 0,00 

3 Přesun 8 mil. Kč z kapitoly MZe - Vesnice roku 2012 16.4.2013 8 000,00 

4 
Přesun 2 mil Kč do kapitoly MZV na posílení vízové 

agendy 
17.4.2014 -2 000,00 

5 
Přesun 200 tis. Kč do kap. 334-MK k ocenění 2 měst 

"Historické město roku 2012" 
20.5.2013 -200,00 

6 
Přesun 888 858 Kč do kap. 306-MZV - pro 

zastupitelské úřady 
6.6.2013 -888,86 

7 
Navýšení prostředků k zajištění financování IOP - 

podíl EU o 1 534 055 000 Kč 
27.6.2013 1 534 055,00 

8 
Přesun platů do OON ústředního orgánu - v rámci 

OPTP 
16.7.2013 0,00 

9 
Přesun platů do OON v rámci OSS Ústav územního 

rozvoje 
18.7.2014 0,00 

10 

Vratka 42 026 Kč z kapitoly 306 – MZV (podíl PO 

Czech Tourism na nákladech zahraničních zastoupení za 

rok 2013) 

2.8.2013 42,03 

11 
Přesun 80 910 tis. Kč z kapitoly 313 - MPSV podle 

usnesení vlády č. 664/2013 (povodně) 
19.9.2013 80 910,00 

12 
Přesun 238 800 tis. Kč z kapitoly 313 - MPSV podle 

usnesení vlády č. 580/2013 (povodně) 
2.10.2013 238 800,00 

13 Navýšení OPPP na odchodné u Ústředního orgánu  11.10.2013 0,00 

14 

Přesun prostředků z kapitoly 334 - MK podle UV                        

č. 567/2013 (přesun činností zprostředkujícícho subjektu 

v rámci impementace IOP) 
1.11.2013 2 100,00 

15 
Přesun příjmů a výdajů z kapitoly 334 - MK podle 

UV  č. 567/2013 (prostředky na financování projektů) 22.11.2013 518 924,00 

16 
Změna v platové oblasti PO Czech Tourism (přesun 

450 tis. Kč z OON do platů) 
5.12.2013 0,00 

17 
Přesun 20 tis. Kč z polo. 5024 (odstupné) na poloţku 

5022 (plat ministra) 
6.12.2013 0,00 

 

  
 

Upravený rozpočet   16 451 523,17 
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2.2. Plnění závazných ukazatelů 

 

Přesuny finančních prostředků, úpravy rozpočtu a změny závazných ukazatelů 

kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj byly vţdy provedeny na základě souhlasu 

Ministerstva financí a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. Tento akt probíhá bez úprav 

závazných ukazatelů kapitoly. 

 

Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly Ministerstvo pro 

místní rozvoj k 31. 12. 2013 bylo následující: 

 

tis. Kč

Schválený Upravený Skutečnost

Ukazatel rozpočet rozpočet 2013 % plnění

 Souhrnné ukazatele

Příjmy  celkem 11 320 900 13 200 472 8 622 844 65,32

Výdaje celkem 14 071 331 16 451 523 21 467 621 130,49

 Specifické ukazatele - příjmy

Daňové  příjmy 
5) 1 000 1 000 1 501 150,10

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 11 319 900 13 199 472 8 621 343 65,32

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 11 303 900 13 183 472 8 361 983 63,43

           ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 16 000 16 000 259 360 1 621,00

 Specifické ukazatele - výdaje

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu 12 629 274 14 956 406 20 416 826 136,51

Podpora bydlení 460 090 514 900 468 540 91,00

Územní plánování a stavební řád 46 839 46 839 34 842 74,39

Ostatní činnosti resortu 935 128 933 378 547 413 58,65

 Průřezové ukazatele 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 314 686 315 525 294 104 93,21

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
1) 106 937 106 964 99 705 93,21

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 993 2 924 2 775 94,90

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 283 293 362 278 169 94,82

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 11 800 844 13 855 923 19 056 030 137,53

v tom: ze státního rozpočtu 496 944 672 451 903 421 134,35

            podíl rozpočtu Evropské unie 11 303 900 13 183 472 18 152 609 137,69

Výdaje vedené v informačním systému programového financování 

EDS/SMVS celkem
2 152 068 4 529 957 4 375 623 96,59

 
 

 Rozepsané příjmy kapitoly nebyly splněny o 4 577 628 tis. Kč. Výpadek v příjmech  

byl zaznamenán jen u kofinancovaných  programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na 

programovací období 2007-2013  ve výši 4 820 880 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy byly 

překročeny o 243 252 tis. Kč. 

 

 Rozpočet výdajů kapitoly byl čerpán na 130,49 %, přečerpání rozpočtu bylo 

způsobeno čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů.  
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3. Přehled programů v působnosti ministerstva 

 

3.1. Programy bytové politiky 

 

 Výsledky programů realizujících bytovou politiku ministerstva, jejichţ realizace 

probíhá v rámci programového financování EDS a SMVS, jsou následující: 
 

Tabulka č. 1 (v tis. Kč):   

Číslo programu 
(podprogramu) 

Název programu (podprogramu) 
Schválený 
rozpočet 

2013 

Upravený 
rozpočet 

2013 

Skutečné 
čerpání 
2013 

% 
čerpání 

Nedočerpáno 

a b 1 2 3  3/2*100  3-2 

117D512 
Podpora regenerace panelových 
sídlišť 200 000,00 145 150,43 135 182,42 93,13 9 968,01 

117D513 
Podpora výstavby technické 
infrastruktury 50 000,00 24 850,00 20 981,73 84,43 3 868,27 

117D514 
Podpora výstavby 
podporovaných bytů 145 000,00 200 874,57 187 461,01 93,32 13 413,56 

117D515 
Podpora oprav domovních 
olověných rozvodů 5 000,00 9 125,00 8 285,00 90,79 840,00 

117D516 

Podpora výstavby obecních 
nájemních bytů pro občany 
postižené živelní pohromou  0,00 17 500,00* 0,00 0,00 17 500,00* 

117D510 Podpora bydlení 400 000,00 397 500,00 351 910,16 88,53 45 589,84 

pozn. * prostředky Strategie obnovy území po povodních 

 
Tabulka č. 2 (v tis. Kč):  

Číslo programu 
(podprogramu) 

Název programu 
(podprogramu) 

Schválené nároky z 
nespotřebovaných 

výdajů 2013 

Upravené nároky z 
nespotřebovaných 

výdajů 2013 

Skutečné 
čerpání  

% 
čerpání 

  
Nedočerpáno 

a b 1 2 3 3/2*100 3-2 

117D512 
Podpora regenerace 
panelových sídlišť 5 492,15 7 209,63 7 209,63 100,00 0,00 

117D513 
Podpora výstavby technické 
infrastruktury 1 584,75 1 201,42 1 051,42 87,51 150,00 

117D514 
Podpora výstavby 
podporovaných bytů 6 133,98 4 800,00 

 
4 800,00 100,00 0,00 

117D515 
Podpora oprav domovních 
olověných rozvodů 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

117D516 

Podpora výstavby obecních 
nájemních bytů pro občany 
postižené živelní pohromou  86 586,03 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 

117D510 Podpora bydlení 99 797,08 23 211,05 
 

13 061,05 
 

56,27 
 

10 150,00 

 

V tabulce č. 1 jsou hodnoty čerpání porovnávány k upravenému rozpočtu 2013, kdy 

celková nevyčerpaná částka finančních prostředků za celý program Podpora bydlení činí 45,6 

mil. Kč. Tuto částku lze rozdělit na prostředky, které byly schváleny v rámci Strategie na 

obnovu územní po povodních dle UV 580/2013 ve výši 17,5 mil. Kč na pomoc obcím 

s odstraňováním škod po povodních 2013, ale v roce 2013 nebyly čerpány. Dále na 

prostředky, které jsou vázány vydáním Registračního listu akce (a nebyly příjemci dotace 

v termínu vyčerpány) ve výši 14,8 mil. Kč a prostředky, které nebyly alokovány na ţádnou 

akci, v celkové hodnotě 13,3 mil. Kč. Důvodem nealokování části prostředků je nově 

zavedená povinnost správce programu kontrolovat správnost postupu příjemců dotace při 

výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách. Tato činnost je 

časově náročná a po vyřazení ţadatelů porušujících ZVZ někteří náhradní ţadatelé jiţ nebyli 

schopni z důvodu časové tísně zrealizovat plánované akce.   

Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem je roven – 2,5 mil. Kč a je 

zapříčiněn alokováním 20 mil. Kč vázaných prostředků dle RM 1/2013 na odstraňování 
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následků povodní v souladu s RM 89/2013 a přidělením 17,5 mil. Kč v rámci Strategie 

obnovy území po povodni na základě UV 580/2013.   

Nejvíce nedočerpaných prostředků v absolutním vyjádření, pomineme-li „povodňový“ 

podprogram 117D516, zůstalo v podprogramu 117D514. Z nevyčerpané částky 13,4 mil. Kč 

nebylo 6,1 mil. Kč alokováno na ţádnou akci a 7,3 mil. Kč nedočerpali příjemci, kterým byl 

vydán Registrační list, resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Druhá největší částka, která nebyla vyčerpána, je zaznamenána u podprogramu 

117D512. Obdobně jako u podprogramu 117D514, zhruba polovina prostředků z částky 9,9 

mil. Kč nebyla alokována na ţádnou akci a druhá polovina nebyla vyčerpána příjemci, kteří 

obdrţeli Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Nečerpané částky podprogramů 117D513 a 117D515 jsou niţší, neţ výše uvedené, 

přičemţ u 117D513 dva ţadatelé porušili zákon o veřejných zakázkách a tři odstoupili od 

dotace. U podprogramu 117D515 jeden z ţadatelů, který získal Rozhodnutí, vůbec nečerpal 

finanční prostředky.  

Z  podprogramu 117D516 nebyly v r. 2013 čerpány ţádné finanční prostředky, protoţe 

obce zatím nevyuţili moţnost získání dotace na výstavbu nájemních bytů pro občany 

postiţené povodní. 

Většinu dotačních prostředků, které příjemci nevyčerpali, budou čerpat v následujícím 

roce formou NNV.   

Tabulka č. 2 obsahuje přehled rozpočtu z nároků nespotřebovaných výdajů 

z předchozích let. Z těchto prostředků bylo v roce 2013 nedočerpáno 10 150,00 tis. Kč. Z toho 

bylo 10 mil. Kč vázáno na povodňový podprogram 117D516, který byl vyhlášen na základě 

RM 124/2013. V roce 2013 však nebyla přijata ţádná ţádost o dotaci v rámci tohoto 

dotačního titulu. Rozdíl mezi schválenými a upravenými NNV je způsoben alokací 76,6 mil. 

Kč do programu 117D020 na základě UV 459/2013. Alokovaná částka byla určena ke krytí 

škod způsobených povodněmi v létě 2013. 

  
Program Podpora bydlení při živelní pohromě 

 
Tabulka č. 3 SR (v tis. Kč):   

Číslo programu 
(podprogramu) 

Název programu (podprogramu) 
Schválený 

rozpočet 2013 
Upravený 

rozpočet 2013 
Skutečné 

čerpání 2013 
% 

čerpání 
Nedočerpáno 

a b 1 2 3  3/2*100  3-2 

117D025 
Podpora bydlení 2013 – krizový 
stav 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

117D026 

Podpora bydlení 2013 – 
s nevyhlášením stavem 
nebezpečí nebo nouzovým 
stavem 0,00 20 000,00 2 561,93 12,81 17 438,07 

117D020 
Podpora bydlení při živelní 
pohromě 0,00 20 000,00 2 561,93 12,81 17 438,07 

 
 
Tabulka č. 4 SR Strategie (v tis. Kč):   

Číslo programu 
(podprogramu) 

Název programu (podprogramu) 
Schválený 

rozpočet 2013 
Upravený 

rozpočet 2013 
Skutečné 

čerpání 2013 
% 

čerpání 
Nedočerpáno 

a b 1 2 3  3/2*100  3-2 

117D025 
Podpora bydlení 2013 – krizový 
stav 0,00 20 910,00 0,00 0,00 20 910,00 

117D026 

Podpora bydlení 2013 – 
s nevyhlášením stavem 
nebezpečí nebo nouzovým 
stavem 0,00 16 400,00 0,00 0,00 16 400,00 

117D020 
Podpora bydlení při živelní 
pohromě 0,00 37 310,00 0,00 0,00 37 310,00 
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Tabulka č. 5 NNV (v tis. Kč):  

Číslo programu 
(podprogramu) 

Název programu 
(podprogramu) 

Schválené nároky z 
nespotřebovaných 

výdajů 2013 

Upravené nároky z 
nespotřebovaných 

výdajů 2013 

Skutečné 
čerpání  

% 
čerpání 

  
Nedočerpáno 

a b 1 2 3 3/2*100 3-2 

117D025 
Podpora bydlení 2013 – 
krizový stav 0,00 66 586,03 

 
58 104,71 87,27 8 478,32 

117D026 

Podpora bydlení 2013 – 
s nevyhlášením stavem 
nebezpečí nebo nouzovým 
stavem 0,00 10 000,00 90,00 0,01 9 910,00 

117D020 
Podpora bydlení při živelní 
pohromě 0,00 76 586,03   58 194,71 75,99 18 391,32 

 

 Uvedené hodnoty v tabulce č. 3 ukazují čerpání prostředků vůči upravenému státnímu 

rozpočtu. Navýšení rozpočtu bylo způsobeno alokováním 5% vázaných prostředků programu 

117D510 ve výši 20 mil. Kč, které byly v souvislosti s RM 89/2013 o vyhlášení výzvy 

k podávání ţádostí o dotaci na odstranění povodňových škod převedeny odborem rozpočtu na 

program 117D020, konkrétněji na podprogram 117D026. Prostředky tohoto podprogramu 

byly určeny na odstraňování škod po vichřicích, které zasáhly ČR 4. a 5. srpna 2013 a 

tornádu, které zasáhlo Krnovsko. Výše poţadovaných prostředků na odstranění škod po 

tornádu a vichřici dosáhla 2,6 mil. Kč, coţ činí 13% rozpočtu podprogramu. 

 

V tabulce č. 4 je zachyceno čerpání prostředků ze zdrojů Strategie obnovy území 

státního rozpočtu vůči upravenému rozpočtu roku 2013. K navýšení rozpočtu programu 

117D020 v průběhu roku došlo na základě UV 580/2013 a UV 664/2013 v reakci na povodně, 

které zasáhly Českou republiku v létě 2013. Výše dotačních prostředků byla stanovena na 

základě údajů ze Strategie obnovy území kraje Ústeckého, Středočeského a 

Královéhradeckého, Strategii obnovy území Jihočeského kraje a Plzeňského kraje, Strategii 

obnovy území Libereckého kraje a Strategii obnovy území hlavního města Prahy. 

Z přiděleného rozpočtu nebylo čerpáno, protoţe nejprve byly přidělovány prostředky z NNV 

uvedené v následujícím odstavci a tabulce č. 5. 

 

 Tabulka č. 5 zachycuje čerpání prostředků NNV, které byly do rozpočtu převedeny 

z kapitoly programu 117D510 na základě UV 459/2013 změnou účelu realizace NNV. 

Protoţe NNV prostředky byly přidělovány na akce přednostně, došlo k výrazně vyššímu 

čerpání neţ u prostředků SR uvedených výše. Na 75,99 % plnění rozpočtu měl hlavní podíl 

podprogram 117D025, v rámci kterého bylo vyčerpáno 58,1 mil. Kč.  

 

 Nevyčerpané prostředky SR a NNV v celkové výši 73,3 mil. Kč navrhujeme převést 

do NNV příštích období, tak aby mohly slouţit ke krytí ţádostí o dotaci z neuzavřených 

výzev Dotačních titulů č. 2 podprogramů 117D025 a 117D026 a výzvy podprogramu 

117D516. Prostředky NNV se osvědčili jako velice flexibilní zdroj krytí nenadálých potřeb, 

vzniklých ţivelní pohromou. 

 

 Mimo to v oblasti bytové politiky je realizována mimo EDS a SMVS státní finanční 

podpora hypotečního úvěrování na bytovou výstavbu. Čerpání v této oblasti lze 

charakterizovat takto: 
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Tabulka 1 (v tis. Kč) 

Název  
Schválený 
rozpočet 

2013 

Upravený 
rozpočet 

2013 

Skutečné 
čerpání 

% čerpání Nedočerpáno 

b 1 2 3  3/2*100  3-2 

Státní finanční podpora 
HÚ osoby mladší 36 let  20 000 20 000 15 704 78,52 4 296 

 

 

 Konkrétně k jednotlivým podprogramům bytové politiky je moţné uvést následující 

skutečnosti:  

 

Podprogramy jsou kaţdoročně vyhlašované na konci předcházejícího roku, ve kterém 

je poskytnuta dotace, finanční zajištění programů je v rámci schváleného státního rozpočtu 

daného roku.  

 

Podpora regenerace panelových sídlišť (117D512)  

 (podle podmínek stanovených nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování 

dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění pozdějších 

předpisů) 

 

Cíl podprogramu:  
Dotace jsou zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich 

přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. Panelovým sídlištěm 

se rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou 

technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů.  

 

Podmínky a charakter podprogramu: 

Dotaci lze obci poskytnout, pokud má obec schválený územní plán obce a projekt 

regenerace panelového sídliště a podílí se na financování úprav nejméně ve výši 30 % jejich 

rozpočtových nákladů, tzn. dotace je poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na 

úpravy.  

 

Přehled o ţádostech a jejich uspokojení v roce 2013: 

 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 91     333 931,06     

z toho podané v roce 2013 91     333 931,06         

Vyřízené celkem 42     136 937,35     

z toho vyřízené v roce 2013 42     136 937,35     

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 49     196 993,71     

 
 
 
 
 

Podpora výstavby technické infrastruktury (117D513) 

 

Cíl podprogramu: 

Rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, 

rodinných domů nebo bytových a rodinných domů (jakýmkoli investorem). Dotace je 

poskytována obcím na výstavbu technické infrastruktury – kanalizace, vodovodu a 
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komunikace. Maximální výše dotace je 50 tis. Kč na jeden budoucí byt postavený na 

pozemku zainvestovaném z dotace.  

 

Podmínky a charakter podprogramu: 

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla 

„de minimis“ (max. 200 000 EUR během tří let jednomu příjemci); stavba příslušného počtu 

bytů pak musí být dokončena nejpozději do 5 let od dokončení stavby technické 

infrastruktury. 

 

Přehled o ţádostech a jejich uspokojení v roce 2013: 
 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 41       30 250,00     

z toho podané v roce 2013 41       30 250,00     

Vyřízené celkem 37       20 981,73     

z toho vyřízené v roce 2013 37       20 981,73     

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 4         9 268,27     

 
 

Podpora výstavby podporovaných bytů (117D514) 

 

Cíl podprogramu: 

Výstavba obecních nájemních bytů se sociálním určením – tj. sociálních bytů pro 

osoby, které mají ztíţený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, 

zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich ţivota. Program má 2 dotační tituly: 

 1. dotační titul: pečovatelský byt pro osoby se zvláštními potřebami v oblasti 

bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku;  

 2. dotační titul: vstupní byt pro osoby, které i při vyuţití všech stávajících nástrojů 

sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení, přičemţ jsou schopné 

samostatného ţivota, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního 

vztahu. 

 

Podmínky a charakter podprogramu: 

Příjemcem dotace je právnická nebo fyzická osoba podnikající. Výše dotace na 

výstavbu jedné bytové jednotky je u pečovatelského bytu 600 tis. Kč, u vstupního bytu 550 

tis. Kč. Vstupní byt můţe vzniknout i prostřednictvím koupě, v tomto případě výše dotace činí 

400 tis. Kč. Podpora je poskytována podle pravidla „de minimis“, tzn., ţe součet všech 

veřejných podpor poskytnutých ţadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv 3-

letém období přesáhnout mezní hodnotu v Kč odpovídající 200 000 EUR. 

 

 

Přehled o ţádostech a jejich uspokojení v roce 2013: 

 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 111 424 561,43 

z toho podané v roce 2013 111 424 561,43 

Vyřízené celkem 76 192 261,01 

z toho vyřízené v roce 2013 76 192 261,01 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 35 232 300,42 
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Podpora oprav domovních olověných rozvodů (117D515) 

 

Cíl podprogramu: 

Sníţit obsah olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů za rozvody 

zdravotně nezávadné v trvale obydlených bytových a rodinných domech. Tento poţadavek 

vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských 

společenství v oblasti ţivotního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě. 

Podmínky a charakter podprogramu 

Příjemcem dotace je vlastník domu s olověnými domovními rozvody vody. Dotace je 

poskytována pouze na celý dům, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě.  

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství
1
 podle pravidla „de 

minimis“ (200 000 EUR během tří let jednomu příjemci). 

 

Přehled o ţádostech a jejich uspokojení v roce 2013: 

 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 37 9 325,00 

z toho podané v roce 2013 37 9 325,00 

Vyřízené celkem 34 8 285,00 

z toho vyřízené v roce 2013 34 8 285,00 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 3 1 040,00 

 

„Povodňový“ podprogram  

 

Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postiţené ţivelní pohromou 

(117D516) 

Podpora je určená obcím a hlavním cílem této státní podpory je zajistit náhradu 

bydlení občanům, kteří byli ke dni ţivelní pohromy oprávněnými uţivateli zničeného bytu.  

Podpora je poskytována na vznik nového nájemního bytu náhradou za trvale obydlený byt, na 

který bylo v důsledku povodní nebo jiné ţivelní pohromy vydáno pravomocné rozhodnutí o 

odstranění stavby nebo který byl v souvislosti s povodněmi zničen nebo v rámci záchranných 

prací odstraněn.  

V rámci podprogramu 117D516, určeného na pomoc obcím v létě rok 2013 

postiţeným povodní, byla moţnost podat ţádost o dotaci v letech 2013 a bude dále v roce 

2014. V roce 2013 moţnost podání ţádosti ţádná obec nevyuţila. Z  podprogramu 117D516 

tak nebyly v r. 2013 čerpány ţádné prostředky. Zdrojem čerpání jsou prostředky Strategie 

obnovy území po povodni a prostředky NNV předchozích období. 

 

Pozn.: Podané ţádosti – počet podaných ţádostí zahrnuje všechny autentizované ţádosti, 

tedy takové, které byly do podatelny MMR doručeny v listinné i elektronické podobě. Objem 

tedy odpovídá výši poţadovaných dotačních prostředků v autentizovaných ţádostech. 

Vyřízené ţádosti – počet ţádostí, které byly rozhodnutím ministra schváleny k čerpání, a byl 

jim vystaven Registrační list akce, přičemţ objem finančních prostředků v tabulce uvedený 

odpovídá skutečnému čerpání. 

 

Program Podpora bydlení při ţivelní pohromě 

 

Program „Podpora bydlení při ţivelní pohromě“ navazuje na program 117 510 

Podpora bydlení schválený Ministerstvem financí v roce 2009. Program je zaměřen na 

podporu poskytovanou obcím při opravě bytů poškozených ţivelní pohromou, při 

odstraňování staveb pro bydlení zničených ţivelní pohromou nebo při řešení náhradního 
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ubytování osob, které trvale nebo dočasně přišly o bydlení při ţivelní pohromě v době 

krizového stavu nebo při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity.  

 

Věcné cíle programu 

 

 Pomoc obcím v oblasti bydlení při řešení následků ţivelní pohromy 

 Pomoc v oblasti bydlení osobám postiţeným ţivelní pohromou 

 

Pro realizaci cílů programu s přihlédnutím k různému rozsahu ţivelních pohrom a 

s tím souvisejícím vyhlášením krizového stavu nebo 3. stupně povodňové aktivity, případně 

s nevyhlášením výše uvedeného stavu a stupně, v místech, kde nebyly škody napáchány 

povodní, ale jinou přírodní pohromou program obsahuje 2 podprogramy: 

 

 117D025 – Podpora bydlení – krizový stav 

 117D026 – Podpora bydlení – s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým 

stavem 

 

Podprogramy jsou vyhlašovány nepravidelně, podle aktuálního výskytu ţivelních 

událostí a pro kaţdý rok do roku 2015 mají jiný identifikační kód. Oba podprogramy obsahují 

3 identické dotační tituly: 

 

Dotační titul č. 1 – náhradní ubytování 

Podpora se poskytuje ve formě dotace na pořízení a vybudování ubytovací jednotky, 

která bude slouţit k okamţitému dočasnému náhradnímu ubytování při ţivelní pohromě (dále 

jen „dočasné ubytování při ţivelní pohromě“) osobám, které v důsledku ţivelní pohromy 

trvale nebo dočasně přišly o bydlení.  

Výše dotace činí 90 % ceny ubytovací jednotky, max. však 200 000 Kč na jednu 

ubytovací jednotku. 

 

Dotační titul č. 2 - odstranění stavby pro bydlení 

 Podpora se poskytuje ve formě dotace na úhradu nákladů na odstranění nenávratně 

poškozených staveb v důsledku ţivelní pohromy. Dotace se poskytuje maximálně ve výši 

nákladů spojených s odstraněním stavby, maximálně do výše ceny v místě a čase obvyklé. 

 

Dotační titul č. 3 – příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu 

Podpora se poskytuje ve formě dotace obcím. Dotace obec dále poskytuje občanům 

formou příspěvku, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení 

poškozeného ţivelní pohromou, v jejímţ důsledku byl vyhlášen nouzový stav nebo stav 

nebezpečí, a to ve výši maximálně 30 tis. Kč na jeden poškozený byt. 
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Podpora bydlení 2013 – krizový stav (117D025) 

 

Přehled o ţádostech a jejich uspokojení v roce 2013: 
 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 143 60 822,30 

z toho podané v roce 2013 143 60 822,30 

Vyřízené celkem 143* 57 886,24** 

z toho vyřízené v roce 2013 143 57 886,24 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 0   2 936,06 

pozn. * z toho 3 na DT1, 3 na DT2 a 157 na DT3 (DT = dotační titul) 

         ** z toho 1 804,84 na DT1, 591,74 na DT2 a 55 489,65 na DT3 

 
 

Podpora bydlení 2013 – s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem 

(117D026) 

 

Přehled o ţádostech a jejich uspokojení v roce 2013: 
 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 10 2 684,73 

z toho podané v roce 2013 10 2 684,73 

Vyřízené celkem 10 2 651,93 

z toho vyřízené v roce 2013 10 2 651,93 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 0      32,80 

pozn. všechny ţádosti na DT3 

Pozn.: Podané ţádosti – počet podaných ţádostí zahrnuje všechny autentizované ţádosti, tedy takové, které 

byly do podatelny MMR doručeny v listinné i elektronické podobě. Objem tedy odpovídá výši poţadovaných 

dotačních prostředků v autentizovaných ţádostech. Vyřízené ţádosti – počet ţádostí, které byly rozhodnutím 

ministra schváleny k čerpání, a byl jim vystaven Registrační list akce, přičemţ objem finančních prostředků 

v tabulce uvedený odpovídá skutečnému čerpání. 

 

Podpora hypotečního úvěrování 

 

Účel programu: Zvýšení dostupnosti dlouhodobých úvěrů poskytovaných komerčními 

bankami mladými lidem do 36 let na pořízení staršího vlastnického bydlení. 

Příjemci dotace: fyzické osoby mladší 36 let. 

Právní předpis na základě kterého je dotace poskytována: Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

Rok zahájení programu: Poskytování příspěvků k HÚ osobám mladším 36 let bylo zahájeno 

v roce 2002.  

V roce 2013 bylo uzavřeno 120 nových smluv. 

 

 

 

3.2. Programy podpory regionálního rozvoje 

 

 Výsledky programů realizujících regionální politiku ministerstva zařazených do EDS, 

SMVS jsou následující: 
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Čerpání rozpočtových prostředků v podprogramech 2013     v tis. Kč 
Č

ís
lo

 p
ro

g
ra

m
u

 

(p
o
d
p
ro

g
ra

m
u
) 

Název programu (podprogramu) 
Schválený 

rozpočet 2013 

Upravený 
rozpočet 

2013 

Skutečné čerpání 
2013 

% čerpání Nedočerpáno 

a b 1 2 3 3/2*100 2-3 

117D612 

Odstraňování bariér v budovách 
domů s pečovatelskou službou a 
v budovách městských a obecních 
úřadů 

15 000 13 000 8 090 62,23 4 910 

117D613 Euroklíč 0 2 000 2 000 100  

117D61  
Celkem  – Bezbariérové obce 

15 000 15 000 10 090 67,26 4 910 

117D814 
Podpora revitalizace bývalých 
vojenských areálů 

0 0 0 0 0 

117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 100 000 108 000 105 912 98,07 2 088 

117D81 
Celkem Podpora rozvoje regionů  

100 000 108 000 105 912 98,07 2 088 

117D914 
Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách 
v roce 2013 

50 000 310 000 0 0 310 000 

117D91 
Celkem Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách 

50 000 310 000 0 0 310 000 

 

V programu 117D61 nebyly alokované finanční prostředky vyčerpány, ačkoliv byly 

podpořeny všechny akce, které splňovaly podmínky vyhlášené v Zásadách programu a ve 

Výzvě k předkládání ţádostí. U jedné ţádosti byla provedena pouze Registrace akce, ale 

nebyla financována. (Ţadatel zrušil realizaci akce z důvodu nutnosti financovat odstranění 

škod po povodních).  

 

Důvodem nevyčerpání celkových prostředků v programu 117D81 bylo sníţení nákladů na 

akce, nedočerpání finančních prostředků u dvou akcí a převod částky 518 tisíc 

prostřednictvím NNV do roku 2014 na propagaci soutěţe Vesnice roku.  

 

Výzvy k podávání ţádostí pro dotační titul č. 1 a 2 v podprogramu 117D914 byly vyhlášeny 

15. srpna 2013 k zajištění státní pomoci obcím nejvíce postiţených přívalovými dešti a jinými 

ţivelními pohromami v během jara a léta v roce 2013. Pro obnovu poškozeného majetku bylo 

nutno provést investiční přípravu, proto vlastní realizace obnovy se uskuteční aţ v roce 2014. 
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Čerpání upravených nároků z nespotřebovaných výdajů 2013    v tis. Kč 

Č
ís

lo
 p

ro
g

ra
m

u
 

(p
o

d
p

ro
g

ra
m

u
) 

Název programu (podprogramu) 

Schválené nároky 
z 

nespotřebovaných 
výdajů 2013 

Upravené nároky 
z 

nespotřebovaných 
výdajů 2013 

Skutečné 
čerpání 2013 

% čerpání Nedočerpáno 

a b 1 2 3 3/2*100 3-2 

117D612 

Odstraňování bariér v budovách 
domů s pečovatelskou službou a 
v budovách městských a obecních 
úřadů 

6 314 6 314 0 0 6 314 

117D912 
Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách 
v roce 2011 

321 195 0 0 195 

117D913 
Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách 
v roce 2012 

50 000 50 127 50 127 100,00 0 

217D117 
Obnova obecního a krajského 
majetku postiženého živelní nebo 
jinou pohromou 

847 327 847 327 538 162 63,51 309 165 

117D814 
Podpora revitalizace bývalých 
vojenských areálů 

9 537 9 537 9 471 99,31 66 

117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 1 627 1 627 1 627 100 0 

Důvodem nedočerpaných prostředků v roce 2013 v programu 217D117 byla náročnost 

přípravy velkých staveb obnovy majetku a průtahy při realizaci veřejných zakázek. 

 

Program 217D11 Podpora regionálního rozvoje 

217D117 Obnova obecního a krajského majetku postiţeného ţivelní nebo jinou 

pohromou – Povodně 2010 

Cílem programu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro 

místní rozvoj (dále jen ministerstvo) k obnově obecního a krajského majetku postiţeného 

ţivelní nebo jinou pohromou. 

Účastníkem programu jsou obce, svazky obcí a kraje postiţené ţivelní pohromou v roce 2010, 

pokud pro jejich území v jejím důsledku: 

 byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 1, 

 nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 2. 

Podpora se poskytuje ve formě systémové investiční nebo neinvestiční účelové dotace. 

Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku účastníka programu poškozeného 

ţivelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéţ funkci, kterou 

plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná 
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prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury), 

pokud nebude jeho obnova financována z jiných zdrojů veřejných rozpočtů 

Dotační titul č. 1 

 Obcím a svazkům obcí je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci 

vybraných akcí aţ do výše 90 % skutečně vynaloţených uznatelných přímých nákladů 

akce. 

 Krajům je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí 

aţ do výše 50 % skutečně vynaloţených uznatelných přímých nákladů akce. 

V případě, ţe výše vlastních nákladů všech akcí obce přesáhne 25% rozpočtu obce v roce 

2010, můţe obec poţádat ministra pro místní rozvoj o výjimku na úhradu 100% vynaloţených 

uznatelných přímých nákladů akce. 

Dotační titul č. 2 

 Obcím a svazkům obcí je státní dotace poskytována na realizaci vybraných 

akcí aţ do výše 70 % skutečně vynaloţených uznatelných přímých nákladů akce. 

 Krajům je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí 

aţ do výše 40 % skutečně vynaloţených uznatelných přímých nákladů akce. 

 
217D117 Vývoj vyřizování podaných žádostí: Povodně 2010 

Žádosti – povodně 2010 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem  1073 4 170 048 

z toho podané v roce 2013 4 483 919 

Vyřízené celkem  1069 3 463 066 

z toho vyřízené v roce 2013 0 0 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2012 4 483 919 

 

Schválené k poskytnutí dotace  960 2 803 547 

Neschválené k poskytnutí dotace  109 365 851 

Nedočerpané akce v roce 2013 
(převod v NNV do roku 2014) 9 80 377 

Zatím nevydané registrace akcí  
(převod v NNV do roku 2014) 4 483 919 

 

Dále bylo v roce 2013 dofinancováno 65 akcí v celkové výši dotací 618 552 tis. Kč. U devíti z 

nich nebylo dočerpáno celkem 80 337 tis. Kč. 

Usnesením vlády č. 525 ze dne 3. 7. 2013 byl prodlouţen termín realizace podprogramu do 

roku 2015 a bylo schváleno zařazení čtyř nových ţádostí pro Liberecký kraj. U těchto akcí 

došlo k navýšení podílu státu na 85% uznatelných nákladů na akci. Pro tyto akce bude 

zpracován odborný posudek, aby mohly být financovány v roce 2014. 
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3.3  Bezbariérové obce 

117D612 Odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a domů s pečovatelskou 

sluţbou 

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při 

odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou 

sluţbou náleţících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. 

Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíţ záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly 

schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.  

Státní podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace aţ do výše 

50 % skutečně vynaloţených nákladů akce v daném roce. Akce můţe být spolufinancována z 

rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, 

aby spolu s podílem finančních prostředků z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové výše 

skutečně vynaloţených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 

100 000,- Kč. 

Do konce termínu podávání ţádostí (15. 2. 2013) bylo předloţeno 12 ţádostí, které splnily 

základní formální náleţitosti (dodání písemné i elektronické podoby ţádosti). Při kontrole 

věcných náleţitostí předloţených ţádostí, bylo zjištěno, ţe ţadatel o dotaci u 1 akce 

nepředloţili doklad o schválení bezbariérové trasy obce Řídícím výborem Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny. Proto u této akce nedoporučila hodnotitelská 

komise přidělení dotace pro nesplnění základní podmínky podprogramu. Ostatní akce byly 

doporučeny ke schválení dotace. 

 
117D 612 - Vývoj vyřizování podaných žádostí: 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 12 9 714 

z toho podané v roce 2013 12 9 714 

Vyřízené celkem 12 9 714 

Z toho vyřízené v roce 2013 12 9 714 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 0 0 

 

Schválené k poskytnutí dotace  11 8 090 

Neschválené k poskytnutí dotace  1 168 

 

Veškeré ţádosti, které splňovaly formální i věcné podmínky podprogramu byly podpořeny. 

jedna ţádost byla zamítnuta. 
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Euroklíč 

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehoţ záměrem je zajistit 

osobám se sníţenou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních 

a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) 

na celém území ČR tím, ţe budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“. 

Osobám se zdravotním postiţením budou univerzální „euroklíče distribuovány na základě 

průkazu ZTP nebo ZTP/P“. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě 

zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům 

a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve 

veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.). 

 
117D 613 - Vývoj vyřizování podaných žádostí: 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 1 2 000 

Z toho podané v roce 2013 1 2 000 

Vyřízené celkem 1 2 000 

Z toho vyřízené v roce 2013 1 2 000 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 0 0 

 

Program 117D81 Podpora rozvoje regionů 

117D814 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů 

Přijímání ţádostí do podprogramu bylo v roce 2013 pozastaveno. Prostřednictvím NNV bylo 

do roku 2013 převedeno 9 537 tis. Kč na 2 nedočerpané akce. Akce byly dokončeny a 

finanční prostředky byly vyčerpány. 

117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV) 

Hlavním cílem podprogramu je vytvořit organizační a ekonomické podmínky k podpoře 

obyvatel venkova a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snaţili 

o harmonický rozvoj zdravého ţivotního prostředí, udrţování přírodních a kulturních hodnot 

venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Jednou ze základních 

podmínek je participace obyvatel venkova, občanských spolků a sdruţení při obnově obce 

v souladu s místními tradicemi.  

Obec nebo svazky obcí podávají ţádosti o dotace v následujících dotačních titulech:  

1 - Podpora vítězů soutěţe Vesnice roku 2010, 

2 - Podpora zapojení dětí a mládeţe do komunitního ţivota v obci, 

3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, 

V rámci výše uvedených dotačních titulů jsou podporovány investiční nebo neinvestiční 

záměry obcí oceněné v soutěţi Vesnice roku. Dále jsou podporovány akce, na jejichţ výběru 

a přípravě (resp. realizaci) se prokazatelně podílely (resp. budou podílet) děti a mládeţ 

(dotační titul č. 2), z tohoto podprogramu jsou také podporovány akce nadregionálního 

významu zaměřené na prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj 
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venkova nebo také na výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu 

a rozvoj venkova. 

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace. Výše dotace 

v dotačním titulu č. 1 je aţ 80 % celkové výše skutečně vynaloţených nákladů. U dotačního 

titulu č. 2 je poskytována dotace aţ do výše 70% uznatelných nákladů na akci. Minimální 

výše dotace na jednu akci je 50 tis. Kč, maximální výše dotace činí 400 tis. Kč uznatelných 

nákladů na akci. U dotačního titulu č. 3 je maximální limit dotace na jednu akci 200 tis. Kč, 

dotace je poskytována aţ do výše 70% uznatelných nákladů na akci, minimální výše dotace 

není stanovena. 

 
117D815 Vývoj vyřizování žádostí: 

Žádosti podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 1 206 388 946 

Z toho podané v roce 2013 1 206 388 946 

Vyřízené celkem 1 206 388 946 

Z toho vyřízené v roce 2013 1 206 388 946 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 0 0 

 
117D815 – PORV Upřesnění přehledu podaných žádostí:  

Žádosti Počet Objem v tis. Kč 

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2012 62 39 899 

DT č. 2 - Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci  1 070 338 619 

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova  74 10 428 

Podané v roce 2013 celkem 1 206 388 946 

 
117D815 Žádosti schválené k poskytnutí dotace v roce 2013 

Žádosti Počet Objem v tis. Kč 

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2012 61 39 300 

DT č. 2 - Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci  208 64 922 

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova  35 4 810 

Schválené k poskytnutí dotace celkem v roce 2013 304 109 032 

Neschválené k poskytnutí dotace v roce 2013 869 267 509 

Veškeré disponibilní prostředky pro podprogram byly rozděleny pro ţádosti, které splňovaly 

formální i věcné podmínky a získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Ostatní ţádosti byly 

zamítnuty. Důvodem pro nevyčerpání finančních prostředků státního rozpočtu bylo sníţení 
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nákladů na dotované akce, nečerpání dotace u dvou akcí, u akce z dotačního titulu č. 1 bude 

převedeno 518 tisíc prostřednictvím NNV do roku 2014 na propagaci soutěţe Vesnice roku.  

Program 117D91 Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách 

117D913 Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách v roce 2012 

Podprogram je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce, svazku obcí nebo kraje 

poškozeného ţivelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéţ 

funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, 

veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní 

infrastruktury). Podprogram není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví 

obcí.  

Účastníkem podprogramu jsou obce, svazky obcí a kraje postiţené ţivelní pohromou v roce 

2012, na jejichţ území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav - dotační titul č. 2 

Výše dotace: 

 obcím a městům aţ do výše 70 % podílu státního rozpočtu na celkové výši 

skutečně vynaloţených přímých nákladů, 

 krajům aţ do výše 40% podílu státního rozpočtu na celkové výši skutečně 

vynaloţených přímých nákladů. 

 
117D913 Vývoj vyřizování podaných žádostí  

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem  195 263 408 

z toho podané v roce 2013 0 0 

Celkem vyřízené  195 263 408 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 0 0 

 

Schválené k poskytnutí dotace v roce 2012 42 50 127 

Realizované akce v roce 2013 42 50 127 

Neschválené  k poskytnutí dotace v roce 2012 120 164 263 

 

Výzva k předkládání ţádostí byla vyhlášena v době od 1. 10.2012 do 31. 10. 2012, aby 

ţadatelé, kteří byli v roce 2012 postiţeni ţivelní pohromou, mohli zpracovat poţadovanou 

dokumentaci. Přijaté ţádosti byly posouzeny dle stanovených kritérií a vybrány akce 

k realizaci do výše disponibilních prostředků. Pro vybrané akce byl vydán dokument 

Registrace akce. Vlastní realizace vybraných akcí se uskutečnila v roce 2013. Celkem bylo 

podpořeno 42 akcí za 50 127 tis. Kč.  
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17D914 Obnova obecního a krajského majetku po ţivelních pohromách v roce 2013 

Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území 

zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit 

důsledky ţivelních pohrom. Dotace slouţí k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského 

majetku postiţeného ţivelní nebo jinou pohromou v roce 2013. Příjemcem dotace je obec, 

svazek obcí, kraj nebo hlavní město Praha. 

Účastníkem podprogramu jsou obce, hl. město Praha a kraje postiţené ţivelní pohromou v 

roce 2013, pokud pro jejich území v jejím důsledku podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní 

pomoci při obnově území:  

 byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 1,  

 nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 2.  

Výše podpory  

Dotační titul č. 1  

 Obcím a hl. městu Praha bude státní podpora poskytována jako dotace na 

realizaci vybraných akcí aţ do výše 90 % skutečně vynaloţených uznatelných přímých 

nákladů akce.  

 Krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných 

akcí aţ do výše 85 % skutečně vynaloţených uznatelných přímých nákladů akce. 

Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč 

Dotační titul č. 2  

 Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných 

akcí aţ do výše 70 % skutečně vynaloţených uznatelných přímých nákladů akce.  

 Krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných 

akcí aţ do výše 40 % skutečně vynaloţených uznatelných přímých nákladů akce.  

Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč 

 
117D914 Vývoj vyřizování podaných žádostí  

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 

Dotační titul 

č. 1 211 771 153 

Dotační titul 
č. 2 115 80 188 

z toho podané v roce 2013 

Dotační titul 
č. 1 211 771 153 

Dotační titul 
č. 2 115 80 188 

Celkem vyřízené 

Dotační titul 
č. 1 0 0 

Dotační titul 
č. 2 115 80 188 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 
Dotační titul 

č. 1 211 771 153 
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Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Dotační titul 
č. 2 0 0 

Schválené k poskytnutí dotace 
v roce 2013 

Dotační titul 
č. 1 

0 0 

Dotační titul 
č. 2 73 50 000 

Schválené náhradní akce v roce 
2013 

Dotační titul 
č. 1 0 0 

Dotační titul 
č. 2 13 12 479 

Nedoporučené k poskytnutí dotace 
v roce 2013 

Dotační titul 
č. 1 0 0 

Dotační titul 
č. 2 30 17 709 

 

 

3.4. Kofinancované programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie na 

programové období 2007-2013 

 

Programy, které jsou součástí programového financování EDS, SMVS 

 

Integrovaný operační program 

 

Integrovaný operační program je realizován v programovém období 2007-2013 a je 

kofinancovaným z prostředků EU. Jeho realizace bude probíhat minimálně do roku 2015, poté 

přibliţně 2 roky bude fáze ukončování programu.  

Globálním cílem programu je „Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy 

a veřejných sluţeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu ţivota občanů“. Tento 

cíl se člení do tří specifických cílů: 

• Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti sluţeb veřejné správy 

na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT 

• Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných sluţeb s cílem nastartování 

procesu celkové transformace veřejných sluţeb 

• Lepší vyuţití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v 

oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik 

Program je rozdělen do podprogramů, které lze charakterizovat takto: 

 

- 117 111 - zavádění ICT v územní veřejné správě, 

- 117 11A - rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, 

- 117 11E - Sluţby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, 

- 117 11F – národní podpora cestovního ruchu, 

- 117 11H – zlepšení prostředí v problémových sídlištích, 

- 117 11K – modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik 

- 117 11L – aktivity spojené s řízením integrovaného operačního programu 

- 117 11M – ostatní náklady technické pomoci integrovaného operačního programu. 
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Čerpání rozpočtových prostředků na programech                                                                                                                       

v tis. Kč 

Číslo programu 

(podprogramu) 

Název programu 

(podprogramu) 

Schválený 

rozpočet 2013 

Upravený rozpočet 

2013 

Skutečné 

čerpání 2013 
% čerpání Nedočerpáno 

a b 1 2 3  3/2*100  3-2 

117110 

Integrovaný 

operační program 

(celkem) 1 169 926 3 355 005 1 778 936 53,02 -1 576 070 

117110   17 680 108 542 0 0,00 -108 542 

11711A   0 4 726 4 726 100,00 0 

  Dotace OSS 0 4 726 4 726 100,00 0 

117111   243 734 771 012 640 104 83,02 -130 908 

  Dotace obcím 92 989 365 322 282 167 77,24 -83 156 

  Dotace krajům 150 746 405 690 357 937 88,23 -47 752 

11711E   201 063 27 287 25 748 94,36 -1 538 

  Dotace krajům 201 063 27 287 25 748 94,36 -1 538 

11711F   164 701 492 956 446 096 90,49 -46 861 

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 63 586 434 641 401 560 92,39 -33 081 

  Ostatní 101 115 58 315 44 536 76,37 -13 780 

11711G   0 517 068 33 497 6,48 -483 572 

  Dotace obcím 0 17 567 8 048 45,81 -9 519 

  Dotace církvím 0 65 805 3 052 4,64 -62 753 

  

Dotace sdruţením 

právnických osob 0 89 964 22 396 24,89 -67 568 

  Ostatní 0 343 732 0 0,00 -343 732 

11711H   291 834 852 078 482 582 56,64 -369 496 

  Dotace obcím 197 783 577 545 360 387 62,40 -217 157 

  

Dotace 

společenstvím 

vlastníků bytových 

jednotek 51 611 169 715 83 358 49,12 -86 357 

  Dotace druţstvům  40 291 102 428 36 708 35,84 -65 720 

  

Dotace fyzickým 

osobám 2 149 2 390 2 129 89,08 -261 

11711K   0 14 320 11 329 79,11 -2 991 

  Dotace obcím 0 14 320 11 329 79,11 -2 991 

11711L   76 104 80 910 52 763 65,21 -28 148 

  Dotace OSS 50 300 49 113 32 728 66,64 -16 385 

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 25 803 31 798 20 035 63,01 -11 763 

11711M   4 883 10 673 5 624 52,69 -5 049 

  Dotace OSS 2 976 8 766 4 382 49,99 -4 384 

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 1 907 1 907 1 242 65,12 -665 

  
Celkem kryté 

rozpočtem EU 1 000 000 2 879 572 1 702 468 59,12 -1 177 104 
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117110   34 840 32 042   0,00 -32 042 

11711A   0 834 834 100,00 0 

  Dotace OSS 0 834 834 833,99 0 

11711F   97 598 48 639 20 150 41,43 -28 489 

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 77 506 38 348 12 290 32,05 -26 057 

  Ostatní 20 092 10 291 7 859 76,37 -2 432 

11711G   0 292 517 9 945 3,40 -282 572 

  Dotace obcím 0 42 402 1 459 3,44 -40 943 

  Dotace církvím 0 40 664 4 534 11,15 -36 130 

  

Dotace sdruţením 

právnických osob 0 34 259 3 952 11,54 -30 306 

  Ostatní 0 175 192 0 0,00 -175 192 

11711H   22 334 81 718 33 270 40,71 -48 449 

  Dotace obcím 5 730 18 594 7 623 41,00 -10 971 

  

Dotace 

společenstvím 

vlastníků bytových 

jednotek 9 114 41 316 17 341 41,97 -23 975 

  Dotace druţstvům  7 110 21 162 7 929 37,47 -13 233 

  

Dotace fyzickým 

osobám 380 646 376 58,12 -271 

11711K   0 2 687 1 999 74,41 -688 

  Dotace obcím 0 2 687 1 999 74,41 -688 

11711L   14 291 15 113 9 277 61,39 -5 836 

  Dotace OSS 9 728 9 492 5 775 60,84 -3 717 

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 4 563 5 621 3 502 62,30 -2 119 

11711M   863 1 883 992 52,69 -891 

  Dotace OSS 526 1 547 773 49,99 -774 

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 337 337 219 65,12 -117 

  
Celkem kryté 

státním rozpočtem  169 926 475 433 76 467 16,08 -398 966 

       

   

v tis. Kč 

   
Číslo programu 

(podprogramu) 

Název programu 

(podprogramu) 

Schválené nároky 

z 

nespotřebovaných 

výdajů 2013 

Upravené  nároky 

z 

nespotřebovaných 

výdajů 2013 

   a b 1 2 

   

117110 

Integrovaný 

operační program 

(celkem) 1 637 442 1 637 442 

   117110   0 0 

   11711A   136 035 118 648 

     Dotace OSS 136 035 118 648 

   117111   410 753 529 797 
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  Dotace obcím 200 309 272 000 

     Dotace krajům 210 444 257 797 

   11711E   95 901 1 435 

     Dotace krajům 95 901 1 435 

   11711F   203 288 166 583 

   

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 133 421 115 385 

     Ostatní 69 866 51 198 

   11711G   0 141 422 

     Dotace obcím 0 90 559 

     Dotace církvím 0 50 863 

   
  

Dotace sdruţením 

právnických osob 0 0 

   11711H   327 347 440 414 

     Dotace obcím 227 296 307 854 

   

  

Dotace 

společenstvím 

vlastníků bytových 

jednotek 56 870 88 458 

     Dotace druţstvům  32 916 43 013 

   
  

Dotace fyzickým 

osobám 1 089 1 089 

       9 177 0 

   11711K   227 009 1 334 

     Dotace obcím 227 009 1 334 

   11711L   28 032 27 924 

     Dotace OSS 25 179 24 697 

   

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 2 853 3 227 

   11711M   8 220 9 029 

     Dotace OSS 5 799 5 487 

   

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 2 421 3 542 

   
  

Celkem kryté 

rozpočtem EU 1 436 586 1 436 586 

   117110   0 0 

   11711A   23 983 20 938 

     Dotace OSS 23 983 20 938 

   11711F   38 160 90 302 

   

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 25 831 81 267 

     Ostatní 12 329 9 035 

   11711G   0 0 

     Dotace obcím 0 0 

     Dotace církvím 0 0 

   
  

Dotace sdruţením 

právnických osob 0 0 
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11711H   30 156 32 748 

     Dotace obcím 12 528 13 123 

   

  

Dotace 

společenstvím 

vlastníků bytových 

jednotek 10 036 12 738 

     Dotace druţstvům  5 813 6 104 

   
  

Dotace fyzickým 

osobám 192 192 

       1 586 592 

   11711K   102 207 50 394 

     Dotace obcím 102 207 50 394 

   11711L   4 900 4 880 

     Dotace OSS 4 396 4 311 

   

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 503 569 

   11711M   1 451 1 593 

     Dotace OSS 1 023 968 

   

  

Dotace 

příspěvkovým 

organizacím OSS 427 625 

   
  

Celkem kryté 

státním rozpočtem  200 856 200 856 

    

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů představovalo částku státního rozpočtu ve 

výši 100 237 tis. Kč a rozpočtu EU ve výši 811 626 tis. Kč. 

 

Ţádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 2 338 7 009 324 

z toho podané v roce 2013 522 2 526 308 

Vyřízené celkem 2 288 6 910 582 

z toho vyřízené v roce 2013 534 2 554 610 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 50 98 742 

 

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu – zahrnuje vznik nových pracovních 

míst, přípravu nových průmyslových ploch, zprovoznění nevyuţívaných průmyslových ploch 

i jiných prostor a objektů pro podnikání a zajištění související výstavby, rozšíření nebo 

rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury. Dále zahrnuje realizaci technické 

infrastruktury obcí pro rozvoj cestovního ruchu a obnovu technických a kulturních památek v 

rámci koncepce regionálního programu, obnovu majetku poškozeného pohromou, slouţícího 

k zabezpečení základních funkcí v území. Kriteriem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % 

uspokojení oprávněných ţádostí.  

 

Cílem Národní podpory cestovního ruchu v IOP je podpora vytvoření základního prostředí a 

nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje 

je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity CR z národní úrovně, coţ přispívá k vytváření 

vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této 

oblasti.  
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Specifické cíle: 

 zvýšení počtu subjektů napojených na informační systém cestovního ruchu, 

 zajištění zvýšení kvality poskytovaných sluţeb CR, jejich jednotnou certifikací a 

standardizací, 

 zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu, 

 zvýšení počtu propagačních nebo marketingových produktů cestovního ruchu. 

Podporované aktivity:  

 zavedení národního informačního portálu, 

 zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve sluţbách CR, 

 podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází, 

 prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a 

sluţeb s vyuţitím pro cestovní ruch na národní úrovni, 

 podpora prezentace ČR jako destinace CR. 

Příjemci: 

 organizační sloţky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace (aktivity a, b, c, e), 

 nestátní neziskové organizace a zájmová sdruţení právnických osob 

s celorepublikovou působností v cestovním ruchu (aktivita d).  

 

Pokrok v realizaci oblasti cestovního ruchu se v roce 2013 zlepšil. Bylo dosaţeno zatím 

nejvyššího pokroku v čerpání. Vzhledem k tomu, ţe se blíţí konec realizace programu, je 

logicky uţ předkládáno méně projektů. Přetrvávající problém je v počtu oznámení o změně, 

které příjemci předkládají u kaţdé etapy projektu. Z obsahového hlediska změny reflektují 

převáţně nesplnění předpokládaného harmonogramu čerpání, díky opoţdění v oblasti 

výběrových řízení. Příjemcům je poskytována maximální součinnost, nicméně je zřejmá nízká 

kvalita projektového řízení. Dochází k velké fluktuaci pracovníků realizačních týmů. 

Přibliţně 85% alokovaných prostředků OI 4.1 je v gesci (příjemce) příspěvkové organizace 

resortu nebo přímo odboru cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj. Z těchto důvodů 

přijímá vedení resortu opatření, která by měla uvedeným negativním jevům v OI 4.1 

předcházet a zmírnit jejich dopad.   
 

 

Ţádosti v oblasti intervence 4.1 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 216 883 209 

z toho podané v roce 2013 80 586 536  

Vyřízené celkem 216 883 209 

z toho vyřízené v roce 2013 86 588 570 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 0 0 
 

 

Podpora bydlení – zahrnuje zlepšení bytové situace obyvatelstva tak, aby domácnosti byly 

schopné nalézt vhodné bydlení odpovídající jejich finančním moţnostem, pomoc při 

uspokojování bytových potřeb osob, které si vlastními silami nemohou pořídit odpovídající 

bydlení, zvyšování objemu nové technické infrastruktury pro vymezené cílové skupiny 

obyvatel, sníţení stáří bytového fondu, zkvalitnění bytového fondu, podporu udrţitelného 

rozvoje bytového fondu, udrţení sociální stability v sídlištních celcích a prevenci kriminality. 

Kriteriem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % uspokojení oprávněných ţádostí.  

 

Cílem Národní podpory bydlení v IOP jsou aktivity směřovány na prevenci sociálního 

úpadku, prevenci segregace a vzniku ghett vyloučených osob na sídlištích. Cílem aktivit 
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v oblasti bydlení jsou problémová sídliště větších měst (nad 20 000 obyvatel) s hrozícími či 

hromadícími se sociálně ekonomickými problémy obyvatel, jako je dlouhodobá 

nezaměstnanost, zvýšená kriminalita apod. Podpora bydlení přispívá k revitalizaci prostředí 

problémových sídlišť, zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel na těchto 

sídlištích a zvýšení udrţitelnosti bydlení v bytových domech těchto sídlišť. 

 

Specifické cíle:  

 udrţení příznivé sociální situace na sídlištích 

 zlepšení urbánního prostředí a zkvalitnění bydlení v bytových domech 

 sniţování energetické náročnosti bytové výstavby v deprivovaných městských zónách 

 pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohroţených sociálním 

vyloučením  

 

Podporované aktivity:  

 revitalizace veřejných prostranství 

 regenerace bytových domů 

 pilotní projekty zaměřené na řešení problematiky sociálně vyloučeného romského 

obyvatelstva 

 

Příjemci: 

 obce (aktivita revitalizace veřejných prostranství, zákon č.128/2000 Sb.,o obcích) 

 vlastníci bytových domů (obce, bytová druţstva, obchodní společnosti, právnické a 

fyzické osoby vlastnící bytový dům, nestátní neziskové organizace vlastnící bytový 

dům) 

 společenství vlastníků jednotek 

 

Pokrok v oblasti Zlepšení problémových sídlišť je uspokojivý a zcela v souladu s očekávaným 

tempem čerpání v jednotlivých letech realizace Integrovaných plánů rozvoje měst. 

V současné době ŘO IOP neidentifikuje riziko nevyčerpání alokace pro oblast 5.2. Finanční 

prostředky, které města díky nízké absorpční kapacitě nečerpají přerozdělil ŘO IOP mezi 

města s dostatečnou absorpční kapacitou.    

 
 

Ţádosti v oblasti intervence 5.2 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 1 232 3 889 707 

z toho podané v roce 2013 248 705 618 

Vyřízené celkem 1 195 3 841 173 

z toho vyřízené v roce 2013 244 725 929 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 37 49 444 

 

 

Územní plánování a stavební řád – zahrnuje výkon funkce nadřízeného správního orgánu 

krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku 

územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. V intencích zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle dalších navazujících zákonů, 

nařízení vlády a vyhlášek plnění úkolů MMR v oblasti legislativy. Kritériem pro hodnocení 

úspěšnosti bloku je % zabezpečení výše uvedených činností 
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Oblast 5.3 je zaměřena na podporu modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

s důrazem na kvalitní a komplexní řízení udrţitelného rozvoje území s vyuţitím moderních 

přístupů územního plánování v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o 

pořizování územně analytických podkladů jako nového nástroje územního plánování pro 

správní území obcí s rozšířenou působností a krajů. Jejich součástí je rozbor udrţitelného 

rozvoje území (vyváţení vztah územních podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel území) a určení problémů k řešení 

v územně plánovací dokumentaci. Na ně navazuje podpora zpracování a úprav územních 

plánů, kterými budou obce ověřovat moţnosti změn v území. 

Územní plánování vytváří předpoklady pro výstavbu a udrţitelný rozvoj území, zjišťuje stav a 

moţnosti území, naplňuje veřejný zájem na soustavném a komplexním řešení vyuţití a 

uspořádání území, zajišťuje jeho hospodárné vyuţívání a koordinaci veřejných a soukromých 

zájmů. 

 

Globální cíl 

Zajištění kvalitního řízení udrţitelného rozvoje území s vyuţitím moderních přístupů 

územního plánování 

 

Specifické cíle 

- Zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území 

- Zajištění předpokladů pro udrţitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného vyuţití a prostorového uspořádání území 

- Vytvoření nové datové a informační základny informací o území vyuţitelné pro řízení, 

monitoring a hodnocení rozvoje území ve sféře regionálních rozvojových aktivit 

- Vytváření předpokladů pro hospodárné vyuţívání infrastruktury a potenciálu území 

Příjemci: 

 kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů), 

 obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů). 

V oblasti intervence 5.3 byla v roce 2013 otevřena výzva na územní plány ve výši zbývající 

alokace oblasti intervence. K 31. 12. 2013 je v projektech s vydaným Rozhodnutím vázáno 

100,8 % a proplaceno příjemcům 93,3 % alokace oblasti intervence. 

 
 

Ţádosti v oblasti intervence 5.3 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem  563 439 924 

z toho podané v roce 2013 27 14 127 

Vyřízené celkem  562 439 125 

z toho vyřízené v roce 2013 26 13 328 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 1 799 
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Operační program Technická pomoc 

 

Operační program Technická pomoc (dále „OPTP“) je programem spolufinancovaným z 

prostředků EU v programovém období 2007-2013, schválený usnesením vlády č. 1302/2006. 

Evropská komise schválila program dne 27. 12. 2007. Realizace programu/projektů bude 

probíhat do konce roku 2015, poté se program bude přibliţně 2 roky ukončovat. 

Operační program je zaměřen na podporu implementace všech operačních programů v ČR 

prostřednictvím nástrojů koordinace Národního strategického referenčního rámce (dále 

„NSRR“). Z programu jsou financovány horizontální aktivity: analýzy, studie, metodiky, 

koordinační a monitorovací výbory, kontrolní a auditní činnost, jednotný monitorovací 

systém, vzdělávání, administrativní kapacita, publicita a příprava nového programového 

období 2014-2020. OPTP financuje takové aktivity na horizontální úrovni, které nejsou 

hrazeny z technických pomocí jednotlivých operačních programů a které vyţadují jednotný 

přístup na národní úrovni. 

Příjemci operačního programu jsou: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán pro koordinaci, Řídící orgán OPTP, 

odbor správy monitorovacího systému a další odborné útvary s horizontálními 

aktivitami přímo se podílející na implementaci cílů NSRR), 

 Ministerstvo financí (Platební a certifikační orgán, Auditní orgán a Centrální bod 

AFCOS), 

 Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále „CRR“), 

 Nositelé integrovaných strategií. 

OPTP je vícecílový operační program, který můţe financovat aktivity na celém území ČR 

včetně hlavního města Prahy. OPTP má osm prioritních os, kde vţdy dvě prioritní osy mají 

zrcadlový charakter a pokrývají celé území republiky - jak cíl Konvergence (cíl „a“), tak i cíl 

Konkurenceschopnost (cíl „b“).  

  

Čerpání rozpočtových prostředků v programu OPTP v roce 2013: 

      v tis. Kč 

Číslo 

programu 

(podprogram

u) 

Název programu 

(podprogramu) 

Schválený 

rozpočet 2013 

Upravený 

rozpočet 

2013 

Skutečné 

čerpání 

2013 

% 

čerpání 
Nedočerpáno 

a b 1 2 3  3/2*100  3-2 

117310 

Operační program 

Technická pomoc EU      97 695 97 695 85 041 87 -12 654 

- z toho OSS 88 717 88 717 79 784 90 -8 933 

- z toho PO OSS 8 978 8 978 5 257 59 -3 721 

- z toho regionální rady 0 0 0 x 0 

- z toho obce 0 0 0 x 0 

Operační program 

Technická pomoc SR 173 447 43 447 22 654 52 -20 793 

- z toho OSS 165 670 39 199 19 260 49 -19 939 

- z toho PO OSS 7 777 3 751 2 898 77 -854 

- z toho regionální rady 0 497 497 100 0 

- z toho obce 0 0 0 x 0 

Operační program 

Technická pomoc 

celkem 271 142 141 142 107 695 76 -33 447 
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v tis. Kč 

Číslo programu 

(podprogramu) 
Název programu (podprogramu) 

Schválené nároky z 

nespotřebovaných 

výdajů 2013 

Upravené nároky z 

nespotřebovaných 

výdajů 2013 

a b 1 2 

117310 

Operační program Technická pomoc EU 1 988 968 1 988 968 

- z toho OSS 1 948 459 1 930 244 

- z toho PO OSS 27 670 45 537 

- z toho regionální rady 12 010 12 010 

- z toho obce 829 1 177 

Operační program Technická pomoc SR 419 280 419 280 

- z toho OSS 416 592 411 581 

- z toho PO OSS 1 241 5 869 

- z toho regionální rady 1 301 1 623 

- z toho obce 146 208 

Operační program Technická pomoc 

celkem 2 408 248 2 408 248 

 

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů představovalo ve státním rozpočtu částku 

41 351 tis. Kč a v rozpočtu EU částku 277 573 tis. Kč. 

 

V projektech OPTP jsou realizována procesně náročná a zdlouhavá výběrová řízení, 

která výrazně ovlivňují čerpání finančních prostředků. Některá výběrová řízení nelze proto 

realizovat v předpokládaných termínech (např. z důvodu rušení výběrového řízení ze zákona, 

opakování výběrového řízení…). K významnému zdrţení realizace projektu dochází, 

v případě odvolání se neúspěšného uchazeče z výběrového řízení k Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěţe (ÚOHS). Např. veřejná zakázka "Prevence chyb rizikových projektů 

podpořených z evropských fondů" byla předmětem řízení na ÚOHS, proto došlo k výraznému 

posunu v harmonogramu čerpání projektu. Nejniţší čerpání je u prioritní osy 4 – Publicita, 

coţ je způsobeno zpoţděním v realizaci výběrových řízení v rámci projektu Posílení 

informovanosti veřejnosti o fondech EU.  

Výše čerpaných výdajů v rámci projektů ovlivňuje i vysoutěţená hodnota veřejné zakázky, 

která je většinou niţší neţ předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Realizace některých 

projektů probíhá na základě skutečných potřeb a poţadavků uţivatelů, které jsou niţší neţ 

předpokládal plán (např. nebyl realizován plánovaný počet vzdělávacích akcí). 

 

Čerpání v programu výrazně ovlivňují i zavedená úsporná opatření směřující ke sníţení 

výdajů státního rozpočtu vzhledem k tomu, ţe příjemci programu jsou převáţně organizační 

sloţky státu. 
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Přehled ţádostí o platbu, kde byl součástí finančního krytí podíl účasti státního rozpočtu 

a rozpočtu EU (pozn. pouze za příjemce programu MMR a CRR): 
 

Ţádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 419 1 782 036 

z toho podané v roce 2013 103 507 148 

Vyřízené celkem 418 1 776 768 

z toho vyřízené v roce 2013 111 508 932 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013     1 5 268 

Programy, které nejsou součástí programového financování EDS, SMVS 

 

Regionální operační programy a operační programy Praha Konkurenceschopnost a 

Praha Adaptabilita. 

 Za rok 2013 byly výsledky Regionálních operačních programů a operačních programů 

Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita následující (čerpání včetně čerpání nároků 

z nespotřebovaných výdajů): 

tis. Kč

Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2013 Čerpání v % NNV k 1.1.2014

ROP - SR 60 000,00 60 000,00 532 500,00 887,50 937 245,00

ROP - EU 10 000 000,00 10 000 000,00 14 459 619,00 144,60 14 114 344,00

ROP celkem 10 060 000,00 10 060 000,00 14 992 119,00 149,03 15 051 589,00

OPPA - SR 0,00 0,00 4 765,00 x 282,00

OPPA - EU 0,00 0,00 423 620,00 x 367 298,00

OPPA - celkem 0,00 0,00 428 385,00 x 367 580,00

OPPK - SR 0,00 0,00 22 158,00 x 24 988,00

OPPK - EU 0,00 0,00 297 680,00 x 627 791,00

OPPK - celkem 0,00 0,00 319 838,00 x 652 779,00  
 

Pro rok 2013 byl na Regionální operační programy a operační programy Praha 

Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita schválen rozpočet výdajů z rozpočtu EU ve výši 

10 000 000 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 60 000 tis. Kč. Finanční prostředky EU byly 

čerpány na 144,60 % (63,57 % v roce 2012) a finanční prostředky SR na 887,50 % (57,41 %. 

v roce 2012). V roce 2013 došlo ke značnému čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. 

 Do nároků z nespotřebovaných výdajů přechází do roku 2014 celkem 15 109 433  tis. 

Kč rozpočtu EU a 962 515 tis. Kč státního rozpočtu.  

 

OP Nadnárodní spolupráce Cíl 3 

Finanční prostředky umoţnily především zajištění provozu Kontaktního místa operačního 

programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (CENTRAL EUROPE) v roce 2012, 

jazykovou přípravu a uspořádání mezinárodních konferencí. Vzhledem k provedenému 

sníţení původního rozpočtu musely být částečně vyuţity prostředky převedené z minulých let. 

 

       

Číslo Název  

Schválený 

rozpočet 

2013 

Upravený 

rozpočet 

2013 

Upravené  

NNV 

Skutečné 

čerpání 2013 
Nedočerpáno 

a b 1 2 3 4  

11/51 a 

12/51  

TP – OP Nadnárodní 

spolupráce, – EU 
1 301 1 301 7 482 455 846 
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OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, OP ESPON 2013, a OP 

INTERACT II 

 

Do působnosti MMR dále spadá plnění funkcí Národního koordinátora OP Cíle 3 

v programovém období 2007-2013 - dohodnuté a schválené Příspěvky mezinárodním 

organizacím – OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, ESPON 2013 a 

INTERACT II – EU za rok 2013 byly uhrazeny podle následujícího přehledu v korunovém 

vyjádření: 

 

údaje v tis. Kč 

Číslo Název  

Schválený 

rozpočet 

2013 

Upravený 

rozpočet 

2013 

Upravený 

rozpočet 2013, 

včetně NNV 

Skutečné 

čerpání 

2013 

Nedočerpáno 

6/51 
Příspěvky mezinárodním 

organizacím – OP Nadnárodní 

spolupráce 

2 900 2 900 2 900 2 769 131 

5/51 
Příspěvky mezinárodním 

organizacím – OP ESPON 
1 400 1 400 1 400 1 347 53 

7/51 Příspěvky mezinárodním 

organizacím - INTERACT II 
1 300 1 300 1 300 1 149 151 

8/51 

Příspěvky mezinárodním 

organizacím - OP 

Meziregionální spolupráce 

600 600 600 565 35 

 

Na skutečné vyuţití těchto opakujících se, v zásadě stejných ročních příspěvků, má velký vliv 

aktuální vývoj kurzu české koruny k EURu. 

 

 

OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 

Na základě od počátku programového období 2007-2013 nově uplatňovaného systému 

Vedoucího projektového partnera v rámci programů přeshraniční spolupráce muselo 

v probíhajícím programovém období 2007-2013 dojít k výrazným změnám ve způsobu 

financování jednotlivých projektů. Prostředky strukturálních fondů jsou českým příjemcům 

dotace vypláceny přímo v měně EURO buď ze zahraničí, nebo z mimorozpočtového účtu 

Platebního a certifikačního orgánu na Ministerstvu financí ČR prostřednictvím Finančního 

útvaru na MMR (v případě česko-polského programu) bez předchozího předfinancování ze 

zdrojů státního rozpočtu jako je tomu o ostatních kofinancovaných programů.  

 

Prostředky státního rozpočtu na 5% spolufinancování jsou pak v rámci všech 5 přeshraničních 

programů souběţně se ţádostmi o platbu hrazeny z rozpočtové kapitoly MMR. S ohledem na 

velmi významnou specifičnost přeshraničních programů (mj. úhrady všech plateb rovněţ 

v měně EURO) bylo v rámci přípravných vyjednávání na počátku programového období s 

Ministerstvem financí ČR dohodnuto, ţe prostředky na spolufinancování jsou vyčleněny 

mimo programové financování. Na těchto skutečnostech se v roce 2013 nic nezměnilo a 

s prakticky totoţným systémem financování se počítá i při vyjednávání nových programů. 

 

V průběhu roku 2013 skutečnost  spolufinancování projektů v rámci programů přeshraniční 

spolupráce ze státního rozpočtu dosáhla k 31.12. 2013 v korunovém vyjádření celkovou 

částku  80 972 916,52 Kč při účetním vyjádření. V kapitole MMR pro tyto úhrady bylo 

k dispozici 59 500 tis. Kč. v upraveném „běţném“ rozpočtu a navíc i 36 932, 57 tis. Kč 

v rámci převedených prostředků nevyuţitých v minulých letech. 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, ţe v součtu „běţného rozpočtu“ a NNV došlo 

k „nevyčerpání“ částky 15 460 tis. Kč.  

 

Prostředky na spolufinancování ze SR na programy přeshraniční spolupráce v roce 2013: 

 

Plánované finanční prostředky pro 

spolufinancování ze SR 

Skutečné čerpání 

2013 

Nedočerpáno 

Schválený (upravený) 

rozpočet v roce 2013 

59 500 53 913 5 587 

Schválené (NNV) 

v roce 2013 

36 933 27 060 (9 873) 

 

Technická pomoc: 

 

V roce 2013 nebyly schvalovány ţádné další „české“ projekty v rámci Technické pomoci 

jednotlivých programů.  

 

Přehled čerpání prostředků TP – Cíl 3 (v tis. Kč) 

 

Název Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Schválené 

NNV 

Upravené 

NNV 

Skutečné 

čerpání  

Nedočerpáno 

(bez NNV) 

TP Cíl 3 

- EU 

77 092 64 063 163 662 163 662 1 675 (62 388) 

TP Cíl 3 

- SR 

5 232 4 717 15 427 15 427 1 990 (2 727) 

 

Na konečný ukazatel skutečného čerpání prostředků Technické pomoci u podílu ze státního 

rozpočtu mají rozhodující podíl úhrady zahraničním partnerům za český podíl na společných 

projektech (zejména na provozu společných technických sekretariátů operačních programů, 

kde ČR plní role Národního orgánu). V „evropské“ části spolufinancování byly původně 

kalkulovány i mzdové výdaje převáděné na CRR, nyní dochází formou rozpočtových opatření 

k převodům pouze věcných výdajů. Z prostředků TA byla navíc uhrazena pohledávka ve výši 

10 074 tis. Kč za OHK Hodonín v OPPS ČR-Slovensko. 

 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

 Řídícím orgánem tohoto operačního programu je MPSV. Část programu je 

realizováno v rámci MMR. Výsledky za rok 2013 lze charakterizovat takto: 
 

Čerpání rozpočtových prostředků na programech

v tis. Kč

Číslo programu 

(podprogramu)
Název programu (podprogramu)

Schválený rozpočet 

2013

Upravený rozpočet 

2013

Skutečné 

čerpání 2013
% čerpání Nedočerpáno

a b 1 2 3  3/2*100  3-2

CZ.1.04/4.1.00/48.00028 OPLZZ - Analýza a realizace vzdělávání 4498,6723 4498,6723 3275,17 72,80 -1223,5023
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Čerpání v rámci tohoto programu bylo v roce 2013 na úrovni 72,80 schváleného 

rozpočtu na rok 2013. 

 

 

3. 5. Technická pomoc Fondu soudrţnosti 

 

Podpora z Fondu soudrţnosti z programovacího období 2004-2006 se týká projektů 

realizovaných do konce roku 2010 a dalších 6-ti projektů,  u kterých byla prodlouţena doba 

realizace do konce roku 2011. Odbor v souladu s usnesením vlády č. 125/2004 a v souladu 

s platným organizačním řádem ministerstva vykonává funkci Řídícího orgánu. Přitom podle 

citovaného usnesení je vlastní programové financování přeneseno na zprostředkující subjekty 

– MD a MŢP, v jejichţ podkladech pro závěrečný účet se objeví informace o programovém 

financování. Řídící orgán FS byl konečným příjemcem pouze u jednoho projektu FS, a to 

projektu č. 2004/CZ/16/C/PA/001 – Technická pomoc Řídícího orgánu FS (TP ŘO FS). 

Realizace projektu TP ŘO FS byla k 31. 12. 2011 ukončena.  

 

 

3.6. Program výzkumu a vývoje 

 

Program byl vyhlášen podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 

Doba trvání programu byla od 1.ledna  2007 do 31. prosince 2011. 

 

V roce 2013 nebylo čerpáno. 

 

3. 7. Národní program podpory cestovního ruchu 

Národní program podpory cestovního ruchu (dále jen „Program“) je administrován 

kaţdoročně, od roku 2010. Pro rok 2013 byl vyhlášen podprogram Cestování dostupné všem 

(dále jen „Podprogram“), který měl kromě cíle začlenění nových cílových skupin do aktivit 

cestovního ruchu přispět k zachování zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu, k tvorbě 

nových produktů (s cílem sníţit sezónnost v cestovním ruchu) a k vytvoření podmínek pro 

zajištění pracovních míst po dobu celého kalendářního roku. Účelem Podprogramu bylo 

podpořit podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické osoby) provozující podnikatelskou 

činnost související s aktivitami v cestovním ruchu. 

 

Na podporu aktivit Podprogramu bylo ze státního rozpočtu vyčleněno začátkem roku 2013  

50 milionů Kč. Příjemci dotací mohli být podnikatelské subjekty – právnické nebo fyzické 

osoby provozující podnikatelskou činnost. Hranice celkových způsobilých výdajů jednoho 

projektu byla stanovena ve výši 250 tisíc - 5 milionů Kč. Dotace kryla maximálně 50 % podíl 

financování projektu, zbylých 50 % tvořily vlastní zdroje ţadatele.  

V rámci Programu byla v roce 2013 vyhlášena jedna výzva k předkládání ţádostí  

do Podprogramu Cestování dostupné všem pro rok 2013. Výzva byla vyhlášena 30. 11. 2012 

s ukončením příjmu ţádostí 15. února 2013. Celkem bylo přijato 59 ţádostí, z nichţ 30 byla 

dotace přiznána. Celkem byly přiděleny dotace ve výši 48,812 tis. Kč. 

 

Na ţádost Ministerstva pro místní rozvoj ČR bylo Ministerstvem financí ČR schváleno 

pokračování „Programu“ i v letech 2014-2015 se stejným zaměřením a stejnými cíly. Program 

byl původně schválen na období 2010-2013. 
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V roce 2013 byla také k 29. listopadu vypsána výzva k předkládání ţádostí do Podprogramu 

Cestování dostupné všem pro rok 2014 s uzávěrkou příjmu ţádostí 13. února 2014. Zaměření 

Podprogramu je obsaţeno ve 3 podporovaných aktivitách: 

1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center sluţeb pro turisty a hygienického 

zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, 

cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených 

produktů cestovního ruchu. 

2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního  

a regionálního významu, případně atraktivity leţící v blízkosti pěších tras, naučných 

stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k 

dopravě musí být zaměřené na ochranu ţivotního prostředí a podporu ekologicky 

šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě 

atraktivity, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity) včetně 

marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.  

3) Zavedení /zlepšení/ navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakové 

postiţené účastníky cestovního ruchu a návštěvníky atraktivit cestovního ruchu včetně 

marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. 

 

Novelizací zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech došlo ke zvýšení 

administrativní zátěţe jak administrátora Programu, tak i ţadatelů/příjemců dotace. 

Z novelizace vyplývá povinnost, zveřejňování veškerých dokladů rozhodných pro přidělení 

dotace, na https://www.dotinfo.cz/. Od roku 2014 dochází změnou bankovního subjektu pro 

výplaty dotací (nově ČNB) ke změně principu čerpání dotací a zároveň i v této souvislosti 

dojde ke zvýšení administrativní zátěţe zejména správce Programu. 

 

 

Zůstatek finančních prostředků ve výši 5 842 977,- Kč je způsoben: 

 niţšími konečnými cenami akcí, vzešlých z výběrových řízení; 

 nedočerpáním uvolněné dotace;  

 převodem čerpání dotace do roku 2013 u 2 příjemců dotace, kteří čekají na vydání 

stavebního povolení; 

Podpory de minimis u příjemců dotací byly zavedeny do Registru podpor de minimis na 

portálu Ministerstva zemědělství ČR.  

 

 

 

 

Čerpání rozpočtových prostředků v Programu v tis. Kč 

Číslo 
Programu 

(podprogramu) 

Název Programu 

(podprogramu) 

Schválený 

rozpočet 2013 

Schválené 

nároky 
z nespotřebo- 

vaných výdajů 

2013 

Upravený 

rozpočet 

2013 vč. 
NNV 

Skutečné 
čerpání 2013 

(SR+NNV) 

% čerpání 
Nedočerpáno 

(SR+NNV) 

a b 1 2 4 (=1+2-3) 5 5/4*100 4-5 

117D710 

Národní program 
podpory 

cestovního ruchu 

50 000,000 5 944,870 55 944,870 50 101,893  89,555 5 842,977 

Z toho: 
117D713 

Cestování 
dostupné všem 

50 000,000 5 944,870 55 944,870 50 101,893 89,555 5 842,977 
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3.8. Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MMR 

  

Výsledky tohoto programu v roce 2013 z hlediska hlavních strukturních poloţek byly 

následující: 
tis. Kč

Název
Skutečnost 

2012

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

NNV po 

změnách (tis. 

Kč)

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání 

celkem

% 

čerpání 

rozpočtu

Úspora 

rozpočtu

Technická popora provozu ISVZ 1 944,000 8 000,000 8 000,000 56,000 7 658,090 7 658,090 95,726 341,910

Neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím 13 333,040 16 300,000 16 300,000 15 513,000 10 900,000 10 900,000 66,871 5 400,000

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 30 939,885 24 200,000 27 929,000 26 972,297 17 484,313 17 484,313 62,603 10 444,687

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 8 712,972 25 500,000 21 771,000 29 563,165 10 246,477 10 246,477 47,065 11 524,523

Investice Horské službě 20 000,000 15 000,000 15 000,000 35 000,000 15 000,000 15 000,000 100,000 0,000

Investiční příspěvek příspěvkovým organizacím 3 939,070 7 000,000 7 000,000 5 239,930 5 699,199 5 699,199 81,417 1 300,801

Celkem 78 868,968 96 000,000 96 000,000 112 344,392 66 988,080 66 988,080 69,779 29 011,920  
 

 U tohoto programu bylo zaznamenáno značné nedočerpání rozpočtu, a to ve výši 29 

mil. Kč, které bylo způsobeno jednak šetřením těchto výdajů, jednak odkladem některých akcí 

do dalších let. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 představuje částku 141 

mil. Kč. 

Investiční dotace Horské sluţbě o.p.s. je poskytována z programu 11701 - Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny systému řízení MMR. Pro rok 2013 byla Rozhodnutím 

ministra č. 1/2013, o vydání podrobného rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 317 – 

Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2013 ze dne 8. 1. 2013 přidělena částka v celkové výši 

15 mil. Kč. 

 

Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 18. 3. 2013 byla rozdělena výše uvedená dotace 

na akci 117D012000017 - Dopravní prostředky HS ve výši 7,9 mil. Kč a na akci 

117D12000016 - Pořízení a obnova stanic Horské sluţby ve výši 7,1 mil. Kč.  

Z těchto prostředků byl realizován nákup 4 ks nových terénních čtyřkolek s pásy, 6 ks 

sněţných skútrů, 3 ks těţkých terénních vozidel, 2. část výstavby stanice HS v Deštném 

v Orlických horách, 1. část výstavby nové záchranné stanice ve Stráţném v Krkonoších, 

nákup pozemku pod a okolo stanice Radhošť, rekonstrukce garáţových vrat Špindlerův Mlýn 

a zpevnění plochy u stanice Černý Důl. K zajištění akceschopnosti pořídila Horská sluţba 

z vlastních zdrojů dále defibrilátory, saně, nosítka, víceúčelová vozidla a ostatní transportní 

prostředky.   

 

Na základě Usnesení vlády ČR č. 596 ze dne 15. 8. 2012 byly schváleny výdaje ministerstva 

pro Generální rekonstrukci rádiové sítě Horské sluţby ČR, o.p.s. ve výši 35 mil. Kč a to tak, 

ţe 17,5 mil. Kč bylo uhrazeno z nároků NNV kapitoly ministerstva z r. 2011 a 17,5 mil. Kč 

bylo převedeno v r. 2013 z Všeobecné pokladní správy, poloţka Vládní rezerva do kapitoly 

ministerstva. Tato investiční dotace je poskytována z podprogramu 117D011 - Pořízení, 

obnova a provoz ICT. Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 26. 4. 2013 byla výše uvedená 

dotace na akci  - 117D011000009 - Informační a komunikační technologie HSČR, o.p.s. 

přidělena Horské sluţbě ČR, o.p.s. s úkolem realizovat akci do konce r. 2013. Vzhledem 

k tomu, ţe procedura zadávacího řízení byla dlouhá (opakující se ţádosti o podání vysvětlení 

nabídky, námitky účastníků, podnět k přezkoumání výběrového řízení na ÚHOZ 10 měsíců) 

byla poţádána Vláda ČR o prodlouţení termínu čerpání dotace do 31. 12. 2014. Vláda ČR 

ţádosti vyhověla UV č. 670 ze dne 28. 8. 2013. 
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3. 9. Podpora obcím na odstraňování následků povodní z let 2009 a 2010 na základě  

nařízení vlády 

 

 Jedná se o dva tituly podpory: 

- Podpora obcím na finanční příspěvek 150 tis. Kč, 

- Podpora obcím na náklady spojené s odstraněním stavby  

 V roce 2013 bylo na tyto účely čerpáno pouze z  nároků z nespotřebovaných výdajů, a 

to v celkové částce 450 tis. Kč.  

 

3. 10. Účelově určené výdaje 

 

Finanční prostředky, které ministerstvo obdrţelo z kapitoly Všeobecná pokladní 

správa příslušnými rozpočtovými opatřeními jsou sledovány jednotlivě a odděleně. V roce 

2013 lze toto třídění výdajů charakterizovat takto: 

 
v tis. Kč

Název Účel
NNV po změnách 

2013
Čerpání NNV  2013

Zůstatek NNV k 

31. 12. 2013

Koncepce integrace cizinců - NNV 083980053 500,50000 0,00000 500,50000

Podpora regionálního rozvoje - povodně 2009, podpora bydlení 

krizový stav 2013 
103980044 75 024,97400 30 765,68820 44 259,28580

Podpora bydlení dle nař. vlády 2010, podpora bydlení - 3. stupeň 

poivodňové aktivity 2013
103980046 63 008,53220 27 879,02373 35 129,50847

Podpora regionálního rozvoje - živelní pohromy 2010 113980028 803 007,64451 538 162,37908 264 845,26543

Ostatní služby - zabezpečení UV č. 159/2012 123980014 465,00000 0,00000 465,00000

NNV - Horská služba ČR - Informační a komunikační technologie II. 123980054 17 500,00000 0,00000 17 500,00000

Celkem 959 506,65071 596 807,09101 362 699,55970  
 

 

4. Druhová struktura příjmů a výdajů 

 

 Dosaţené příjmy kapitoly byly celkem o 4 577 628 tis. Kč niţší neţ upravený 

rozpočet. Rozhodující část příjmů byla generována z refundací kofinancovaných programů 

státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie.  
v tis. Kč

Číslo 

položky
Název položky

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Skutečnost 2013 % čerpání Rozdíl

1361 Správní poplatky 1 000,00000 1 000,00000 1 500,82000 150,08 500,82000

2111 Příjmy z vlastní činnosti 300,00000 300,00000 128,56300 42,85 -171,43700

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00000 0,00000 34,63800 x 34,63800

2132 Příjmy z pronájmu 15 620,00000 15 620,00000 55 323,19150 354,18 39 703,19150

2139 Příjmy z pronájmu 0,00000 0,00000 448,22450 x 448,22450

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00000 0,00000 199 473,35800 x 199 473,35800

2151 Příjmy ze soudních poplatků 0,00000 0,00000 1 476,96983 x 1 476,96983

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00000 0,00000 1 347,70239 x 1 347,70239

2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 50,00000 50,00000 108,48300 216,97 58,48300

3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00000 0,00000 305,00000 x 305,00000

3113 Příjmy z prodeje ostatního HIM 30,00000 30,00000 105,00000 350,00 75,00000

4118 Neinvestiční příjmy z NF 1 024 483,05600 1 026 268,05600 1 126 179,65530 109,74 99 911,59930

4132 Převody z vlastních fondů 0,00000 0,00000 608,44100 x 608,44100

4218 Investiční příjmy z NF 10 279 416,94000 12 157 203,94000 7 235 803,59310 59,52 -4 921 400,34690

Celkem 11 320 899,99600 13 200 471,99600 8 622 843,63962 65,32 -4 577 628,35638  
 

 Neplnění příjmů bylo realizováno především u příjmů z Evropské unie, jedná se 

celkem o částku 4 821 489 tis. Kč. Na druhé straně byly vysoce překročeny ostatní příjmy o 

243 360 tis. Kč. 

 



 72 

 Rozpočet výdajů kapitoly byl čerpán na 130,49 %, překročení rozpočtu bylo 

způsobeno čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů. Základní struktura čerpání rozpočtu 

za rok 2013 byla následující: 
Tis. Kč

Název
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Čerpání 

% čerpání 

rozpočtu

Překročení 

rozpočtu

Běžné výdaje 3 031 035,574 3 403 317,822 4 250 889,420 124,90 847 571,598

Kapitálové výdaje 11 040 295,426 13 048 205,346 17 216 731,200 131,95 4 168 525,853

Kapitola celkem 14 071 331,000 16 451 523,168 21 467 620,620 130,49 5 016 097,452  
 

Překročení rozpočtu výdajů bylo způsobeno čerpáním nároků z nespotřebovaných 

výdajů u běţných výdajů ve výši 1 707 mil. Kč a u kapitálových výdajů ve výši 5 921 mil. 

Kč. Čerpání rozpočtu nebylo překročeno. 

  

4.1. Kapitálové výdaje 
Tis. Kč

Ukazatele rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Kapitálové výdaje celkem 11 040 295,426 13 048 205,346 11 295 203,115 5 921 528,084 17 216 731,200 86,57 131,95 1 753 002,231

v tom:

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 79 674,075 40 889,016 29 945,116 80 940,294 110 885,409 73,24 271,19 10 943,900

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 26 479,800 35 143,116 10 250,203 8 909,334 19 159,537 29,17 54,52 24 892,914

Investiční transfery podnikatelským subjektům 51 730,388 276 073,267 190 786,879 21 972,785 212 759,663 69,11 77,07 85 286,388

Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 80 025,349 403 857,790 157 804,413 78 071,404 235 875,817 39,07 58,41 246 053,377

Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 731 531,032 11 623 110,027 10 900 249,998 5 719 451,776 16 619 701,774 93,78 142,99 722 860,029

Investiční transfery obcím 829 608,575 1 652 091,122 972 356,544 674 563,595 1 646 920,139 58,86 99,69 679 734,578

Investiční transfery krajům 343 422,457 413 395,134 370 442,767 418 820,422 789 263,189 89,61 190,92 42 952,367

Investiční transfery regionálním radám 9 557 000,000 9 555 037,770 9 555 037,770 4 624 393,738 14 179 431,509 100,00 148,40 0,000

Investiční transfery svazkům obcí 1 500,000 2 586,000 2 412,917 1 674,021 4 086,937 93,31 158,04 173,083

Investiční transfery příspěvkovým organizacím 18 035,000 9 624,251 6 166,507 12 182,492 18 348,999 64,07 190,65 3 457,744

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 16 935,000 8 724,251 5 699,199 12 090,000 17 789,199 65,33 203,91 3 025,052

Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 1 100,000 900,000 467,308 92,492 559,800 51,92 62,20 432,692

Ostatní kapitálové výdaje 52 519,782 659 507,880 0,000 0,000 x 0,00 0,00 659 507,880  
 Strukturu kapitálových výdajů v roce 2013 lze dokumentovat takto: 

 

Ukazatele rozpočtové skladby
Podíl na čerpání 

celkem v %

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,644

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,111

Investiční transfery podnikatelským subjektům 1,236

Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1,370

Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,000

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 96,532

Investiční transfery příspěvkovým organizacím 0,107

Celkem 100,000  
 

Čerpání celkových kapitálových výdajů činilo 17 216 732 tis. Kč, z nichţ převáţná 

část byla směrována formou dotací obcím, krajům, regionálním radám a svazkům obcí. 
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4.2. Běţné výdaje 
Tis. Kč

Ukazatele rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Běţné výdaje celkem 3 031 035,574 3 403 317,822 2 543 845,852 1 707 043,568 4 250 889,42 74,75 124,90 782 185,688

v tom:

Platy 300 283,000 293 362,000 278 170,931 0,000 278 170,93 94,82 94,82 15 191,069

Ostatní platby za provedenou práci 14 403,000 22 163,000 15 934,764 0,000 15 934,76 71,90 71,90 6 228,236

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 78 646,322 78 666,072 73 312,391 0,000 73 312,39 93,19 93,19 5 353,681

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 28 290,896 28 298,006 26 392,414 0,000 26 392,41 93,27 93,27 1 905,592

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 106 937,218 106 964,078 99 704,806 0,000 99 704,81 93,21 93,21 7 259,272

Nákupy materiálu 34 696,322 30 906,004 16 746,689 928,603 17 675,29 54,19 57,19 14 159,315

Úroky a ostatní finanční výdaje 255,000 255,000 34,126 0,000 34,13 13,38 13,38 220,874

Nákup vody, paliv a energie 26 691,000 23 811,000 14 554,462 608,396 15 162,86 61,12 63,68 9 256,538

Nákup sluţeb 881 794,771 751 651,537 260 621,906 257 839,756 518 461,66 34,67 68,98 491 029,631

Ostatní nákupy 80 190,480 53 667,455 30 495,614 9 502,644 39 998,26 56,82 74,53 23 171,842

Opravy a udržování 25 150,000 25 000,000 15 794,532 1 333,505 17 128,04 63,18 68,51 9 205,468

Cestovné 18 779,710 16 182,228 9 056,208 4 254,420 13 310,63 55,96 82,25 7 126,020

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 80,000 80,000 7,018 0,000 7,02 8,77 8,77 72,982

Výdaje související s neinvestičními 

nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
6 935,000 11 135,000 10 827,444 0,000 10 827,44 97,24 97,24 307,556

Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 030 642,573 871 505,996 333 287,258 268 879,398 602 166,66 38,24 69,09 538 218,739

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 5 600,000 7 792,653 6 686,709 30,000 6 716,71 85,81 86,19 1 105,944

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 175 633,215 254 280,158 180 099,821 26 698,786 206 798,61 70,83 81,33 74 180,337

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 4 900,000 0,000 0,000 0,000 0,00 x x 0,000

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 621 579,334 714 086,179 600 064,074 1 198 940,421 1 799 004,49 84,03 251,93 114 022,106

Neinvestiční transfery obcím 94 893,193 165 863,021 63 585,920 833 525,989 897 111,91 38,34 540,88 102 277,101

Neinvestiční transfery krajům 22 886,141 38 581,234 27 229,269 51 763,620 78 992,89 70,58 204,74 11 351,965

Neinvestiční transfery regionálním radám 503 000,000 505 458,790 505 458,790 313 650,812 819 109,60 100,00 162,05 0,000

Neinvestiční transfery svazkům obcí 800,000 4 183,135 3 790,095 0,000 3 790,10 90,60 90,60 393,040

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 734 039,984 1 089 729,917 996 611,699 206 306,641 1 202 918,34 91,45 110,39 93 118,218

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 456 300,000 470 600,000 465 200,000 0,000 465 200,00 98,85 98,85 5 400,000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - EU 274 339,984 616 529,917 529 169,593 206 306,641 735 476,23 85,83 119,29 87 360,323

Převody vlastním fondům 2 993,250 2 924,040 2 775,348 0,000 2 775,35 94,91 94,91 148,692

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 449,000 1 628,800 1 471,532 0,000 1 471,53 90,34 90,34 157,268

Náhrady placené obyvatelstvu 2 205,000 5 211,000 4 472,533 6 188,321 10 660,85 85,83 204,58 738,467

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,000 20 000,000 15 703,768 0,000 15 703,77 78,52 78,52 4 296,232

Neinvestiční transfery mezinárodním 

organizacím a nadnárodním orgánům
11 170,000 11 670,000 8 862,611 0,000 8 862,61 75,94 75,94 2 807,389

Ostatní neinvestiční výdaje 200,000 2 000,000 0,000 0,000 x 0,00 0,00 0  
  

 Nejvyšší podíl vykazují opět transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (obce, 

kraje, regionální rady, svazky obcí) a transfery příspěvkovým a podobným organizacím. 

Strukturu běţných výdajů v roce 2013 lze dokumentovat podle jednotlivých souhrnných 

poloţek takto: 

Ukazatele rozpočtové skladby
Podíl na čerpání 

celkem v %

Platy 6,544

Ostatní platby za provedenou práci 0,375

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2,346

Neinvestiční nákupy a související výdaje 14,166

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,158

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4,865

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 42,321

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 28,298

Převody vlastním fondům 0,065

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,035

Náhrady placené obyvatelstvu 0,251

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,369

Neinvestiční transfery mezinárodním 

organizacím a nadnárodním orgánům
0,208

Celkem 100,000  
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4.3. Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a převod do 

FKSP 

 

 Závazné ukazatele v oblasti osobních výdajů nebyly v roce 2013 za organizační sloţky 

státu kapitoly celkem překročeny. Souhrnné výsledky lze charakterizovat takto: 
v Kč

% plnění Rozdíl

schválený upravený upr. rozpočtu

Platy zaměstnanců 275 499 653 300 283 000 293 362 000 278 168 946 94,82 -15 193 054

Ostatní platby za provedenou práci 10 747 790 14 403 000 22 163 000 15 934 764 71,90 -6 228 236

Platy a ostatní platby za provedenou práci 286 247 443 314 686 000 315 525 000 294 103 710 93,21 -21 421 290

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpočení 71 517 159 78 646 322 78 666 072 73 312 391 93,19 -5 353 681

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění 25 809 996 28 365 896 28 373 006 26 392 414 93,02 -1 980 592

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 769 159 2 993 250 2 924 040 2 775 348 94,91 -148 692

Ukazatel Skutečnost 2012
Rozpočet 2013

Skutečnost 2013

 
 

 Výsledky v oblasti osobních nákladů organizačních sloţek státu ukazují, ţe bylo 

dosaţeno proti upravenému rozpočtu úspory v platech 15 193 tis. Kč, v ostatních platbách za 

provedenou práci úspory 6 228 tis. Kč. 

 V povinném pojistném bylo dosaţeno úspory 7 334 tis. Kč a v převodu FKSP úspory 

149 tis. Kč. 

 Úspory v platech se v převáţné míře soustřeďují do technické pomoci 

kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU – ty přecházejí do nároků 

z nespotřebovaných výdajů na příslušné programu z roku 2013 do roku 2014. Ostatní úspory 

jsou klasifikovány jako neprofilované nespotřebované výdaje pro rok 2014. 

 V základní organizační struktuře bylo za kapitolu dosaţeno v roce 2013 těchto 

výsledků: 

 
Limit počtu zaměstnanců

osoby

% plnění Rozdíl

schválený upravený upr. rozpočtu

Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán 557 608 609 567 93,10 -42

ÚÚR 37 39 39 35 89,74 -4

Ostatní organizační sloţky státu 37 39 39 35 89,74 -4

Kapitola celkem 594 647 648 602 92,90 -46

CRR 119 120 122 123 100,82 1

CT 89 99 99 95 95,96 -4

Příspěvkové organizace celkem 208 219 221 218 98,64 -3

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací 802 866 869 820 94,36 -49

Limit prostředků na platy

Kč

% plnění Rozdíl

schválený upravený upr. rozpočtu

Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán 263 046 895 287 798 000 281 317 000 266 606 535 94,77 -14 710 465

ÚÚR 12 452 758 12 485 000 12 045 000 11 562 411 95,99 -482 589

Ostatní organizační sloţky státu 12 452 758 12 485 000 12 045 000 11 562 411 95,99 -482 589

Kapitola celkem 275 499 653 300 283 000 293 362 000 278 168 946 94,82 -15 193 054

CRR 51 717 338 54 852 250 55 908 805 55 699 745 99,63 -209 060

CT 34 181 214 36 947 750 37 377 750 36 238 870 96,95 -1 138 880

Příspěvkové organizace celkem 85 898 552 91 800 000 93 286 555 91 938 615 98,56 -1 347 940

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací 361 398 205 392 083 000 386 648 555 370 107 561 95,72 -16 540 994

Ukazatel Skutečnost 2012
Rozpočet 2013

Skutečnost 2013

Ukazatel Skutečnost 2012
Rozpočet 2013

Skutečnost 2013

 
Ostatní platby za provedenou práce, ostatní osobní náklady

Kč

% plnění Rozdíl

schválený upravený upr. rozpočtu

Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán 10 464 890 13 954 000 21 274 000 15 367 605 72,24 -5 906 395

ÚÚR 282 900 449 000 889 000 567 159 63,80 -321 841

Ostatní organizační sloţky státu 282 900 449 000 889 000 567 159 63,80 -321 841

Kapitola celkem 10 747 790 14 403 000 22 163 000 15 934 764 71,90 -6 228 236

CRR 2 132 656 4 266 000 7 998 000 4 204 152 52,57 -3 793 848

CT 1 027 000 1 777 000 1 327 000 1 327 872 100,07 872

Příspěvkové organizace celkem 3 159 656 6 043 000 9 325 000 5 532 024 59,32 -3 792 976

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací 13 907 446 20 446 000 31 488 000 21 466 788 68,17 -10 021 212

Rozpočet 2013
Skutečnost 2013Ukazatel Skutečnost 2012
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Průměrná měsíční mzda

Kč

% plnění Rozdíl

schválený upravený upr. rozpočtu

Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán 39 355 39 446 38 494 39 184 101,79 689

ÚÚR 28 047 26 677 25 737 27 530 106,96 1 792

Ostatní organizační sloţky státu 28 047 26 677 25 737 27 530 106,96 1 792

Kapitola celkem 38 650 38 676 37 727 38 506 102,07 780

CRR 36 217 38 092 38 189 37 737 98,82 -452

CT 32 005 31 101 31 463 31 788 101,04 326

Příspěvkové organizace celkem 34 414 34 932 35 176 35 145 99,91 -31

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací 37 552 37 729 37 078 37 613 101,44 535

Ukazatel Skutečnost 2012
Rozpočet 2013

Skutečnost 2013

 
 

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 

412 529 tis. Kč pro kapitolu celkem se v průběhu roku zvýšil na 418 136 tis. Kč, tj. o 5 607 

tis. Kč.  

V oblasti platů a ostatních plateb bylo provedeno sedm rozpočtových opatření, která se 

týkala jak organizačních sloţek státu, tak i příspěvkových organizací. Přehled lze 

dokumentovat takto: 
tis. Kč

Platy

Ostatní 

platy za 

provedeno

u práci

Pracovníci 

(osoby)
Platy

Ostatní 

platy za 

provedenou 

práci

Pracovníci 

(osoby)
Platy

Ostatní platy 

za 

provedenou 

práci

Pracovníci 

(osoby)

Schválený rozpočet 300 283 14 403 647 91 800 6 043 219 392 083 20 446 866

Navýšení OON v PO CRR v rámci IOP 20.3.2013 3 732 0 3 732 0

Přesun u ÚO v rámci OPTP 9.7.2013 -7 000 7 000 -7 000 7 000 0

Přesun z platů do OPPP u OOSS ÚÚR 17.7.2013 -440 440 -440 440 0

Navýšení OPPP na odchodné pro 

bývalého ministra
3.10.2013 320 0 320 0

Přesun úkolů řídícího orgánu z MK na 

MMR
1.11.2013 519 1,00 1 037 2,00 1 556 0 3

Přesun z OON do platů u PO Czech 

Tourism
5.12.2013 450 -450 450 -450 0

Přesun v rámci OPPP u ÚO z důvodu 

proplacení platů dvěma ministrů
6.12.2013 0 0 0 0

Upravený rozpočet 293 362 22 163 648 93 287 9 325 221 386 649 31 488 869

OSS PO Kapitola

Změna Datum

 
 

 

 Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo v organizačních sloţkách státu  ve 

skutečnosti čerpáno 294 104 tis. Kč, tj. 93,21 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl 

naplněn na 92,90 % a nenaplněno bylo 46 míst. Průměrný plat představoval částku 38 506 Kč 

a byl proti upravenému rozpočtu vyšší o 2,07 %. Proti skutečnosti dosaţené v roce 2012 ve 

výši  38 650 Kč se sníţil průměrný plat o 0,37 %. 

 

 Závazný limit mezd příspěvkových organizací v objemu 91 800 tis. Kč se v průběhu 

roku zvýšil na 93 286,6 tis. Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 98,56 %, úspora rozpočtu 

představuje částku 1 348 tis. Kč.  

  

 Rozpočet ostatních osobních výdajů příspěvkových organizací se zvýšil z 6 043 tis. Kč 

ve schváleném rozpočtu na 9 325 tis. Kč. Čerpání představovalo 5 532 tis. Kč, coţ je 59,32 % 

upraveného rozpočtu. Byla vykázána úspora ve výši 3 793 tis. Kč. 

 

 Počet zaměstnanců příspěvkových organizací byl ve skutečnosti po úrovní upraveného 

rozpočtu o 3 osoby, přitom 4 osoby představovaly čerpání mimorozpočtových zdrojů, takţe 

celková úspora proti rozpočtu představovala 7 osob. Rozpočtovaná průměrná mzda ve výši 

35 176 Kč nebyla naplněna o 0,09 % a představovala výši 35 145 Kč. 
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4.4. Neinvestiční nákupy a související výdaje 

 

 Tento druh výdajů zaznamenal proti roku 2012 pokles o 30,5 % (264 mil. Kč). 

Objemově nejvyšší pokles byl zaznamenán u nákupu sluţeb – 222 mil. Kč. 
Tis. Kč

Ukazatele rozpočtové skladby Čerpání 2012
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Nákupy materiálu 34 400,779 34 696,322 30 906,004 16 746,689 928,603 17 675,293 54,19 57,19 14 159,315

Úroky a ostatní finanční výdaje 305,000 255,000 255,000 34,126 0,000 34,126 13,38 13,38 220,874

Nákup vody, paliv a energie 21 661,000 26 691,000 23 811,000 14 554,462 608,396 15 162,857 61,12 63,68 9 256,538

Nákup služeb 740 220,209 881 794,771 751 651,537 260 621,906 257 839,756 518 461,661 34,67 68,98 491 029,631

Ostatní nákupy 59 384,033 80 190,480 53 667,455 30 495,614 9 502,644 39 998,257 56,82 74,53 23 171,842

Opravy a udržování 25 240,000 25 150,000 25 000,000 15 794,532 1 333,505 17 128,037 63,18 68,51 9 205,468

Cestovné 19 954,408 18 779,710 16 182,228 9 056,208 4 254,420 13 310,628 55,96 82,25 7 126,020

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 80,000 80,000 80,000 7,018 0,000 7,018 8,77 8,77 72,982

Výdaje související s neinvestičními nákupy, 

příspěvky, náhrady a věcné dary
10 185,000 6 935,000 11 135,000 10 827,444 0,000 10 827,444 97,24 97,24 307,556

Neinvestiční nákupy a související výdaje 866 236,021 1 030 642,573 871 505,996 333 287,258 268 879,398 602 166,656 38,24 69,09 538 218,739  
  

 

4.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 

 

 V tomto druhu výdajů bylo dosaţeno v roce 2013 následujících výsledků: 
Tis. Kč

Ukazatele rozpočtové skladby Čerpání 2012
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Neinvestiční transfery podnikatelským 

subjektům
6 756,910 5 600,000 7 792,653 6 686,709 30,000 6 716,709 85,81 86,19 1 105,944

Neinvestiční transfery neziskovým a 

podobným organizacím
179 432,086 175 633,215 254 280,158 180 099,821 26 698,786 206 798,607 70,83 81,33 74 180,337

v tom: obecně prospěšné společnosti 107 225,584 125 762,874 127 273,382 122 786,457 7 277,618 130 064,076 96,47 102,19 4 486,925

           občanská sdružení 35 611,078 38 307,231 34 771,846 29 467,297 3 816,127 33 283,425 84,74 95,72 5 304,549

            církevní a náboženské společnosti 1 396,532 500,000 35 382,686 4 199,826 11 454,118 15 653,944 11,87 44,24 31 182,860

         společenství vlastníků jednotek 1 860,000 0,000 4 985,000 4 984,997 0,000 4 984,997 100,00 100,00 0,003

            ostatní neziskové organizace 33 338,892 11 063,110 51 867,244 18 661,243 4 150,923 22 812,166 35,98 43,98 33 206,001
Neinvestiční transfery soukromoprávním 

subjektům
186 188,996 181 233,215 262 072,811 186 786,530 26 728,786 213 515,316 71,27 81,47 75 286,281  

 

Proti roku 2012 došlo k růstu těchto výdajů o 14,7 %, zejména zásluhou růstu výdajů 

pro obecně prospěšné společnosti. 

 

U neinvestičních transferů podnikatelským subjektům došlo proti upravenému 

rozpočtu ve skutečnosti k úspoře ve výši1,1 mil. Kč. K překročení rozpočtu nedošlo v ţádné 

poloţce. 
Tis. Kč

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Národní program podpory CR - neinvest. transfery podnik. fyzickým 

osobám
0,000 1 699,460 1 660,210 0,000 1 660,210 97,69 97,69 39,250

Podpora oprav domovních olověných rozvodů - FO 0,000 2 420,000 1 880,000 0,000 1 880,000 77,69 77,69 540,000

Národní program podpory CR - neinvest. transfery podnik. právnickým 

osobám
0,000 1 573,193 1 573,193 0,000 1 573,193 100,00 100,00 0,000

Podpora oprav domovních olověných rozvodů 5 000,000 900,000 900,000 0,000 900,000 100,00 100,00 0,000

Cíl 3 - neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým 

osobám - SR
500,000 1 200,000 673,306 0,000 673,306 56,11 56,11 526,694

NNV - Národní PG podpory CR - neinvest. transfery podnik. právnickým 

osobám
0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 x x 0,000

Cíl 3 - neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým 

osobám - SR - NNV
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

Cíl 3 - neinvestiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve 

vlastnictví státu - SR
100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 5 600,000 7 792,653 6 686,709 30,000 6 716,709 85,81 86,19 1 105,944  
 

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem v roce 2013 zahrnují 

především dotaci Horské sluţbě a dotace v rámci společných programů krytých státním 

rozpočtem a rozpočtem Evropské unie.  
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 Čerpání v roce 2013 znamenalo 96,45 % upraveného rozpočtu, proti rozpočtu 

bylo uspořeno 4,5 mil. Kč. Rovněţ byly vyčerpány nespotřebované výdaje z předchozích let 

ve výši 7,3 mil. Kč. 
Tis. Kč

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Horská služba - neinvestiční dotace 90 000,000 100 000,000 100 000,000 0,000 100 000,000 100,00 100,00 0,000

Obecně prospěšné společnosti v oblasti cestovního ruchu 12 000,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 2 000,000

České Švýcarsko 0,000 200,000 200,000 0,000 200,000 100,00 100,00 0,000

Destinační společnost Sokolovsko 0,000 700,000 700,000 0,000 700,000 100,00 100,00 0,000

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty 0,000 300,000 300,000 0,000 300,000 100,00 100,00 0,000

Luhačovské Zálesí 0,000 300,000 300,000 0,000 300,000 100,00 100,00 0,000

TyfloCentrum Pardubice 0,000 130,000 130,000 0,000 130,000 100,00 100,00 0,000

TyfloCentrum Olomouc 0,000 250,000 250,000 0,000 250,000 100,00 100,00 0,000

NIPI Bezbariérové prostředí 0,000 2 000,000 2 000,000 0,000 2 000,000 100,00 100,00 0,000

IOP F - neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem - SR 3 294,432 2 939,009 2 566,779 0,000 2 566,779 87,33 87,33 372,230

Cíl 3 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - SR 1 800,000 1 800,000 1 794,556 0,000 1 794,556 99,70 99,70 5,444

IOP F - neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem - EU 18 668,442 16 654,373 14 545,122 0,000 14 545,122 87,34 87,34 2 109,251

NNV - IOP F - neinvestice - obecně prospěšné společnosti - SR 0,000 0,000 0,000 971,644 971,644 x x 0,000

Cíl 3 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - SR - NNV 0,000 0,000 0,000 800,010 800,010 x x 0,000

NNV - IOP F - neinvestice - obecně prospěšné společnosti - EU 0,000 0,000 0,000 5 505,964 5 505,964 x x 0,000

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 125 762,874 127 273,382 122 786,457 7 277,618 130 064,076 96,47 102,19 4 486,925  
  

 Neinvestiční dotace občanským sdruţením zahrnovala v roce 2013 kromě dotací na 

vybrané činnosti nestátním neziskovým organizacím, které poţádaly Ministerstvo pro místní 

rozvoj o přidělení finančních prostředků, dotace na společné programy státního rozpočtu a 

rozpočtu Evropské unie. Celkem bylo poskytnuto v roce 2013 více neţ 33 mil. Kč., proti 

rozpočtu bylo uspořeno 5,3 mil. Kč. Z nespotřebovaných výdajů minulých let bylo vyčerpáno 

3,8 mil. Kč. 
Tis. Kč

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Nestátní neziskové organizace v oblasti regionálního rozvoje 5 000,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 200,000

Český svaz včelařů 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000 100,00 100,00 0,000

Klub českých turistů 7 700,000 7 600,000 7 600,000 0,000 7 600,000 100,00 100,00 0,000

Neziskové organizace v oblasti cestovního ruchu 8 000,000 3 990,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 3 990,000

Sdružení pro Vltavu 0,000 250,000 250,000 0,000 250,000 100,00 100,00 0,000

Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko 0,000 60,000 60,000 0,000 60,000 100,00 100,00 0,000

Sdružení na pomoc dětem s handicapy 0,000 500,000 500,000 0,000 500,000 100,00 100,00 0,000

Labská stezka 0,000 1 000,000 1 000,000 0,000 1 000,000 100,00 100,00 0,000

Občanské sdružení Hájenka 0,000 300,000 300,000 0,000 300,000 100,00 100,00 0,000

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000 100,00 100,00 0,000

Neziskové organizace v oblasti územního plánování a stavebního řádu 2 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 0,000 522,000 522,000 0,000 522,000 100,00 100,00 0,000

Liga vozíčkářů 0,000 350,000 350,000 0,000 350,000 100,00 100,00 0,000

Pražská organizace vozíčkářů 0,000 350,000 350,000 0,000 350,000 100,00 100,00 0,000

Česká abilympijská asociace 0,000 500,000 500,000 0,000 500,000 100,00 100,00 0,000

Sdružení přátel Konta Bariéry 0,000 800,000 800,000 0,000 800,000 100,00 100,00 0,000

Nestátní neziskové organizace - ochrana nájemních vztahů 8 500,000 976,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 976,000

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR 0,000 1 400,000 1 400,000 0,000 1 400,000 100,00 100,00 0,000

Rada seniorů ČR 0,000 450,000 450,000 0,000 450,000 100,00 100,00 0,000

Sdružení nájemníků ČR 0,000 4 400,000 4 400,000 0,000 4 400,000 100,00 100,00 0,000

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR 0,000 500,000 500,000 0,000 500,000 100,00 100,00 0,000

SOS - sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje 0,000 450,000 450,000 0,000 450,000 100,00 100,00 0,000

Theia 0,000 124,000 124,000 0,000 124,000 100,00 100,00 0,000

Česká společnosat pro rozvoj bydlení, občanské sdružení 0,000 200,000 200,000 0,000 200,000 100,00 100,00 0,000

IOP F - neinvestiční dotace občanským sdružením - SR 568,084 554,977 544,807 0,000 544,807 98,17 98,17 10,170

Cíl 3 - neinvestiční transfery občanským sdružením - SR 3 000,000 5 000,000 4 929,213 0,000 4 929,213 98,58 98,58 70,787

IOP F - neinvestiční dotace občanských sdružením - EU 3 219,147 3 144,869 3 087,277 0,000 3 087,277 98,17 98,17 57,592

NNV - IOP F - neinvestice - občanská sdružení - SR 0,000 0,000 0,000 225,558 225,558 x x 0,000

Cíl 3 - neinvestiční transfery občanským sdružením - SR - NNV 0,000 0,000 0,000 2 312,424 2 312,424 x x 0,000

NNV - IOP F - neinvestice - občanská sdružení - EU 0,000 0,000 0,000 1 278,145 1 278,145 x x 0,000

Neinvestiční transfery občanským sdružením 38 307,231 34 771,846 29 467,297 3 816,127 33 283,425 84,74 95,72 5 304,549  
 

Poskytnuté neinvestiční dotace byly určeny v převáţné míře na podporu realizace 

následujících věcných oblastí vymezených v příloze usnesení vlády ze dne 13. červenec 2009 

č. 885 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 

pro rok 2011 a usnesení vlády  ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování 

dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními 

orgány státní správy. 
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OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ VČETNĚ PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ 

V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programů pro vyrovnávání příleţitostí 

pro občany se zdravotním postiţením. 

Neinvestiční dotace byla v roce 2013 poskytnuta těmto organizacím: 

 

NIPI- Bezbariérové prostředí, o.p.s. ve výši 2 000 tis.Kč 

Sdruţení přátel Konta Bariéry, o.s. ve výši 800 tis.Kč 

Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, o.s.  ve výši 522 tis.Kč 

Česká abilympijská asociace, o.s. ve výši 500 tis.Kč 

Praţská organizace vozíčkářů o.s., ve výši 350 tis.Kč 

Liga vozíčkářů, o.s. ve výši 350 tis.Kč 

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. ve výši 250 tis.Kč 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. ve výši 130 tis.Kč 

 

 NIPI – Bezbariérové prostředí – čerpala neinvestiční dotaci na činnost a správu 

celostátní sítě konzultačních středisek pro potřeby stavebních úřadů v rámci posuzování 

obecných technických poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. Projekt 

strukturou plánovaných činností podporuje antidiskriminační tendence v oblasti investiční 

výstavby atak, aby tati nová výstavba splňovala legislativně technické poţadavky na její 

bezbariérové uţívání. 

 

 Sdruţení přátel Kota BARIÉRY čerpalo neinvestiční dotaci na vydávání časopisu 

MŮŢEŠ. Časopis Můţeš  se zabývá především rozvoje sociálního  cestovního ruchu, 

podporuje vyrovnávání příleţitostí pro občany se zdravotními potíţemi. 

 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR čerpala neinvestiční dotaci 

na provoz Metodického centra pro odstraňování barier pro nevidomé a slabozraké občany. 

 

 Česká abilympijská asociace čerpala neinvestiční dotaci na podporu projektů pro 

vytvoření příleţitostí pr občany se zdravotním postiţením  a projektů podporující aktivity 

zdravotně postiţených osob.  Zajištění činnosti středisek  v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém 

Mýtě. 

 

Praţská organizace vozíčkářů, o.s. čerpala neinvestiční dotaci na osvětové akce 

s tématem Mapování přístupnosti objektů, komunikací a dopravy  z pohledu osob s tělesným 

postiţením. Projekt spočíval v získávání a editaci dat pojednávaných o přístupnosti objektů a 

souvisejících architektonických bariérách. 

 

Liga vozíčkářů, o.s.  čerpala neinvestiční dotaci na pomoc vyřešit problematiku 

přístupnosti staveb a bydlení osobám se zdravotním postiţením. 

 

Tyflocentrum Olomouc, o.p.s., čerpala neinvestiční dotaci na vytváření bezpečného a 

bezbariérového prostředí pro osoby s omezenými moţnostmi pohybu a orientace, především 

pro osoby s těţkým zrakovým postiţením. 

 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.  čerpalo neinvestiční dotaci na realizaci rozšíření 

sluţeb poradenství v oblasti odstraňování architektonických a informačních bariér z hlediska 

osob se zrakovým postiţením. 
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OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ  

 

V rámci této činnosti  byla poskytnuta podpora programu  rozvoje cestovního ruchu 

udrţitelného pro přírodu. 

 

Neinvestiční dotace byla v roce 2013 poskytnuta těmto organizacím: 
 

Klub českých turistů, o.s ve výši 7 600 tis.Kč 

Labská stezka, o.s.. ve výši 1 000 tis.Kč 

Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s. ve výši 700 tis.Kč 

Sdruţení na pomoc dětem s handicapy, o.s.ve výši 500 tis.Kč 

Nadace Partnerství, ve výši 400 tis.Kč 

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. ve výši 300 tis.Kč 

Občanské sdruţení Hájenka, o.s. ve výši 300 tis.Kč 

Luhačovské Zálesí, o.p.s. ve výši 300 tis.Kč 

Sdruţení pro Vltavu, o.s. ve výši 250 tis.Kč 

České Švýcarsko, o.p.s. 200 tis.Kč 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. ve výši 100 tis.Kč 

Skalní záchranná sluţba v CHKO Broumovsko , o.s. ve výši 60 tis.Kč 
 

 

Dotace Klubu českých turistů byla poskytnuta na údrţbu a značení pěších, 

cyklistických a lyţařských tras, na úhradu materiálových a organizačních výdajů spojených se 

značením turistických tras. Převáţná část dotace byla čerpána na údrţbu stojanů a rámů map, 

směrníků, obnovu značení pěších turistických tras, cyklotras, laminaci turistických map pro 

veřejnost. Byly uhrazeny náklady spojené s organizačním a technickým zajištěním činností 

oblastních pracovníků KČT v jednotlivých krajích. 

 

Labská stezka, o.s. čerpal neinvestiční dotaci na  odstraňování bariér a zlepšení stavu 

a úrovně  sluţeb nejen pro handicapované občany na Labské stezce i pro širokou cyklistickou 

veřejnost. 

 

 Destinační společnost Sokolovsko, o.p.s.. čerpalo neinvestiční dotaci na vybudování 

tematické trasy „Mariánská cesta“. 

 

Sdruţení na pomoc dětem s handicapy, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na podporu 

sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a jejich rodin. Vytvoření systémového modelu 

sociální turistiky s edukativním efektem. 

 

Nadace Partnerství čerpala  neinvestiční dotaci na projekt Greenways - podpora 

měkkého cestovního ruchu a  udrţitelný rozvoj regionů prostřednictvím koncepce stezek 

Greenways a propagace tras EuroVelo. 

 

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. čerpala neinvestiční dotaci 

na zlepšení informovanosti o chráněných přírodních území a přírodní rezervace. 

 

Občanské sdruţení Hájenka o.s. čerpalo neinvestiční dotaci zlepšení informačních 

sluţeb poskytovaných návštěvníkům a obyvatelům Geoparku Podbeskydí. 
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Luhačovské Zálesí, o.p.s., čerpal neinvestiční dotaci na vytvoření regionálně 

nadstandardního produktu cestovního ruchu s celorepublikovým dosahem. 

 

Sdruţení pro Vltavu, o.s., čerpalo neinvestiční dotaci na osázení informačních tabulí 

– map na dřevěných konstrukcích nebo na objektech na tábořištím v úseku Vyšší Brod  

Boršov nad Vltavou 

 

 České Švýcarsko o..p.s., čerpala neinvestiční dotaci na rozvoj šetrného cestovního 

ruchu v oblasti Českého Švýcarska. 

 

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s.,  čerpalo neinvestiční dotaci 

na podporu zvýšení informovanosti subjektů cestovního ruchu a veřejnosti o evropském 

cestovním ruchu. 

 

Skalní záchranná sluţba v CHKO Broumovsko čerpala neinvestiční dotaci na 

zvýšení odbornosti členů Skalní záchranné sluţby při záchraně  návštěvníků CHKO 

Broumovsko. 

 
 

 

OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, TRVALE UDRŢITELNÝ ROZVOJ  

 

V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programu  trvale udrţitelný rozvoj 

udrţitelného pro přírodu. 

 

Neinvestiční dotace byla v roce 2013 poskytnuta těmto organizacím: 
 

Svaz měst a obcí ČR, z.s.p.o. ve výši  2 000 tis.Kč 

Sdruţení místních samospráv, ve výši  1 750 tis.Kč 

Folklorní sdruţení, o.s. ve výši 700 tis.Kč 

Národní síť Zdravých měst ČR, z.sp.o. ve výši  250 tis.Kč 

Spolek pro obnovu venkova ČR, o.s., ve výši 250 tis.Kč 

Český svaz včelařů, o.s. ve výši 100 tis.Kč 

 

Svaz měst a obcí ČR čerpal neinvestiční dotaci na úhradu sluţebních cest, týkajících 

se aktivního zapojení obcí a měst ČR do rozhodovacích procesů EU a účinné obhajoby zájmů 

samospráv ČR na úrovni Evropské unie a dalších evropských zemí. 
 

Sdruţení místních samospráv ČR čerpalo neinvestiční dotaci na poskytování 

organizačních, administrativních, vzdělávacích  a odborných sluţeb členským obcím a jejich 

představitelům. 

 

Folklorní sdruţení čerpalo neinvestiční dotaci na podporu na XIX. Celostátní kolo 

soutěţe dětských zpěváků lidových písní, IX. Mezinárodní folklorní festival „Praţský 

jarmark“, tyto akce významně podpořily cestovní ruch. 

 

Národní síť Zdravých měst ČR čerpala neinvestiční dotaci na realizaci projektu 

„Data a nástroje pro strategický rozvoj“ vytvoření nástroje umoţňujícího grafické zobrazení 

návaznosti dokumentu, který je vytvořený i pro připravované dokumenty MMR. 
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Spolek pro obnovu venkova ČR,o.s. čerpal neinvestiční dotaci na zajištění 

administrace a prací spojených s koordinací a propagační činností soutěţe Vesnice roku. 

 

Český svaz včelařů, čerpal neinvestiční dotaci na všestranný rozvoj chovatelů včel a 

vydávání časopisu Včelařství. 

 

 

 

OCHRANA SPOTŘEBITELE A OCHRANA NÁJEMNÍCH VZTAHŮ 
 

V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programů souvisejících s právně 

osvětovou činností v oblasti bydlení. 

 

Neinvestiční dotace byla v roce 2013 poskytnuta těmto organizacím: 

 

Sdruţení nájemníků ČR, o.s. ve výši 4 200 tis.Kč 

Sdruţení bytových druţstev a společenství vlastníků, o.s. ve výši     1 400 tis.Kč 

Občanské sdruţení majitelů domů v ČR, o.s. ve výši 500 tis.Kč 

Sdruţení obrany spotřebitele - Asociace, o.s. ve výši 450 tis.Kč 

Rada seniorů, o.s. ve výši 450 tis.Kč 

Česká společnost pro rozvoj bydlení, o.s. ve výši 200 tis.Kč 

THEIA – občanské sdruţení, o.s. ve výši 124 tis.Kč 

 

Sdruţení nájemníků ČR, o.s. realizovalo projekt, který byl určen na zajištění právně 

osvětové činnosti v oblasti bydlení - pomoc a ochranu práv nájemníků a na podporu činnosti 

poraden nájemníkům. Byla zajišťována činnost poradenských středisek, které poskytují 

základní právní a ekonomickou orientaci nájemníků, členů druţstev, společenství vlastníků 

bytů ale  i dalších osob na trhu bydlení. Poradenské sluţby byly  poskytovány v poradenských 

střediscích  sdruţení nájemníků. Střediska poskytují informace a základní porady jak členům 

svazu, tak i ostatní veřejnosti. Sdruţení zajišťovalo vydávání písemných podkladů a periodik 

pro informaci svých členů. Sdruţní nájemníků je za ČR řádným členem Mezinárodní unie 

nájemníků se sídlem ve Stockholmu a aktivně v této organizací působí. 

 

Sdruţení bytových druţstev a společenství vlastníků, o.s. zajišťuje právně 

osvětovou činnost v oblasti bydlení, uplatňování ochrany spotřebitele ve výstavbě. Působí na 

rozšíření právního vědomí občanů v otázkách bydlení prostřednictvím poraden, školení, 

seminářů, publikací apod. 

 

Občanské sdruţení majitelů domů v ČR, o.s. realizovalo projekt na posilování 

právního vědomí v vlasti bydlení, pomoci při vytváření fungujícího trhu s byty. Byly 

organizovány přednášky a semináře, zajišťováno rozšiřování informační broţury a časopisu 

Střecha, který vycházel 4 x ročně. Sdruţení poskytovalo odborné porady jak svým členům, 

tak dalším vlastníkům domů a veřejnosti.  

 

Sdruţení obrany spotřebitele - Asociace, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na větší 

informovanost cílové skupiny o právech a povinnostech nájemců, pronajímatelů a 

podnájemníků. 

 

Rada seniorů, o.s. čerpala neinvestiční dotaci na bytové poradny pro seniory. 

 



 82 

Česká společnost pro rozvoj bydlení , o.s. čerpala neinvestiční dotaci na poskytování 

poradenské, informační a osvětové činnosti v oblasti bydlení. 
 

THEIA – občanské sdruţení, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na sluţby odborného  

sociálního poradenství související s bydlením, 

 

 

OSTATNÍ 

 

V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora HORSKÁ SLUŢBA, o.p.s.: 
 

Horská sluţba ČR, o.p.s. ve výši 100 000 tis.Kč 

 

Horská sluţba, o.p.s. – čerpala neinvestiční dotaci na poskytování první pomoci, 

provádění záchranných a pátracích akcí, pátrání po pohřešovaných, preventivní činnost, a 

další sluţby pro  zajištění cestovního ruchu na českých horách. 

 

 Neziskové organizace předkládaly své ţádosti o dotaci na rok 2013 do vyhlášeného 

výběrového řízení s termínem do 30. září 2012. Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána  

v březnu 2013. 

 

    Neinvestiční transfery církevním organizacím a náboţenským společnostem byly 

rozpočtovány ve výši 35,4 mil. Kč. Čerpání celkem představovalo pouze 15,7 mil. Kč.        

 

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

IOP G - neinvestice - církevní právnické osoby - SR 0,000 3 326,186 2 138,258 0,000 2 138,258 64,29 64,29

Cíl 3 - neinvestiční tranfery církvím a náboženským společnostem - SR 500,000 1 500,000 1 398,893 0,000 1 398,893 93,26 93,26

IOP G - neinvestice - církevní právnické osoby - EU 0,000 30 556,500 662,675 0,000 662,675 2,17 2,17

NNV - IOP G - neinvestice - církevní právnické osoby - EU 0,000 0,000 0,000 11 454,118 11 454,118 x x

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 500,000 35 382,686 4 199,826 11 454,118 15 653,944 11,87 44,24  
 

 U neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek a ostatních transferů 

neziskovým a podobným organizacím bylo na upravený rozpočet ve výši 56,9 mil. Kč 

vykázáno čerpání ve výši 27,8 mil. Kč, z toho čerpání nespotřebovaných výdajů z minulých 

let představovalo 4,2 mil. Kč. 

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Podpora oprav domovních olověných rozvodů - SVJ 0,000 4 985,000 4 984,997 0,000 4 984,997 100,00 100,00

Sdružení místních samospráv ČR 0,000 1 750,000 1 750,000 0,000 1 750,000 100,00 100,00

Svaz měst a obcí ČR 0,000 2 000,000 2 000,000 0,000 2 000,000 100,00 100,00

Nadace Partnerství 0,000 400,000 400,000 0,000 400,000 100,00 100,00

Projekt nestátní neziskové organizace 500,000 250,000 250,000 0,000 250,000 100,00 100,00

IOP F - neinvestiční dotace zájm. sdružením právnických osob - SR 1 134,614 1 137,888 1 137,711 0,000 1 137,711 99,98 99,98

IOP G - neinvestice - zájmová sdruž. práv. osob - SR 0,000 293,701 180,597 0,000 180,597 61,49 61,49

Cíl 3 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - 

SR
3 000,000 5 500,000 5 472,519 0,000 5 472,519 99,50 99,50

IOP F - neinvestiční dotace zájm. sdružením právnických osob - EU 6 428,496 6 447,047 6 447,041 0,000 6 447,041 100,00 100,00

IOP G - neinvestice - zájmová sdruž. práv. osob - EU 0,000 34 088,608 1 023,375 0,000 1 023,375 3,00 3,00

NNV - IOP F - neinvestice - zájmová sdružení právnických osob - SR 0,000 0,000 0,000 141,018 141,018 x x

NNV - IOP G - neinvestice - zájmová sdruž. práv. osob - SR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x

Cíl 3 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - 

SR - NNV
0,000 0,000 0,000 3 210,821 3 210,821 x x

NNV - IOP F - neinvestice - zájmová sdružení právnických osob - EU 0,000 0,000 0,000 799,084 799,084 x x

NNV - IOP G - neinvestice - zájmová sdruž. práv. osob - EU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x

Neinvestiční transfery ostatním neziskovým a podobným organizacím 

(včetně neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek)
11 063,110 56 852,244 23 646,240 4 150,923 27 797,163 41,59 48,89
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4.6. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 

 

 Jedná se především o neinvestiční transfery územním rozpočtům (obcím, krajům, 

regionálním radám, svazkům obcí) a neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím.  

 

 Proti upravenému rozpočtu byla ve skutečnosti vykázána úspora rozpočtu ve výši 207 

mil. Kč. Mimo rozpočtových prostředků byly realizovány nároky z nespotřebovaných výdajů 

z minulých let ve výši 1 405 mil. Kč.  

 

 V základní struktuře lze charakterizovat čerpání v roce 2013 takto: 
Tis. Kč

Ukazatele rozpočtové skladby Čerpání 2012
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 

ústřední úrovně
81 904,914 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

Neinvestiční transfery obcím 725 404,363 94 893,193 165 863,021 63 585,920 833 525,989 897 111,909 38,34 540,88 102 277,101

Neinvestiční transfery krajům 45 113,486 22 886,141 38 581,234 27 229,269 51 763,620 78 992,889 70,58 204,74 11 351,965

Neinvestiční transfery regionálním radám 736 955,827 503 000,000 505 458,790 505 458,790 313 650,812 819 109,602 100,00 162,05 0,000

Neinvestiční transfery svazkům obcí 4 568,609 800,000 4 183,135 3 790,095 0,000 3 790,095 90,60 90,60 393,040
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím
470 075,040 456 300,000 470 600,000 465 200,000 0,000 465 200,000 98,85 98,85 5 400,000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím - EU
160 851,847 274 339,984 616 529,917 529 169,593 206 306,641 735 476,234 85,83 119,29 87 360,323

Převody vlastním fondům 2 769,159 2 993,250 2 924,040 2 775,348 0,000 2 775,348 94,91 94,91 148,692

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným 

rozpočtům
553,291 449,000 1 628,800 1 471,532 0,000 1 471,532 90,34 90,34 157,268

Neinvestiční transfery veřejnoprávním 

subjektům
2 228 196,536 1 355 661,568 1 805 768,936 1 598 680,547 1 405 247,062 3 003 927,609 88,53 166,35 207 088,390

  

 

4.7. Ostatní neinvestiční výdaje 

 

 Jedná se o neinvestiční transfery obyvatelstvu, neinvestiční transfery do zahraniční.  
Tis. Kč

Ukazatele rozpočtové skladby Čerpání 2012
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání 

celkem

% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Náhrady placené obyvatelstvu 1 580,756 2 205,000 5 211,000 4 472,533 6 188,321 10 660,854 85,83 204,58 738,467

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 19 974,625 20 000,000 20 000,000 15 703,768 0,000 15 703,768 78,52 78,52 4 296,232

Příspěvek do fondu Výboru pro lidská sídla 

EHK OSN v Ženevě
0,000 350,000 350,000 0,000 350,000 100,00 100,00 0,000

Příspěvek v rámci Programu OSN pro lidská 

sídla UN-HABITAT
0,000 150,000 150,000 0,000 150,000 100,00 100,00 0,000

Neinvestiční transfery mezinárodním 

organizacím
4 700,000 4 700,000 2 273,978 0,000 2 273,978 48,38 48,38 2 426,022

Dobrovolný příspěvek na činnost TC OECD 270,000 270,000 257,880 0,000 257,880 95,51 95,51 12,120

Příspěvky mezinárodním organizacím OP 

Meziregionální spolupráce - SR
600,000 600,000 565,499 0,000 565,499 x x 34,501

OP Meziregionální spolupráce - SR - NNV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

OP ESPON pro Cíl EÚS - SR - NNV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

OP INTERACT - pro Cíl EÚS - SR - NNV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

Ostatní neinvestiční výdaje 0,000 200,000 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 2 000,000

Neinvestiční transfery ostatní 30 314,196 27 975,000 33 281,000 23 773,658 6 188,321 29 961,979 71,43 90,03 12 314,731

8 758,815

 
  

Objemově nejvyšší jsou náhrady placené obyvatelstvu zásluhou státní podpory 

hypotečního úvěrování a neinvestiční transfery mezinárodním organizacím. 

 

  

4.8. Zahraniční rozvojová pomoc 

 

 Ministerstvo neparticipovalo finančně v roce 2013 na projektech zahraniční rozvojové 

pomoci ČR. 
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4.9. Zahraniční aktivity 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj – ústřední orgán měl v roce 2013 ve své agendě 410 

schválených zahraničních pracovních cest (dále jen ZPC). Z nich bylo 14 ZPC stornováno. 

Realizovaných 396 ZPC se celkem účastnilo 576 zaměstnanců (na některé ZPC bylo vysláno 

více zaměstnanců, někteří vyjíţdějí opakovaně), kteří strávili v zahraničí 1463 dnů.  

  

Celkové finanční náklady na ZPC za rok 2013 činily cca 7.640.049,-- Kč. V porovnání 

s rokem 2012 se tyto finanční náklady na ZPC sníţily o cca 372.411,-- Kč, a to díky akcím 

refundovaným a akcím hrazeným z prostředků technické pomoci a také postupným 

sniţováním nákladů na ZPC, zejména díky utvoření systému poptávkového řízení při výběru 

dodavatele sluţeb – letecké přepravy a včasnému objednávání leteckého spojení. Sníţení 

nákladů je také důsledkem uplatňování rozhodnutí ministra č. 17/2012. 

   

Oproti roku 2012 se počet osob, které vycestovaly na ZPC, zvýšil o 20 a počet zahraničních 

pracovních cest se taktéţ zvýšil o 13 ZPC. Počet dnů strávených v zahraničí na ZPC se oproti 

tomu sníţil o 9 dnů. 

  

Zaměstnanci ministerstva uskutečnili zahraniční pracovní cesty do 39 zemí světa. Vycestovali 

převáţně do zemí Evropy, ale navštívili také země v Asii a v Africe.  

Nejvíce pracovních dnů bylo stráveno v Belgii (410), v SRN (196), na Slovensku (127), 

v Polsku (100), v Rakousku (86), ve Francii (59), v Číně (58) a v Litvě (54). 

Nejvíce ZPC se uskutečnilo v souvislosti se spoluprácí s Evropskou komisí, s litevským 

předsednictvím EU, s veřejnými zakázkami a dále také probíhala pravidelná pracovní jednání 

v Bruselu, dvoustranná jednání a přeshraniční spolupráce. 

 

Jednotlivých ZPC se obvykle účastnili 1-2 zaměstnanci s průměrnou dobou pobytu 2,5 dne a s 

průměrnými náklady na osobu cca 13.264,--Kč (včetně dopravy, ubytování, diet 

a konferenčních poplatků). 

  

Ministr pro místní rozvoj za rok 2013 uskutečnil 4 zahraniční pracovní cesty, do Číny a do 

Polska a pak do Belgie a Španělska.  

  

Účel zahraničních pracovních cest a hlavní projednávaná problematika souvisela vţdy 

s pracovní náplní pracovníků jednotlivých odborů ministerstva a odbornými konferencemi, 

které pořádala Evropská unie a jiné mezinárodní organizace. Účast pracovníků 

na zahraničních akcích přispívala ke zlepšení mezinárodní spolupráce, jak v rámci celé 

republiky, tak i ministerstva.      

 

 5. Výdajová struktura rozpočtování 

 

Veškeré rozpočtované výdaje návrhu rozpočtu na rok 2013 jsou rozděleny do čtyř 

bloků.  

 

 Jedná se o: 

 

- Podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu – zahrnuje vznik nových pracovních 

míst, přípravu nových průmyslových ploch, zprovoznění nevyuţívaných průmyslových ploch 

i jiných prostor a objektů pro podnikání a zajištění související výstavby, rozšíření nebo 

rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury. Dále zahrnuje realizaci technické 
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infrastruktury obcí pro rozvoj cestovního ruchu a obnovu technických a kulturních památek v 

rámci koncepce regionálního programu, obnovu majetku poškozeného pohromou, slouţícího 

k zabezpečení základních funkcí v území. Celková částka určená rozpočtem na tento blok 

představuje rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2013. Jedná se o 14 956 406 tis. Kč.  

 

- Podporu bydlení – zahrnuje zlepšení bytové situace obyvatelstva tak, aby domácnosti byly  

schopné nalézt vhodné bydlení odpovídající jejich finančním moţnostem, pomoc při 

uspokojování bytových potřeb osob, které si vlastními silami nemohou pořídit odpovídající 

bydlení, zvyšování objemu nové technické infrastruktury pro vymezené cílové skupiny 

obyvatel, sníţení stáří bytového fondu, zkvalitnění bytového fondu, podporu udrţitelného 

rozvoje bytového fondu, udrţení sociální stability v sídlištních celcích a prevenci kriminality. 

Celková částka určená na tento blok v rozpočtu na rok 2013 představuje hodnotu 514 900 tis. 

Kč.  

 

- Územní plánování a stavební řád – zahrnuje výkon  funkce nadřízeného správního orgánu 

krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku 

územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. V intencích zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle dalších navazujících zákonů, 

nařízení vlády a vyhlášek plnění  úkolů MMR v oblasti legislativy. Celková částka určená na 

tento blok v rozpočtu na rok 2013 představuje hodnotu 46 839 tis. Kč.  

 

- Ostatní činnosti resortu – zahrnuje zajištění provozu a vlastní investiční výstavby resortu. 

Celková částka určená na tento blok v rozpočtu na rok 2012 představuje hodnotu 933 378 tis. 

Kč.  

 

6. Časové čerpání výdajů 

 

6. 1. Čerpání finančních prostředků v průběhu roku 

 

v tis. Kč podíl v % v tis. Kč podíl v % v tis. Kč podíl v % v tis. Kč podíl v %

Výdaje celkem 4 746 029 22,11 7 308 558 34,04 13 104 656 61,04 21 467 621 100,00

Příjmy celkem 1 446 664 16,78 5 515 802 63,97 6 398 217 74,20 8 622 844 100,00

Ukazatel
1. čtvrtletí 1. pololetí 1. - 3. čtvrtletí Rok

 
 

 Čerpání rozpočtu probíhalo značně nerovnoměrně. nejvyšších podílů bylo dosaţeno ve 

čtvrtém čtvrtletí ( u výdajů téměř 40 %). Ukazuje se, ţe průběţnému čerpání v průběhu roku 

není stále věnována ze strany ministerstva potřebná pozornost. 

 

6.2. Zálohové platby 

 

 V roce 2013 byly poskytnuty pouze provozní zálohy na čerpání pohonných hmot CCS 

a provozní zálohy na běţné výdaje z pokladny v rámci ministerstva. 

 

7. Finanční vypořádání se státním rozpočtem 

 

 Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 24/2012 Sb., o rozsahu, struktuře a 

termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o 

rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu odvedlo 

ministerstvo na účet „Vypořádací účet ČR za rok 2013“ č. 772-14-529001/0710 Ministerstvu 

financí k 15. 3. 2013 celkem 218 929 453,73  Kč. 
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8. Nároky z nespotřebovaných výdajů 

 

 Na počátku roku 2013 bylo evidováno celkem 27 699 467 tis. Kč nároků 

z nespotřebovaných výdajů. V průběhu roku 2013 byly čerpány nároky z nespotřebovaných 

výdajů ve výši 7 628 572 tis. Kč, úsporami rozpočtu v roce 2013 byly generovány nové 

nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 612 474 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných 

výdajů k 1. 1. 2014 představuje částku 22 683 369 tis.Kč.  
v tis. Kč

 Profilující výdaje 27 231 189,80 27 248 689,80 7 614 403,58 19 634 286,22 2 189 901,17 21 824 187,39

v tom:

Na jejichž provedení dostává ČR  peněžní prostředky nebo 

jejich část od EU - národní prostředky 
2 156 953,11 2 156 953,11 668 070,05 1 488 883,05 437 100,00 1 925 983,06

Na jejichž provedení dostává ČR  peněžní prostředky nebo 

jejich část od EU - prostředky EU
23 958 524,64 23 958 524,64 6 270 118,26 17 688 406,39 1 300 981,07 18 989 387,46

Na programy podle § 13 odst. 3  rozpočtových pravidel  - 

národní programy
1 115 712,05 1 133 212,05 676 215,27 456 996,78 451 820,09 908 816,87

Výzkum a vývoj 1 657,25 1 657,25 0,00 1 657,25 0,00 1 657,25

Účelově určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových 

pravidel 
9 577,69 9 577,69 450,00 9 127,69 0,00 9 127,69

 Neprofilující výdaje 457 041,91 439 541,91 13 718,08 425 823,83 422 573,03 848 396,87

Celkem 27 699 466,65 27 699 466,65 7 628 571,65 20 070 895,00 2 612 474,20 22 683 369,20

Celkové nároky k 

1. 1. 2014

Stav nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů k 1. 1. 2013

Stav nároků 

z nespotřebo-

vaných výdajů 

po změnách               

Čerpání v roce 

2013

Zůstatek k 31. 12. 

2013

Nové nároky z roku 

2013

 
 

 Lze konstatovat, ţe v této oblasti bylo dosaţeno proti roku 2012 určitého pozitivního 

posunu. Nároky z nespotřebovaných výdajů se meziročně sníţily o 5 mld. Kč. Přesto 

povaţujeme jejich celkový objem na začátku roku 2014 ve výši více neţ 22 mld. Kč za 

neúměrně vysoký i vzhledem k celkovému rozpočtu výdajů na rok 2014, který nedosahuje ani 

12,5 mld. Kč. 

 Vyššímu sníţení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2013 bránily následující 

skutečnosti: 

- vysoké nedočerpání rozpočtu na rok 2013 u integrovaného operačního programu ve výši 

téměř 1,6 mld. Kč, 

-  značné nečerpání národních programů proti rozpočtu na rok 2013, zejména odstraňování 

následků ţivelných pohrom v oblasti podpory bydlení a regionálního rozvoje. Nečerpání 

rozpočtu představuje více neţ 380 mil. Kč, 

- značné nečerpání rozpočtu na rok 2013 u neprofilovaných výdajů ve výši více neţ 420 mil 

Kč. U těchto výdajů je moţné velkou část z těchto výdajů povaţovat za úsporu rozpočtu 

vlivem aktivních opatření ministerstva na sniţování provozních výdajů, 

- pomalé čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, zejména 

kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, kde zůstávají 

finanční prostředky rozpočtu EU ve výši 17,7 mld. Kč a státního rozpočtu ve výši 1,5 mld. 

Kč. 

 

9. Mimorozpočtové prostředky 

 

9.1. Zvláštní účty MMR 

 

Účet Pozemkového fondu na Program obnovy venkova č. 30031-629001/0710 

 

- byl zřízen v roce 1997 v souvislosti s převodem finančních prostředků z Pozemkového 

fondu ČR účelově určených pro Program obnovy venkova, na základě usnesení Poslanecké 

sněmovny č. 536/1997  
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Na tomto účtu nebyl od roku 2001 ţádný obrat. 

 

zůstatek účtu k 31. 12. 2013    728 464,67 Kč 

 

Účet Centralizace prostředků z likvidace státních podniků č. 40037-629001/0710 

 

- byl zřízen v roce 2003 v souvislosti s převodem výkonu zakladatelských funkcí státních 

podniků a státních podniků v likvidaci, u nichţ tuto funkci do té doby vykonávaly okresní 

úřady, do působnosti MMR v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb., o přechodu některých 

dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce 

 

stav účtu k 1. 1. 2013  8 579 025,04 Kč  

příjmy: 1 120 303,94 Kč VYAS, Vyškov, státní podnik v likvidaci 

zůstatek účtu k 31. 12. 2013      9 699 328,98 Kč 

 

Účet projektu  INTERACT „EX-INT“ č. 70033-629001/0710 

 

- byl zřízen v srpnu roku 2006 a slouţí jako podpora k financování projektů realizovaných 

v rámci této iniciativy ES  

 

stav účtu k 1. 1. 2013      1 677 114,86 Kč 

bez obratu za rok 2013   

 

zůstatek účtu k 31. 12. 2013 1 677 114,86 Kč 

 

9.2 VISA karty 

 

-  byl zřízen v souladu s ustanovením odst. 7 § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech v červnu roku 2001 a uskutečňují se z něj platby prostřednictvím platebních VISA 

karet při pracovních cestách vybraných pracovníků MMR. Na tento účet jsou převáděny 

finanční prostředky dle potřeby z výdajového účtu pouze v průběhu roku a výdaje jsou 

účtovány na základě vyúčtování příslušných pracovních cest. 

 

stav účtu k 1. 1. 2013      0,00 Kč 

výdaje uskutečněné VISA kartami celkem   767 544,44 Kč 

zůstatek účtu k 31. 12. 2013    0,00 Kč 

9.3 Správní poplatky 

 

Účet správní poplatky MMR č. 3711-629001/0710  

- byl zřízen v roce 2006 v souvislosti s výběrem správních poplatků v působnosti vybraných 

útvarů MMR a soustřeďuje veškeré takto získané finanční prostředky v průběhu kalendářního 

roku:  

Odbor veřejných investic (OVI) – zajišťuje výběr správních poplatků za zápis, změnu zápisu 

a vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; 

Odbor územně a stavebně správní (OÚSS) – zajišťuje výběr správních poplatků za vydání 

opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů; 

Odbor personální (OP) – výběr správních poplatků za autorizace osob v oblasti dalšího 

vzdělání. 
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Mimo plateb na bankovní účet probíhají úhrady plateb pomocí poštovních poukázek, kolků a 

hotovostně na pokladnách MMR. 

 

Při hotovostních platbách jsou veškeré finanční prostředky soustřeďovány do centrální 

pokladny MMR na Staroměstském náměstí (pokladna spadá do Odboru účetnictví a 

finančních sluţeb), ze které jsou tyto prostředky téţ odváděny na účet správních poplatků. 

 

V závěru roku jsou veškeré přijaté prostředky za příslušný kalendářní rok odvedeny na 

příjmový účet státního rozpočtu (MF) v souladu se zákony č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 

Výdaji jsou v tomto případě vrácené přeplatky, které jsou z účtu správních poplatků MMR 

odváděny zpět na účet plátce správního poplatku na základě pokynů věcně příslušných 

správců předmětných poplatků. 

 

stav účtu k 1. 1. 2013       0,00 Kč 

příjmy        1 507 820,00 Kč  

výdaje              -7 000,00 Kč vracené přeplatky 

 

       1 500 820,00 Kč zúčtováno ve prospěch státního  

        rozpočtu na MF 

zůstatek účtu k 31. 12. 2013                           0,00 Kč 

 

 

9.4. Majetkové účasti 

 

ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

MMR spolu s dalšími orgány státní správy a bankami je akcionářem ČMZRB  

a k  31. 12. 2013 má v drţení celkem 2 158 ks akcií v nominální hodnotě 516 841 000,- Kč. 

Hodnota jedné akcie je 239 500,- Kč. Celková pořizovací cena akcií evidovaná v účetnictví je 

121 968 944,10 Kč. Uvedené akcie představují podíl 24,25 % na základním kapitálu akciové 

společnosti. V průběhu roku 2013 nedošlo k ţádným změnám ve výši majetkové účasti v této 

akciové společnosti.  

 

9.5. Návratné finanční výpomoci 

 

V roce 2013 nebyly na MMR evidovány. 

 

10. Kontrola 

 

10.1. Kontroly hospodaření provedené v gesci samostatného oddělení interního auditu 

 

V rámci zabezpečení funkce interního auditu byly v roce 2013 vykonány tyto audity a auditní 

šetření:  

– Audit systému následné kontrolní činnosti u Samostatného oddělení kontroly, 

– Audit vnitřního kontrolního systému u Odboru analýz a strategie, 

– Audit vnitřního kontrolního systému a audit operací u Odboru evropské územní 

spolupráce, 

– Sledování a ověřování účinnosti přijímání nápravných opatření u útvarů 

auditovaných v předešlých obdobích, 
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– Audit zabezpečení vnitřního kontrolního systému s ohledem na sluţbu interního 

auditu  u organizací, u nichţ MMR ČR plní funkci zřizovatele, 

– Audit zabezpečení vnitřního kontrolního systému s ohledem na sluţbu interního 

auditu  u Státního fondu rozvoje bydlení. 

 

Kromě výkonu auditní činnosti poskytovalo Samostatné oddělení interního auditu v roce 2013 

konzultační a poradenské sluţby pro útvary MMR a organizace zřizované MMR. 

 

V rámci kontaktního bodu sítě AFCOS byly zajištěny následující činnosti:  

– pravidelná čtvrtletní hlášení nesrovnalostí pro úřad OLAF, 

– spolupráce s řídícími orgány SROP a FS, s PCO MF ČR, s centrálním 

kontaktním bodem sítě AFCOS a úřadem OLAF při opravách chyb v hlášeních 

nesrovnalostí. 

 

Ve shodě s Ročním plánem činnosti samostatného oddělení interního auditu MMR ČR pro 

rok 2013 vykonalo SOIA v září aţ prosinci 2013 audit č. 57/13 u organizací, u nichţ MMR 

ČR plní funkci zřizovatele. Auditovanými subjekty byly organizace Česká centrála cestovního 

ruchu – CzechTourism, Centrum pro regionální rozvoj ČR a Ústav územního rozvoje ČR. 

Cílem auditního šetření bylo zjistit úroveň zabezpečení sluţby interního auditu v těchto 

organizacích podle § 28-31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů,  a tam, kde dosud nebyla zavedena funkce interního auditu prověřit 

potřebu jejího zavedení. Auditní šetření bylo prováděno formou veřejnosprávní kontroly.  

Výsledkem auditního šetření bylo zjištění, ţe u prověřovaných organizací je zavedení sluţby 

interního auditu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a ţe tedy ze strany vedení MMR ČR 

není v této věci potřeba přijímat ţádná mimořádná opatření. 

 

10.2. Kontroly hospodaření provedené v gesci Řídících orgánů kofinanovaných 

programů SR a EU 

 

Řídící orgán Fondu soudrţnosti 

ŘO FS v souladu s rozdělením odpovědností a pravomocí podle usnesení vlády č. 125/2004 

vykonává pouze kontrolu delegovaných pravomocí na zprostředkujících subjektech – MD a 

MŢP. V roce 2013 nebyly provedeny ţádné kontroly delegovaných pravomocí a v budoucnu 

se ani další kontroly nepředpokládají.  Poznamenáváme, ţe samostatné oddělení kontroly 

provádí kontroly projektů FS podle čl. 9 Nařízení č. 1386/2002 a informace o rozsahu těchto 

kontrol (de facto kontrol z MMR jako ŘO FS) poskytuje ve svém podkladu pro ZÚ. 

Řídící orgán Integrovaného operačního programu 

Celkovou zodpovědnost za realizaci Integrovaného operačního programu zahrnující i 

odpovědnost za finanční kontrolu poskytované pomoci nese Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR, resp. Řídící orgán IOP (dále jen ŘO IOP). Provádění kontrol můţe přenést na jiné 

kontrolní orgány, není tím však zbaven svého práva sám kontroly provádět, ani není zbaven 

zodpovědnosti za provádění těchto kontrol. ŘO v rámci nastaveného kontrolního systému 

kontroluje činnosti jednotlivých zprostředkujících subjektů. ŘO IOP tak ověřoval zejména 

plnění dohod o delegování úkolů a rozhodnutí ministra pro místní rozvoj na jednotlivé 

zprostředkující subjekty.  Řídící kontrola těchto subjektů je součástí kontrolního systému 

definovaného v Operačním manuálu  IOP aktualizovaná verze 1.5 platný od 1.11.2013. Jsou 

zde, mimo jiné, popsány druhy řídící kontroly (vykonávaná formou veřejnosprávní kontroly 

na místě a řídící administrativní kontroly) a způsoby, jakými jsou prováděny. V metodických 
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podkladech programů jsou jednoznačně vymezeny odpovědnosti a pravomoci jednotlivých 

subjektů a jejich činnosti jsou pravidelně kontrolovány. Cílem nastaveného kontrolního 

systému je vytváření podmínek pro zabránění vzniku nedostatků a vytváření takových 

kontrolních mechanismů, které by případně vzniklé nedostatky dokázaly včas odhalit a 

napravit. Výsledky prováděných kontrol jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány. 

Pracovníci odboru je zaznamenávají do informačního systému IS MONIT7+  a IS MSC2007. 

Těţiště kontrol ŘO spočívá, z důvodů vyšší hospodárnosti a efektivnosti, v administrativních 

(dokladových) kontrolách. Na základě výsledků administrativních kontrol a prováděných 

analýz rizik jsou v případě potřeby prováděny veřejnosprávní kontroly na místě.   

 

Vnitřní kontrolní systém 

 

Vnitřní kontrolní systém, který je zaloţen na pravidlech efektivního, hospodárného a účelného 

výkonu veřejné správy vyplývajícího ze zákona o finanční kontrole a dalších předpisů, je 

popsán v operačních manuálech jednotlivých programů. 

Zaměření kontrolní činnosti ŘO je určeno na základě analýzy rizik, zohlednění podnětů 

získaných od subjektů podílejících se na implementaci programů, či výsledků auditů a kontrol 

provedených externími subjekty.  

Kontrolní činnost ŘO IOP v roce 2013 byla podloţena Plánem kontrol ŘO IOP na rok 2013 a 

byla zaměřena z důvodu narůstajícího počtu podezření na nesrovnalost zejména na kontrolu 

delegovaných činností na jednotlivé zprostředkující subjekty (dále ZS) a na jednotlivé 

projekty. Převaţující kontrola delegovaných činností ZS byla realizována zejména s ohledem 

na závěry analýz rizik, na předchozí kontrolní činnosti a závěry externích kontrol a auditů. 

Kontroly delegovaných činností se v roce 2013 zaměřovaly na provádění činností 

zprostředkujícími subjekty při kontrole přijatelnosti a formálních náleţitostí, při hodnocení a 

výběru projektů, analýze rizik projektů a výběru vzorku projektů ke kontrole. Dále byly 

kontroly delegovaných činností zaměřeny na kontrolu administrace ţádostí o platbu 

zprostředkujícími subjekty a na ověření správných postupů ZS při kontrole konečných 

příjemců při zadávání veřejných zakázek a také vlastní kontrola ŘO IOP u konečných 

příjemců. Kromě kontrol delegovaných činností byly zahájeny kontroly na projektech. Řada 

kontrol byla realizována na základě poţadavku CRR, zejména v oblasti zadávacích řízení a 

výběrových řízení. 

Počty dokončených kontrol delegovaných činností ŘO IOP podle typu kontrolovaného 

subjektu jsou uvedeny v následující tabulce: 

Přehled kontrol delegovaných činností podle kontrolovaných subjektů- stav k 31.12.2013 
 

Kontro-

lovaný 

subjekt 

P
lá

n
 Počet 

realizo-

vaných 

kontrol 

A
K

 

A
V

S
K

 

K
M

 

V
S

K
M

 

M
N

 

Počet 

zruše-

ných 

kontr

ol 

Počet 

ukon-

čených 

kontrol 

Ukonče

né 

„pozitiv

ní bez 

nálezu“ 

Ukončené 

„negativní 

s nálezem

“ 

Zbývá 

ukončit 

zařaze- 

ných do 

plánu/ 

zaháje-

ných 

MZd 4 9 5 4 0 0 0 0 8 5 3 1 

MV 4 19 16 2 0 1 0 0 13 9 4 6 

MPSV 4 4 2 1 0 1 0 0 2 2 0 2 

MK 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

CRR 4 25 1 24 0 0 0 0 22 12 10 3 

Celkem 
2

0 
58 25 31 0 2 0 0 45 28 17 13 

Vysvětlivky: AK – administrativní kontrola, AVSK – administrativní veřejnosprávní kontrola, KM – kontrola na místě, VSKM – 

veřejnosprávní kontrola na místě, MN – monitorovací návštěva. 

Zdroj:   IS Monit7+. 
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Celkově bylo zahájeno 58 kontrol delegovaných činností, k 31.12.2013 bylo celkem 45 

kontrol ukončeno, z toho 28 bez nálezu, 17 s nálezem. Dosud neukončených kontrol 

delegovaných činností je 13. 
 

Celkem byl v rámci kontrol delegovaných činností zkontrolován objem výdajů ve výši 

63 374 241,50 Kč. Celkem 9 209 828,50 Kč bylo identifikováno jako nezpůsobilé výdaje (u 

kontrol č. 27/2013/I ve výši 7 870 138,00 Kč – sankce za porušení pravidel zadávání 

veřejných zakázek, č. 49/2013/I ve výši 1 339 690,50 Kč – vyčíslení nehospodárnosti u 

administrátora strukturálních fondů). 

 

ŘO IOP zahájil rovněţ 24 kontrol projektů. Kontroly těchto projektů byly provedeny na 

základě externích podnětů/stíţností při hodnocení kvality projektových ţádostí, resp. kvality 

hodnocení externích hodnotitelů a bodového ohodnocení ţádosti, několik kontrol bylo 

zaměřeno na prověření postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek, jedna kontrola 

byla zahájena na základě informací uvedených v médiích. 

 

Přehled všech zahájených kontrol projektů podle oblastí intervence - stav k 31.12.2013

  
 

Oblas

ti 

interv

ence 

P
lá

n
 Počet 

realizova-

ných 

kontrol 

A
K

 

A
V

S
K

 

K
M

 

V
S

K
M

 

M
N

 

Počet 

ukonče- 

ných 

kontrol 

Ukonče- 

né 

„pozitiv- 

ní bez 

nálezu“ 

Ukončené 

„negativní 

s nálezem“ 

Zbývá 

ukončit 

zařazený- 

ch do 

plánu/ 

zaháje- 

ných 

1.1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2.1 0 4 0 2 0 2 0 2 2 0 2 

3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 

4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

5.2 0 15 0 10 0 5 0 12 6 6 3 

5.3 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 

6.1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cel-

kem 
0 28 1 17 0 10 0 16 9 7 12 

Vysvětlivky: AK – administrativní kontrola, AVSK – administrativní veřejnosprávní kontrola, KM – kontrola na místě, VSKM – 
veřejnosprávní kontrola na místě, MN – monitorovací návštěva.  

Zdroj:  IS Monit7+. 

 

Celkově bylo zahájeno 28 kontrol na projektu, k 31.12.2013 bylo celkem 16 kontrol ukončeno, 

z toho 9 bez nálezu, 7 s nálezem. Dosud neukončených kontrol projektů je 12. 

 

 

Celkem byl v rámci kontrol na projektu zkontrolován objem výdajů ve výši 72 858 729,94 Kč. 

Celkem  583 510,00 Kč bylo identifikováno jako nezpůsobilé výdaje (u kontroly č. 35/2013/I u 

o.i. 5.2 projektu %8339). 

 

Ostatní kontroly ŘO IOP -  odbor rozpočtu - oblast intervence 6.1 a 6.2 

V oblasti intervence 6.1 bylo v roce 2013 realizováno 8 kontrol etap na projektech – 

ověřování na základě administrativních kontrol interim s proplácením, všechny jsou ukončeny 

bez nálezu. 
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V oblasti intervence 6.2 bylo zrealizováno 8 kontrol etap na projektech – ověřování na 

základě administrativních kontrol interim s proplácením, všechny jsou ukončeny bez nálezu 

 

V roce 2013 realizoval ŘO IOP  - odbor rozpočtu celkem 16 administrativních kontrol interim 

se žádostí o platbu, na základě kterých bylo schváleno 16 žádostí o platbu s celkovými 

způsobilými výdaji ve výši Kč 31 076 760,00 Kč.  

 

Ostatní informace 

 

ŘO IOP v roce 2013 spolupracoval na realizaci kontrol ve formě účasti zástupců společnosti 

Ernst & Young na kontrole ŘO IOP nebo ve formě vyhotovení posudků expertů v zadané 

oblasti – celkem 27, které se staly součástí Protokolů, Zápisů nebo Záznamů řady kontrol 

 

Celkové vyhodnocení  plnění plánu kontrol IOP k 31.12.2013 

 

ŘO IOP plánoval v roce 2013 zahájit a realizovat celkem 4 kontroly delegovaných činností u 

kaţdého ZS zahrnující všechny oblasti intervence – celkem 20 kontrol, dále v první polovině 

roku 2013 ŘO IOP plánoval  realizovat celkem 39 kontrol zahájených v roce 2012 a 10 

zařazených do plánu.  

 

ŘO IOP dle plánu na rok 2013 prováděl revize kontrolních zjištění CRR a rovněţ provedl 

jednu kontrolu v o.i. 6.1, dle nastavené metody pro výběr projektů ke kontrolám na místě dle 

čl. 13 (kap. 18.4 OM ŘO IOP 1.3). 

 

 

Odbor rozpočtu ŘO IOP plánoval v průběhu roku 2013 realizovat 10 administrativních 

kontrol delegovaných činností, zaměřené na administraci ţádostí o platby. 

 

ŘO IOP splnil plánovaný počet zahájených kontrol delegovaných činností za  všechny 

zprostředkující subjekty a na projektech k 31.12.2013 následovně: 

  

celkem bylo v roce 2013 dokončeno 102 kontrol delegovaných činností a na projektech, z toho 

4 byly zahájené v roce 2011, 37 bylo zahájeno v roce 2012, 61 kontrol bylo zahájeno v roce 

2013. 

 

ŘO IOP dokončil realizaci kontrol delegovaných činností u MZd - 8 ukončeno (z 9 

zahájených), u MV - 13  ukončeno (z 19 zahájených), u MPSV - 2 ukončeno (ze 4 

zahájených),  u MK - 0 ukončena (z 1 zahájené), u CRR - 22 ukončeno (z 25 zahájených).  

 

ŘO IOP realizoval kontroly na projektech u o.i. 1.1 – 0 ukončena (z 1 zahájené), 2.1  - 2  

ukončené (ze 4 zahájených), 3.4 – 0 ukončena (ze 3 zahájených), 5.1 – 0 ukončena (ze 2 

zahájených), 5.2 – 12 ukončeno (z 15 zahájených), 5.3 – 1 ukončena (ze 2 zahájených), 6.1 – 

1 ukončena (z 1 zahájené). 

 

Celkově zahájil ŘO IOP v roce 2013  realizaci 58 kontrol delegovaných činností, přičemž 45 

jich ukončil k 31.12.2013. Z těchto kontrol bylo 27 ukončeno bez nálezu a 18 s negativním 

nálezem. Zbývá dokončit 13 kontrol zařazených do plánu nebo zahájených.  
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ŘO IOP zahájil 28 kontrol  projektů, přičemž jich 16 ukončil k 31.12.2013. Z těchto kontrol 

bylo 9 ukončeno bez nálezu a 7 ukončeno s nálezem. Zbývá dokončit 12 kontrol zařazených do 

plánu nebo zahájených. 

 

Z celkového počtu 86 zahájených kontrol bylo celkem 61 ukončeno v roce 2013, zbývá 

realizace 25 kontrol.  

 

 

Přehled zahájených a ukončených kontrol ŘO IOP v roce 2013 podle stavu k 31.12.2013 
 

Typ kontroly 
Zahájena 

realizace 
Ukončeno 

Ukončené 

„pozitivní bez 

nálezu“ 

Ukončené 

„negativní 

s nálezem“ 

Zbývá ukončit 

zařazený- 

ch do plánu/ 

zaháje- 

ných 

KDČ 58 
45 

 
27 18 

13 

 

40404040 

KNP 28 16 9 7 
12 

8 

Celkem 86 61 36 25 
25 

 
Zdroj: IS Monit7+. 

 

 

V rámci kontrol delegovaných činností a na projektech byl zkontrolován objem výdajů celkem 

ve výši 136 232 971,44 Kč. Celkem 12 035 352,50 Kč bylo identifikováno jako nezpůsobilé 

výdaje. 
 

 

Přehled zahájených a ukončených kontrol odbor rozpočtu v roce 2013 podle stavu 

k 31.12.2013 
 

Typ kontroly 
Zahájena 

realizace 
Ukončeno 

Ukončené 

„pozitivní bez 

nálezu“ 

Ukončené 

„negativní 

s nálezem“ 

Zbývá ukončit 

zařazený- 

ch do plánu/ 

zaháje- 

ných 

AK interim s 

proplácením 
16 16 16 0 

0 

40404040 

Zdroj: IS Monit7+. 

 

 

Odbor rozpočtu ověřil objem výdajů ve výši Kč 31 076 760,00 Kč, nebyly identifikovány 

žádné nezpůsobilé výdaje. 

 

 

Přehled zahájených  a dosud neukončených kontrol k 31.12. 2013 
 

Za rok Zbývá dokončit 

2012 6 

2013 25 
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Nejčastějším kontrolním zjištěním při kontrolách delegovaných činností u zprostředkujících 

subjektů IOP bylo nedodrţování nastavených postupů, termínů a lhůt v OM IOP a manuálech 

zprostředkujících subjektů a nezadávání aktuálních údajů do IS Monit7+. Při těchto 

kontrolách nebyly zjištěny ţádné závaţné systémové nedostatky, avšak byly zjištěny dílčí 

problémy v nastavených postupech zprostředkujících subjektů a jejich dodrţování. Mezi 

nejzávaţnější kontrolní zjištění patří nesprávné posouzení kritérií přijatelnosti a správnosti 

postupu zadávání zakázek při kontrolách prováděných zprostředkujícími subjekty a chyby při 

zadávání veřejných zakázek ze strany konečných příjemců. U několika projektů byl na 

základě podaných stíţností ţadatelů posuzován postup při hodnocení projektových ţádostí, 

přičemţ bylo konstatováno, ţe je nutné následně provést kontroly bodového ohodnocení 

jednotlivých externích hodnotitelů, tyto budou hodnoceny na základě výběru vzorku. 

 

Ke všem zjištěním byla navrţena relevantní nápravná opatření, která byla kontrolní skupinou 

vyhodnocena jako splněná ke stanovenému termínu nebo jejich plnění bylo průběţně 

sledováno, pokud bylo stanoveno, ţe zjištěnou skutečnost je nezbytné sledovat průběţně. Jako 

následek řady kontrol byly uděleny sankce za nedodrţení legislativy, závazných podmínek a 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. Podmínek k Rozhodnutí. 

 

V programu IOP bylo v roce 2013 typové zaměření kontrol, u nichţ byla zahájena realizace 

následující: 

 

Přehled zahájených  a ukončených kontrol podle typu zaměření k 31.12. 2013 
 

 

Typ kontroly 

 

Zahájené Ukončené KDČ Ukončené KNP Ukončené celkem 

Administrativní 

kontrola 
26 18 0 18 

Administrativní 

veřejnoprávní 

kontrola 

48 27 10 37 

Veřejnoprávní 

kontrola na místě 
12 0 6 6 

 

Celkem 

 

86 45 16 61 

  Zdroj: IS Monit7+. 

 

 

Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy 

 

ŘO usiluje o zkvalitňování řízení a kontrolní činnosti v rámci všech operačních programů. Je 

sledován a vyhodnocován vnitřní řídící a kontrolní systém (ve spolupráci s odborem interního 

auditu). 

V rámci zefektivnění kontrolního systému je vyuţíváno ve vyšší míře veřejnosprávních 

administrativních kontrol, zlepšila se spolupráce mezi jednotlivými odděleními odboru, 

intenzivněji se sleduje plnění nápravných opatření uloţených v rámci veřejnosprávních 

kontrol, ke sledování kontrolní činnosti jsou více vyuţívána data z IS.  

Na základě opakovaných kontrolních nálezů byly identifikovány rizikové oblasti a byla přijata 

opatření ke sníţení nebo eliminaci z nich plynoucích rizik. 

V rámci IOP jsou v Katalogu rizik IOP identifikována rizika IOP, u kterých jsou za 

spolupráce ŘO a zprostředkujících subjektů přijímána relevantní nápravná opatření vedoucí 
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k eliminaci či úplnému odstranění těchto rizik. Za účelem průběţného monitorování rizik a 

zajištění realizace stanovených opatření k eliminaci rizik byla zřízena Pracovní skupina pro 

řízení rizik IOP. Na pracovní skupině je schvalován aktualizovaný Katalog rizik IOP, 

vypracovaný na základě předloţených dílčích analýz rizik ZS a ŘO, vnějších podnětů a 

výstupů z kontrol a auditů. Na pracovní skupině jsou zároveň sledována přijatá opatření 

k eliminaci a sniţování rizik v rizicích identifikovaných v dílčích analýzách rizik ZS a ŘO 

resp. v Katalogu rizik IOP.   

Vzhledem k riziku nedostatečných kontrol projektů prováděných zprostředkujícími subjekty, 

a to zejména v oblasti kontrol postupů zadávání zakázek, navrhl ŘO opatření ke zlepšení 

kontrolní činnosti zprostředkujících subjektů. ŘO IOP identifikoval nedostatky v legislativě 

v oblasti financování organizačních sloţek státu. U organizačních sloţek státu, které v rámci 

IOP čerpají velký podíl prostředků SF, nelze dostatečně zajistit plnění všech podmínek pro 

poskytnutí dotace. U těchto subjektů je porušením rozpočtové kázně pouze porušení 

legislativy, není moţné tak zajistit vymahatelnost plnění dalších podmínek stanovených nad 

rámec legislativy metodikami na národní úrovni a metodikami řídícího orgánu a 

zprostředkujících subjektů. Na tento problém ŘO IOP upozornil Národní orgán pro 

koordinaci a Ministerstvo financí ČR. 

ŘO IOP navrhl také opatření k zajištění účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti výdajů na 

základě doporučení Platebního a certifikačního orgánu. 

V rámci pracovní skupiny Národního orgánu pro koordinaci, která zpracovává návrhy na 

změny legislativy pro oblast strukturálních fondů, se ŘO podílel na návrzích změn 

rozpočtových pravidel zejména ve smyslu sladění pravidel pro organizační sloţky státu 

s pravidly pro územní samosprávné celky.  

 

 

Kontroly NKÚ, vnější kontroly a audity 

 

 

Audity Evropské komise 

 

Audit Evropské komise prováděný na Auditním orgánu č. 2011/CZ/REGIO/J4/870/8 

 

Zaměření auditu: ŘO IOP v Hodnotící zprávě za rok 2012 informoval o zahájeném auditu 

Evropské komise na Auditním orgánu, res. Pověřeném auditním subjektu, dále na ŘO IOP, 

zprostředkujících subjektech IOP a u vybraných příjemců dotace. Audit byl na místě proveden 

ve dnech 12. - 16. září 2011 Generálním ředitelstvím pro regionální politiku Evropské komise 

pod číslem 2011/CZ/REGIO/J4/870/8. Hlavním cílem šetření bylo získat ujištění o tom, ţe 

činnosti vykonávané Auditním orgánem a subjekty, na které se tento orgán spoléhá, jsou 

v souladu s poţadavky Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, zejména pak s článkem 62. Dále 

bylo cílem vyhodnotit stupeň spolehlivosti, který Komise klade na výsledky činnosti 

Auditního orgánu a které jsou jí předkládány v roční kontrolní zprávě a v ročním stanovisku. 

Výslednou zprávu z auditu ŘO IOP obdrţel dne 15. 4. 2013. 

 

Kontrolní zjištění: Z výsledné zprávy o auditu vyplývá, ţe všechna zjištění vztahující se 

k IOP jsou ze strany DG Regio uzavřena, kromě zjištění týkajícího se projektu č. 

CZ.1.06/6.1.00/01.00131 „Ostatní náklady technické pomoci IOP - ZS MK“. U tohoto 

projektu EK poţadovala provést finanční opravu v souladu s COCOF 07/0037/03 ve výši 25 

% z hodnoty zakázky. Korekce se týkala 2 veřejných zakázek, u nichţ byly dodavatelem 

společnosti Produkční společnost GH, s.r.o. a Anect, a.s. 
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Realizace opatření: Provedení korekce u projektu č. CZ.1.06/6.1.00/01.00131  ŘO IOP řešil 

s PCO a Auditním orgánem MF ČR. PCO dne 3. 12. 2013 k danému projektu zaúčtoval 

poţadovanou korekci, čímţ by dle ŘO IOP mělo být zjištění uzavřeno.  

 

 

Audit systému Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/1173/1 

 

Zaměření auditu: Ve dnech 8. 4. - 12. 4. 2013 se na Auditním orgánu, Platebním a 

certifikačním orgánu, na Národním orgánu pro koordinaci NSRR a u vybraných operačních 

programů uskutečnila auditní mise Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/1173/1. Audit byl 

zaměřen na účinnost fungování řídících a kontrolních systémů. Z hlediska IOP byl audit 

proveden na řídícím orgánu a vybraných zprostředkujících subjektech (tj. na MZd ČR, CRR 

ČR a MV ČR). Audit dle informací dostupných ŘO IOP ke dni 31.1.2014 nebyl ukončen. 

 

Audit Evropské komise na Platebním a certifikačním orgánu č. 2013/CZ/REGIO/C4/1309/1 

 

Zaměření auditu: V období od 18. do 22. listopadu 2013 proběhl na Platebním a 

certifikačním orgánu audit ze strany Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1309/1. Audit 

byl zaměřen zejména na ověřování procesů na úrovni PCO, dotknul se však také činnosti 

Řídícího orgánu IOP. ŘO IOP auditorům poskytl zejména vyţádané informace dle přílohy 3 

Implementačního nařízení, dále informace k nesrovnalostem a Výročnímu výkazu částek dle 

čl. 20 odst. 2 Implementačního nařízení. Dle dostupných informací ŘO IOP audit nebyl ke dni 

31.1.2014 ukončen. 

 

Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu 

 

Kontrolní akce č. 12/36 NKÚ 

 

Zaměření kontroly: Dne 26. 8. 2013 Kolegium NKÚ schválilo kontrolní závěr z kontrolní 

akce č. 12/36 s názvem „Peněţní prostředky pouţité na pořízení a provoz systému datových 

schránek“. Kontrola se dotkla projektu č. CZ.1.06/1.1.00/03.05334 s názvem „Informační 

systém datových schránek“. Kontrolou bylo prověřováno, zda peněţní prostředky pouţité na 

zavedení a provoz systému datových schránek (dále DS) byly vyuţity účelně a hospodárně a 

zda a v jaké míře bylo dosaţeno poţadovaných cílů.  

 

Kontrolní zjištění: Ze zjištění NKÚ vyplývá, ţe MV ČR objektivně nevyhodnotilo, zda 

zavedení systému datových schránek vedlo k předpokládaným přínosům v podobě zkrácení 

řízení u orgánů veřejné moci a zefektivnění výkonu jejich činností. NKÚ dále zjistilo, ţe do 

doby ukončení kontroly MV ČR nepořídilo licence k softwaru a databázím systému DS. 

Udrţitelnost systému DS je zajištěna na smluvním základě mezi MV a Českou poštou (dále 

ČP) do konce roku 2017. V případě liberalizace poštovního trhu vznikne riziko, ţe MV bude 

mít ztíţené podmínky výběru dodavatele. Dle zjištění NKÚ zákon č. 300/2008 Sb. umoţnil 

České poště, s. p., která je jediným drţitelem poštovní licence na území ČR, vystupovat vůči 

MV v pozici jediného moţného dodavatele. Tato situace Českou poštu, 

s. p. zvýhodnila při uzavírání smluv s MV. Ministerstvo vnitra tak uzavřelo s Českou poštou, 

s. p., smlouvu a několik dodatků k této smlouvě takovým způsobem, který ministerstvu 

neumoţňoval ovlivnit výši fakturované ceny sluţeb. NKÚ ve svém závěru z kontroly č. 12/36 

nekonstatoval podezření na porušení rozpočtové kázně.   

 



 97 

Přijatá opatření: ŘO IOP informuje, ţe dne 17. 9. 2013 zahájil veřejnosprávní kontrolu na 

místě č. 57/2013/I, která je zaměřena na naplňování cílů strategií Smart administration a 

indikátorů IOP v oblasti intervence 1.1. Kontrola nebyla ke dni 31.1.2014 ukončena. 

 

ŘO IOP u tohoto projektu evidoval nesrovnalost od III. čtvrtletí 2011 na základě auditu 

operace č. 23/11/005/PAS, který vyčíslil certifikované nezpůsobilé výdaje ve výši 1 862 098 

Kč, týkající se zadávání veřejných zakázek. Finanční úřad na základě zaslaného podnětu 

provedl kontrolu a dne 15. 8. 2012 příjemci vyměřil odvod. Ze strany finančního úřadu bylo 

vymoţeno 1 764 777,97 Kč, které odpovídají podílu prostředků SF a dále 311 431,41 Kč, 

které odpovídají podílu prostředků SR.  Dále dne 18. 10. 2012 byla u tohoto projektu 

zaúčtována individuální korekce na základě VKZ 2011, a to ve výši 118 170,53 Kč, která 

odpovídá podílu SF a ve výši 20 853,62 Kč, která odpovídá podílu prostředků SR. 

 

Kontrolní akce č. 13/12 NKÚ 

 

Zaměření kontroly: Kolegium NKÚ schválilo na svém zasedání, konaném dne 2. prosince 

2013 kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/12 s názvem „Peněţní prostředky vynakládané na 

přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrů“.  Kontrola byla zaměřena na 

projekty v gesci MV financované z Integrovaného operačního programu. Jednalo se o projekt 

č. CZ.1.06/1.1.00/03.05889 - Registr obyvatel (dále téţ „ROB“), projekt č. 

CZ.1.06/1.1.00/03.05890 - Registr práv a povinností (dále téţ „RPP“) a projekt č. 

CZ.1.06/1.1.00/03.05891 - Informační systém základních registrů (dále téţ „ISZR“). 

Kontrolován byl postup přípravy, realizace, zajištění provozu a správy uvedených projektů.  

Do 30. června 2013 vynaloţily MV a Správa základních registrů (dále také „SZR“) na 

uvedené činnosti celkem 1 602 925 637 Kč, z toho kontrola prověřila výdaje ve výši 1 556 

655 928 Kč. 

 

Kontrolní zjištění: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech stanovil zahájení provozu 

základních registrů na 1. července 2011, v dubnu 2010 byl novelou uvedeného zákona 

původně stanovený termín prodlouţen o rok, tj. přesunut na 1. července 2012. Zahájení 

implementací projektů bylo opoţděno a termíny dokončení projektů nebyly dodrţeny. MV 

projekty akceptovalo s výhradami k termínu 1. července 2012, zcela byly dokončeny se 

zpoţděním 1,5 aţ 4,5 měsíce. 

MV způsobilo opoţdění zahájení implementací projektů zpracováváním dodatků k zadávacím 

dokumentacím, poskytováním dodatečných informací a tím, ţe uzavřelo smlouvu na 

implementaci ISZR aţ po roce od vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, čímţ 

zároveň porušilo zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vliv na opoţdění měla i 

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe, kterými byla zrušena rozhodnutí 

hodnoticích komisí o výběru nejvhodnějších nabídek pro projekty ROB a RPP. 

Důvodem zpoţdění dokončení projektů bylo nedostatečné řízení projektů ze strany MV a také 

to, ţe orgány veřejné moci a provozovatelé agendových informačních systémů neplnili své 

povinnosti vyplývající z § 64 aţ 68 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy 

povinnosti týkající se ověřování údajů potřebných pro naplnění základních registrů daty. 

Ministerstvo vnitra nezabezpečilo podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a ze smluv 

o dílo. MV přesunulo na SZR svou odpovědnost za zajištění datových center, do nichţ měla 

být umístěna technologická zařízení základních registrů. SZR uzavírala smlouvy na 

poskytování sluţeb datových center v časové tísni, s cílem dodrţet termín zprovoznění 

základních registrů. SZR neprověřila, zda by vyuţití jiných datových center nebylo 

hospodárnější.  
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SZR byla původně zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech zřízena jako správce a 

provozovatel ISZR. Novelou tohoto zákona se SZR stala od 1. července 2012 také 

provozovatelem ROB a RPP.  

 

 

MV vyuţívalo v průběhu realizace projektů ISZR, ROB a RPP poradenské sluţby: 

- Právní sluţby při zadávání veřejných zakázek poskytovaly Ministerstvu vnitra tři 

advokátní kanceláře. Právní podpora přesto nevedla k bezchybnému průběhu zadávání 

veřejných zakázek na implementace ISZR, ROB a RPP.  

- MV se při čerpání právních sluţeb chovalo nehospodárně, neboť uhradilo částku 1 194 

415 Kč v rozporu s právním předpisem. Porušilo tím rozpočtovou kázeň a za toto 

porušení a za penále, jeţ vyměřil příslušný finanční úřad, odvedlo v roce 2012 celkem 1 

983 925 Kč. 

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe uloţil Ministerstvu vnitra uhradit náklady řízení ve 

výši 60 000 Kč. MV nenárokovalo tuto částku u advokátní kanceláře, přestoţe 

neupozornila MV na existující rozhodovací praxi. Kontrola NKÚ vyhodnotila tento 

postup MV jako nehospodárný. 

- MV čerpalo v roce 2010 bez uzavřené písemné smlouvy právní sluţby vyčíslené 

advokátní kanceláří ve výši 13 793 126 Kč. MV tuto částku neuhradilo, ale advokátní 

kancelář poţaduje její úhradu. V případě, ţe MV tuto částku uhradí, poruší rozpočtovou 

kázeň a dojde k nehospodárnému čerpání prostředků státního rozpočtu. 

- MV bylo na základě expertního posouzení předem upozorněno na rizika vyplývající z 

poţadavků dodavatelů na zajištění datových center v průběhu implementací projektů. MV 

přes upozornění neposkytlo dodavatelům datová centra v termínu podle uzavřených 

smluv. Důsledkem toho bylo prodluţování termínů akceptací dokončených projektů. 

 

Způsob finančního krytí provozu základních registrů v letech 2013 aţ 2015 byl vládou ČR 

schválen usnesením č. 661, ze dne 12. září 2012 o zajištění financování podpory provozu 

projektů zakladních registrů v období 2013-2015. Z hlediska podmínek financování ze zdrojů 

Evropské unie je třeba zajistit udrţitelnost projektů základních registrů po dobu pěti let. Do 

ukončení kontroly nebyl zajištěn způsob finančního krytí provozu základních registrů do roku 

2018 tak, aby byla zajištěna udrţitelnost projektů.  

Vyhodnocení naplnění stanovených cílů po roce provozu základních registrů: 

- ISZR plnil svoji funkci, tj. umoţňoval přístup k základním registrům a vyuţívání dat v 

nich uloţených.  

- V ROB byly vedeny údaje o fyzických osobách – orgány veřejné moci tak mohly tyto 

údaje vyuţívat a občané nemuseli opakovaně nahlašovat a dokládat údaje o své osobě.  

- RPP byl připraven v souladu s koncepčními záměry k řízení přístupu všech 

agendových informačních systémů a jejich uţivatelů ke sluţbám základních registrů. 

RPP ale neplnil cíle své referenční části, protoţe nemohl vyuţívat referenční údaje o 

právních předpisech pořízené ze vstupů projektu eSbírka ani informace slouţící k 

optimalizaci procesů veřejné správy z projektu Procesní modelování agend z důvodu 

nedokončení těchto projektů.  

Rizikem pro správně fungující elektronizaci výkonu veřejné a státní správy je neuspokojivé 

oznamování působností v registrovaných agendách. K 30. červnu 2013 u 31 obcí (tj. 15 %) z 

celkového počtu 205 obcí s rozšířenou působností se tyto nedostatky vyskytly. 
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Kontroly základních registrů ze strany MV ČR a ŘO IOP: 

 

Řídící orgán IOP nebo zprostředkující subjekt MV ČR provedl kontroly u všech projektů 

týkajících se základních registrů. V roce 2013 byla v kontrolách výběrových řízení na 

implementátora RPP, ROB a ISZR stanovena finanční korekce. Zjištění byla potvrzena i 

auditním orgánem v rámci auditů operací 2013.  

 

Na základě výsledků kontroly ŘO IOP týkající se kontroly výběrových řízení na MV ČR bylo 

rozhodnuto provést kontrolu všech schválených výběrových řízení, a sice jako kontrolu 

úplnosti dokladů u 267 výběrových řízení a věcnou kontrolu celkem u 244 výběrových řízení. 

Jiţ jsou zkontrolována výběrová řízení, jejichţ prostředky byly předmětem certifikace v roce 

2013 (celkem 129 výběrových řízení). V případě zjištěných pochybení byly aplikovány 

finanční korekce. 

MV ČR kontroluje všechny zadávací dokumentace před zahájením zadávacího/výběrového 

řízení v hodnotě 200 000 Kč a vyšší, klade tedy důraz na prevenci vzniku nezpůsobilých 

výdajů. Dále kontroluje dokumentaci před podpisem smlouvy s dodavatelem (s 

předpokládanou hodnotou přesahující částku 499 999,9 Kč) a následně i po podpisu smlouvy 

s dodavatelem. 

 

ŘO IOP se v současné době zaměřuje na kontrolu naplňování cílů a indikátorů ve Smart 

Administration, 

  

V roce 2014 Auditní orgán MF ČR do svého plánu zařadil audit u projektu Informační systém 

základních registrů a u projektu Registr práv a povinností. Projekt Informační systém 

základních registrů je z pohledu ŘO IOP tzv. rizikový projekt, kterému je věnována zvýšená 

pozornost ze strany ŘO IOP. Vyhodnocování problémových/rizikových projektů 

v Integrovaném operačním projektu je součástí akčního plánu pro zlepšení systému řízení a 

kontroly v rámci strukturálních fondů v České republice. 

 

Kontrolní akce 13/24 NKÚ 

 

Zaměření kontroly: NKÚ v červnu 2013 zahájil kontrolní akci č. 13/24 s názvem „Peněţní 

prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání 

veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-trţišť“. U projektu 

NIPEZ (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384) je příjemcem MMR ČR. Kontrola nebyla ke dni 

31.1.2014 ukončena. 

 

Kontrolní akce č. 13/32 NKÚ 

 

Zaměření kontroly: Kontrolní akce NKÚ č. 13/32 s názvem „Peněţní prostředky určené na 

rozvoj cestovního ruchu“ byla na MMR ČR zahájena dne 17. 9. 2013. Kontrola se dotýká 

prioritní osy 4 (Národní podpora cestovního ruchu). Kontrolovanou osobou je předně Česká 

centrála cestovního ruchu – CzechTourism.  Kontrola nebyla ke dni 31.1.2014 ukončena. 

 

Audit Auditního orgánu 

 

Audit systému implementace IOP 
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Zaměření auditu: Od září 2013 na ŘO IOP a Zprostředkujících subjektech IOP probíhá audit 

systému implementace Integrovaného operačního programu č. IOP/2013/S. Audit nebyl ke 

dni 31.1.2014 ukončen. 

 

Kontroly provedené Platebním a certifikačním orgánem 

 

Dne 30.7.2013 zahájil na Ministerstvu vnitra ČR kontrolu Platební a certifikační orgán MF 

ČR. Předmětem kontroly je zejména administrace projektů technické pomoci, oblast 

nesrovnalostí a činnost finančního útvaru. Ke dni 31.1.2014 nebyla kontrola ukončena.  

 

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc 

 

Struktura kontrol  

Řídící orgán OPTP vykonával v roce 2013 veřejnosprávní kontroly v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, dále se zákonem č. 

552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou 

dokumentací OPTP u příjemců v OPTP zejména na základě: 

 

- plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2013; 

- podnětů z řídící kontroly;  

- platné Metodiky výběru vzorku; 

- interim analýz rizik; 

- výsledků finanční a administrativní kontroly;  

- poţadavku Evropské komise (dále „EK“) plynoucího z Akčního plánu, dle kterého je 

Řídící orgán povinen vyplňovat na základě těchto kontrol Standardní kontrolní list EK 

dle čl. 13 Implementačního nařízení u závěrečných Zjednodušených ţádostí o platbu 

podaných po 1. 9. 2012.   

V souvislosti s prováděním kontrolních činností, vyplývajících z povinností Řídícího orgánu 

OPTP a CRR jako Zprostředkujícího subjektu OPTP při realizaci programu OPTP a v souladu 

s dokumentací programu OPTP vykonal Řídící orgán OPTP a Zprostředkující subjekt v 

období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 celkem 243 kontrol. 

 

Přehled provedených kontrol: 

- 191 administrativních kontrol, z toho 12 ex-ante a 179 interim; 

- 52 fyzických kontrol, z toho 20 veřejnosprávních kontrol na místě (zaměření kontrol 

bylo převáţně na kontrolu s proplácením ve spolupráci se Zprostředkujícím 

subjektem, tedy na způsobilost výdajů, dále na ověření výstupů projektu, dodrţování 

postupů při zadávání veřejných zakázek apod.); 

- dvě administrativní kontroly delegovaných činností zahájené v roce 2012 byly 

ukončeny, jedna administrativní kontrola byla zahájena (k 31. 12. 2013 neukončena).  
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Zaměření kontrol  

Kontrolní skupina se při veřejnosprávních kontrolách zaměřovala zejména na: 

- způsobilost výdajů v OPTP; 

- plnění Podmínek realizace projektu včetně výstupů projektu; 

- postupy při zadávání veřejných zakázek apod. 

 

Při provádění kontrol mzdových a souvisejících výdajů uplatňovaných příjemci v 

předloţených Zjednodušených ţádostech o platbu byly kontroly na místě zaměřeny na ověření 

souladu uplatňovaných výdajů zejména s Metodickou příručkou způsobilých výdajů a s 

Usnesením vlády 1332/2009 a rovněţ byly zaměřeny na dodrţování Metodiky výběru 

zaměstnanců implementujících fondy EU v programovém období 2007 – 2013 a 

v programovém období 2014+ schválené usnesením vlády ČR č. 313/2012 účinné od 1. 7. 

2012.   

 

Kontrola delegovaných činností prováděná formou administrativní kontroly byla zaměřena na 

kontrolu správnosti a úplnosti zadávání dat do IS Monit7+ projektovými a finančními 

manaţery zprostředkujícího subjektu. Zjištění shledaná v průběhu kontrol byla ve stanovené 

lhůtě vypořádána.      

 

Kontrolní zjištění 

Mezi kontrolní zjištění patřila v roce 2013 m. j.:  

- nezpůsobilost výdajů zejména u mzdových a souvisejících výdajů (např. uplatnění 

neuznatelných dávek nemocenského pojištění, nezpůsobilé výdaje spojené 

s vyplácením mimořádných odměn za vyčerpání alokace roku 2009 – nedoloţení 

zapojení do implementace SF, nesprávné uvedení koeficientu podílu práce na projektu 

v porovnání s reálným podílem práce, neúčelnost mimořádné odměny, chybné 

výpočty apod.); 

- porušení postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uvedeného 

v dokumentaci OPTP, resp. porušení Podmínek realizace projektu.    

 

Na základě kontrolní činnosti Řídícího orgánu OPTP nebyl identifikován ţádný nový případ 

podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně.  

 

Jeden případ potvrzené nesrovnalosti spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně 

byl identifikován na základě auditu provedeného Auditním orgánem (dále „AO“). Tento 

případ byl předán k dalšímu řízení příslušnému orgánu finanční správy (dále „OFS“). V 

dalších šesti případech potvrzených nesrovnalostí se nejednalo o porušení rozpočtové kázně, 

proto nebyly tyto případy dále na OFS předávány. Jednalo se o dodatečné korekce u 

mzdových výdajů v návaznosti na zprávu AO o auditu systému č. 03/2012/AO (593/12/SYS) 

Dodrţování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře NSRR 

a na dopis Evropské komise č. j. Ref. Ares (2013) 2095301 ze dne 13. 6. 2013.  
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U některých jiţ dříve identifikovaných podezření na nesrovnalost/potvrzených nesrovnalostí 

došlo v roce 2013 k dalšímu vývoji. Ve třech případech OFS rozhodl, ţe se nejedná 

o porušení rozpočtové kázně, nicméně Řídící orgán OPTP na nesrovnalostech trval a částky 

dotčené nesrovnalostí byly odečteny od výkazu výdajů v rámci certifikace.  

 

Mimo výše uvedená zjištění byl negativní kontrolní nález identifikován Řídícím orgánem 

OPTP v jednom případě.  

Jednalo se o porušení postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uvedeného 

v dokumentaci OPTP, resp. porušení Podmínek realizace projektu, za které byla udělena 

sankce.   

 

Navrţená opatření a jejich zhodnocení 

Během kontrolních činností Řídícího orgánu OPTP v roce 2013 nebyla uloţena nápravná 

opatření. Aţ na výše uvedené zjištění byla ostatní zjištění, ke kterým v průběhu kontrol došlo, 

méně závaţná a do ukončení kontrol byla všechna zjištění kontrolovanými osobami 

odstraněna, v případě nemoţnosti odstranění pak bylo případně konstatováno formální 

pochybení bez uloţení nápravných opatření.   

 

Kontroly provedené na ŘO OPTP externími subjekty  

 

Dne 20. 3. 2013 obdrţel Řídící orgán OPTP  Kontrolní závěr z kontrolní akce NKÚ č. 12/13 

„Peněţní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního 

programu Technická pomoc“ (kontrolní akce NKU byla provedena v roce 2012).    

Cílem kontroly NKÚ, která proběhla na MMR a CRR během roku 2012, bylo prověřit, zda 

kontrolované osoby poskytují a čerpají peněţní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu 

určené na realizaci Operačního programu Technická pomoc v letech 2007 – 2012 v souladu 

s právními předpisy a stanovenými podmínkami a zda bylo jejich vynaloţení účelné a 

hospodárné. 

V návaznosti na závěry 11. MV OPTP informoval ŘO OPTP o vypořádání hlavních nálezů z 

kontrolní akce NKÚ 12/13 Evropskou komisi. 

 

Dále byl dne 4. října 2013 zahájen Auditním orgánem MF plánovaný Audit systému 

implementace Operačního programu Technická pomoc u Řídícího orgánu OPTP. Ukončení 

auditního šetření na místě bylo dne 17. 12. 2013, finální auditní zprávu Řídící orgán OPTP do 

konce roku 2013 neobdrţel.    

Celkem bylo v roce 2013 vykonáno v OPTP 15 auditů, z čehoţ bylo ukončeno 14 auditů 

operací a jeden výše uvedený audit systému implementace OPTP nebyl dosud finálně 

ukončený.  

Z ukončených auditů operací realizovaných AO MF (s výjimkou jednoho případu, kdy byl 

AO sám auditovaným subjektem, tento audit pak byl realizován externím subjektem) se 

jednalo o čtyři mimořádné audity a deset plánovaných auditů. V 11 případech byly audity bez 

zjištění,  u jednoho případu bylo identifikováno zjištění administrativního charakteru s malou 

mírou významnosti bez finančního dopadu a ve dvou auditech bylo identifikováno zjištění se 

střední mírou závaţnosti a vyčíslenými nezpůsobilými výdaji. Z hlediska auditovaných 
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subjektů bylo v sedmi případech auditovaným subjektem MMR (z toho jeden audit byl 

realizován u útvaru Samostatné oddělení interního auditu jako nástupce Pověřeného auditního 

subjektu MMR (dále „PAS“),  u jednoho případu bylo auditovaným subjektem CRR, tři 

audity byly realizovány na Regionální radě regionu soudrţnosti Střední Čechy a Ministerstvu 

průmyslu a obchodu jako nástupcích PAS a u tří případů bylo auditovaným subjektem MF 

(audity proběhly u příjemců Platebního a certifikačního orgánu, AO a odboru kontrola - 

AFCOS). 

 

10.3. Kontrola programů podpory bydlení 

 

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole bylo v roce 2013 provedeno 11 

průběţných kontrol na místě u podprogramů: 

 

117514 - Podpora výstavby podporovaných bytů 

117512 - Podpora regenerace panelových sídlišť 

117513 – Podpora výstavby technické infrastruktury 

117515 – Podpora oprav domovních olověných rozvodů 

 

Dále byly na základě „Pověření náměstka ministra Kalouse“ pracovníky oddělení 845 

provedeny průběţné kontroly na místě u dotací přidělených ze SR na r. 2013 u 3 nestátních 

neziskových organizací. Jedná se o kontroly NNO Rada seniorů ČR, Sdruţení nájemníků ČR 

a Sdruţení bytových druţstev a společenství vlastníků, které byly kontrolovány za oblast 3. 

Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: právně osvětová činnost v oblasti bydlení. 

 

Celkově byly zkontrolovány prostředky v objemu 35 863 tis. Kč, coţ představuje 9,25 % 

z objemu poskytnutých finančních prostředků. Závěrem lze říci, ţe ve všech kontrolovaných 

případech nebyly zjištěny zásadní nedostatky.  

 

V rámci závěrečného vyhodnocování akcí pracovníci odboru učinili 27 podání na místně 

příslušné finanční úřady.  

 

10.4. Kontrola programů podpory regionálního rozvoje a výzkumu a vývoje 

 

Odbor zajišťuje veřejnosprávní kontrolu akcí realizovaných v rámci regionálních programů 

podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dalších legislativních a procesních pravidel. 

Vzorek kontrolovaných akcí byl vybírán podle analýzy rizik, metodik MF a standardů 

INTOSAI. 

Podle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byly v roce 2013 odborem rozvoje a strategie 

regionální politiky kontrolovány tyto programy: 

1. Podprogram 217D112 Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského 

regionu  

2. Podprogram 217D113 Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně 

postiţených regionů 

3. Podprogram 217D115 Podpora obnovy venkova  

4. Podprogram 217D117 Program obnovy obecního a krajského majetku postiţeného 

ţivelní nebo jinou pohromou 

5. Podprogram 217D118 Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu vyuţití 

6. Podprogram 117D612 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou sluţbou 

a v budovách městských a obecních úřadů 
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7. Podprogram 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova  

8. Podprogram 117D913 Obnova obecního a krajského majetku postiţeného ţivelní 

pohromou v roce 2012  

Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 zákona o 

finanční kontrole, včetně hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této 

kontroly: 

V rámci odboru rozvoje a strategie regionální politiky je zřízeno Oddělení regionálního 

rozvoje a kontroly regionálních programů 52 v jehoţ náplni je kontrolní činnost zaměřená na: 

 

 předběţnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací (t.j. zejména kontrolu 

připravenosti projektů před přiznáním vlastních dotací) provádí jednotliví pracovníci, 

kteří zpracovávají příslušnou agendu daného programu (v rámci Oddělení administrativ 

regionálních programů - 522). Mimořádně jsou takovouto kontrolou pověřováni i 

pracovníci 521 Oddělení regionálního rozvoje a kontroly regionálních programů, kteří ji 

pak vykonávají na místě samém. 

 průběţnou a následnou kontrolu akcí schválených k realizaci zabezpečují pracovníci 

oddělení regionálního rozvoje a kontroly regionálních programů (521). Jedná se 

zejména o kontroly čerpání dotací, věcného postupu realizace a dosaţených výsledků 

jednotlivých akcí. Cílem kontrol je prověřit výši čerpání finančních prostředků, 

hospodárnost a účelovost jejich pouţití, dosaţení stanovených programových cílů 

a plnění podmínek a pravidel pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu. 

Nedílnou součástí je i kontrola postupu při zadávání veřejné zakázky. 

Výsledky kontrol u jednotlivých akcí jsou zpracovány do Protokolu o výsledku kontroly. Tyto 

Protokoly jsou vkládány do systému DIS MMR. Protokoly jsou zaloţeny v elektronické verzi 

a v písemné formě podepsány pracovníky, kteří kontrolu provedli, spolu s kontrolovanou 

osobou. Formát a zpracování kontrolovaných dat splňuje poţadavky metodik MF ČR a 

„Manuálu pro výkon Finančních a veřejnosprávních kontrol“, vydaného MMR. 

Celkem bylo v roce 2013 zkontrolováno 203 akcí. Z toho bylo v plánu 150 kontrol 

následných a 30 předběţných. Dále bylo vykonáno 23 následných kontrol mimořádných. 

Celkový zkontrolovaný objem finančních prostředků státního rozpočtu činí 334 701 000,-Kč. 

Podle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, § 22, odst. 6, bylo předáno příslušnému 

Finančnímu úřadu 6 podání pro porušení závazných podmínek.  

 

11. Závěr 

 

 Výdaje rozpočtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj byly v roce 2013 překročeny 

zejména z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Vývoj rozpočtového salda byl 

následující: 

 

v tis. Kč

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet
Skutečnost

Výdaje celkem 14 071 331 16 451 523 21 467 621

Příjmy celkem 11 320 900 13 200 472 8 622 844

Saldo -2 750 431 -3 251 051 -12 844 777  
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 Výsledky za rok 2013 v příjmech i výdajích znamenají proti upravenému rozpočtu 

zhoršení salda o 9,6 mld. Kč.  
 

 Výsledky jsou ovlivněny zejména vysokým čerpáním nároků z nespotřebovaných 

výdajů v programech spolufinancovaných z rozpočtu EU (zejména ROP, IOP, OPTP). 

 

12. Přehled dynamiky výdajů kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v letech 2006-2013 

 

 Přehled výdajů rozpočtové kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj je 

strukturován podle výdajů kapitoly, ostatních organizačních sloţek státu a příspěvkových 

organizací (uvedeno dále) 

 Vývoj kapitoly v delším časovém úseku lze analyzovat jen velice obtíţně. V průběhu 

jednotlivých let dochází ke značným výkyvům.  Celkový vývoj výdajů v průběhu let 2006-

2013 lze charakterizovat takto: 

 
v %

Index 

2006/2005

Index 

2007/2006

Index 

2008/2007

Index 

2009/2008

Index 

2010/2009

Index 

2011/2010

Index 

2012/2011

Index 

2013/2012

výdaje celkem 272,79 111,15 51,27 213,98 175,49 63,82 91,12 106,06  
 

 Kolísání celkových výdajů kapitoly je ovlivněno dvěma základními vlivy. Jednak je to 

průběh čerpání kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie 

v jednotlivých programovacích obdobích (2004-2006 a 2007-2013). Vysoký index čerpání je 

vykazováno v roce 2006, tj. posledním roce programovacího období 2004-2006. Rok 2007 je 

ve znamení pomalého rozjezdu čerpání programovacího období 2007-2013 a tedy absolutního 

poklesu proti roku 2007. Rok 2009 a 2010 signalizuje akceleraci čerpání programů 

programovacího období 2007-2013, ovšem rok 2011 znamená značný meziroční propad 

dynamiky čerpání. Ten pokračuje s menší intenzitou i v roce 2012. V průběhu roku 2013 opět 

došlo k výraznější akceleraci v čerpání programů programovacího období 2007-2013 zejména 

z důvodu blíţícího se konce období a nutnosti vyčerpat přidělenou alokaci. 

 Druhým vlivem, který určuje dynamiku výdajů rozpočtu je rozpočtová politika státu, 

kdy dochází postupně různě v jednotlivých letech k restriktivním opatřením, které brání 

přirozenému vývoji jednotlivých výdajových poloţek, zejména národních programů. 
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Organizační sloţka státu PRIVUM 

 

 K 1. 12. 1993 byla zřízena rozpočtová organizace Ministerstva hospodářství (dnes 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) s názvem PRIVUM.  

Jejím základním úkolem bylo převzetí, evidence, správa a privatizace státního majetku  

na území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá. 

Za tím účelem organizace PRIVUM (od 1. 1. 2001 organizační sloţka státu): 

 převzala státní majetek od okresních úřadů, případně od Ministerstva obrany ČR  

z jejich prozatímní správy do svého práva hospodaření (od 1. 1. 2001 do své 

příslušnosti hospodařit s majetkem státu), 

 zaloţila evidenci tohoto majetku a udrţuje její stav na úrovni odpovídající potřebám 

privatizace, 

 spravuje majetek aţ do jeho předání novým vlastníkům.  

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 22. června 2005 č. 796 „Záměr dokončení 

privatizace majetku organizační sloţky státu PRIVUM Lysá nad Labem v prostorech 

bývalých vojenských újezdů Mladá a Ralsko“. 

 

Z původní rozlohy bývalých vojenských prostorů cca 30 800 ha zbývá minimum. Výdaje 

za celý rok 2013 byly 31 tis. Kč.  

Dne 29. července 2010 byl projednán na poradě ministra pro místní rozvoj materiál,  

který obsahoval několik variant dalšího moţného postupu působení OSS PRIVUM včetně 

ukončení její činnosti. Bylo rozhodnuto o pokračování činnosti za účelem dokončení úkolů 

v působení této organizace.  V říjnu 2013 byl na jeden z pozemků ve správě PRIVUM 

vznesena výzva k vydání nemovitostí ve smyslu zák. č.428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboţenskými společnostmi, kdy oprávněnou osobou je Klášter 

Dominikánů Praha. K 31.12.2013 nebyla tato záleţitost vyřešena a její řešení bude pokračovat 

ještě v průběhu roku 2014.  
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Organizační sloţka státu Ústav územního rozvoje 

 

 Základní charakteristiky činnosti organizace ve finančním vyjádření lze 

charakterizovat takto: 

 

Ukazatel 

Neinvestiční 

výdaje  

celkem 

Kapitálové  

výdaje 

Výdaje 

celkem 

Příjmy 

celkem 

Rozpočet 

schválený 2013 
27 310,88 3 500,00 30 810,88 1 680,00 

Rozpočet po 

změnách 2013 
27 910,88 3 500,00 31 410,88 2 071,88 

Skutečnost  

k 31. 12. 2013 
25 899,89  1 780,79 27 680,68 1 703,82 

% plnění  

rozpočtu po 

změnách 

92,79 53,45 88,12         82,24 

 

 

 

Ústav územního rozvoje (dále ÚÚR) zpracovával v roce 2013 úkoly v oborech územní 

plánování, regionální politika, bydlení, programy územního rozvoje a stavebně technická 

prevence.  

 

ÚÚR vykonával stálé činnosti (dokumentační činnost, vedení odborné knihovny, práci 

na aktualizaci dříve vydaných příruček, vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj), 

zpracovával monitorovací úlohy (monitoring evidence územně plánovací činnosti, monitoring 

mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů atd.) a operativní úkoly.  

 

V rámci mezinárodních aktivit  ÚÚR  vykonával funkci národního střediska pro 

ESPON (European Spatial Planning Observation Network - Monitorovací síť pro evropské 

územní plánování), který vznikl na základě potřeby členských států EU a Evropské komise z 

důvodu nedostatečných znalostí a rozsahu výzkumu v oblasti územního rozvoje z pohledu 

evropské perspektivy. 

 

ÚÚR řešil ve sledovaném období tematické úkoly, především související s metodickou 

činností ÚÚR na úseku územního plánování. Prioritní činností byla také práce na úkolu 

Politika územního rozvoje České republiky, zaměřená v roce 2013 především na vyhodnocení 

podkladů pro aktualizaci tohoto dokumentu, na dokončení Zprávy o uplatňování PÚR ČR 

2008 (Politika územního rozvoje 2008) a přípravu aktualizace PÚR ČR 2008. Další důleţitou 

činností ÚÚR bylo vyhodnocování havárií staveb a souvisejících činností stanovených 

stavebním zákonem. 

 

Běţné výdaje byly v hodnoceném období čerpány především na externí tisky časopisu 

Urbanismus a územní rozvoj, publikace, kancelářský materiál, ostatní sluţby, údrţbu budovy 

a cestovné. 

 



 108 

Byly financovány úkoly na úseku zajištění provozu výpočetní techniky, vč. napojení 

na internet, kooperace k odborným činnostem, platy a pojištění zaměstnanců, odborné 

semináře. Ostatní osobní výdaje byly čerpány na odměny za články do časopisu, posudky atd.  

V rámci kapitálových výdajů byl v roce 2013 pořízen SW, a to pouze k zajištění chodu 

stávajícího zařízení. 

 

Hlavní úkoly, které ÚÚR plnil v roce 2013 

 

Prostřednictvím ÚÚR zajišťuje Odbor územního plánování v souladu se stavebním 

zákonem metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování a 

poznatků stavebně technických, jakoţ i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména 

v ochraně ţivotů a zdraví, v péči o ţivotní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a 

přírodního dědictví. 

Ústav územního rozvoje splňuje výše uvedený úkol mimo jiné vydáváním publikací a 

časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Odborné veřejnosti je určena veřejně přístupná 

odborná knihovna, poskytující knihovnické a informační sluţby. Její knihovní fond je 

dostupný klasickým způsobem a informace o něm i přes internet. 

Nejdůleţitější publikace/příručky, určené pořizovatelům a projektantům územně 

plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, jsou pravidelně aktualizovány na 

webových stránkách ÚÚR, např. Limity vyuţití území, Dotčené orgány, Principy a pravidla 

územního plánování aj. 

Dalším důleţitým výstupem činnosti ÚÚR je spolupráce na vypracování metodických 

návodů MMR, souvisejících zejména s pořizováním územně plánovací dokumentace a 

územně analytických podkladů, které jsou zveřejňovány na webu Ministerstva pro místní 

rozvoj na stránkách Odboru územního plánování a Odboru stavebního řádu, resp. na 

stránkách  

Činnost Konzultačního střediska ke stavebnímu právu představuje významnou část 

komunikace s orgány veřejné správy. Účelem konzultačního střediska je poskytovat 

konzultační a metodickou pomoc krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním 

úřadům při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona a touto pomocí jim 

usnadnit i činnost spojenou s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost. 

Konzultační středisko má za cíl sjednocovat výkon státní správy při aplikaci stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v praxi. Na základě vyhodnocení 

dosavadních zkušeností a poznatků z činnosti konzultačního střediska se ukazuje, ţe 

sjednocovat výklady stavebního práva poskytované a uplatňované jednotlivými sloţkami 

veřejné správy je nezbytné. Konzultační středisko provozuje na webu ÚÚR samostatné 

stránky. Pro orgány veřejné správy je v jejich rámci k dispozici internetová diskuse. Odborné 

veřejnosti jsou dále k dispozici informace v podobě otázek a odpovědí v rubrice 1000 otázek. 

 Rovněţ portály spravované ÚÚR, tj. Portál územního plánování a Slovník územního 

plánování, napomáhají odborné i laické veřejnosti plnohodnotně se seznámit se všemi 

zásadními poţadavky vyplývajícími z územního plánování. Portál územního plánování je 

otevřeným, průběţně aktualizovaným systémem odkazů (rozcestníkem) na relevantní 

informace v oboru územního plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak z činností 

ÚÚR, tak externích zdrojů. Cílem Slovníku územního plánování je udrţovat definice pojmů 

územního plánování a souvisejících oborů v souladu s aktuálními právními předpisy. 

V roce 2013 byly soustavně sledovány relevantní podklady pro aktualizaci Politiky územního 

rozvoje ČR 2008 (PÚR). Bylo v několika verzích zpracováno konečné znění Zprávy o 

uplatňování PÚR ČR 2008 a zahájeny práce na aktualizaci PÚR ČR 2008. Součástí 

aktualizace… je i Vyhodnocení vlivů PÚR na udržitelný rozvoj území, které formou kooperace 
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zpracovává firma EKOTOXA, s.r.o. Součástí řešení úkolu byla i aktivní účast řešitelů na 

jednání Konzultačního výboru pro PÚR.  

V roce 2013 pokračovala spolupráce na úseku územního rozvoje států V4+2 

(Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska). V souladu se  

závěry ministrů států V4+2 zodpovědných za územní rozvoj pokračovaly práce na zpracování 

Společné strategie územního rozvoje států V4+2. Kromě zpracování několika kapitol byl 

ÚÚR pověřen i koordinací konečného znění tohoto dokumentu. 

Další významnou úlohou, zadanou Odborem rozvoje a strategie regionální politiky 

MMR, je provozování Informačního systému mikroregionů jako podkladu pro podporu jejich 

rozvoje. Pro uvedený odbor jsou zpracovávány i další monitorovací úlohy, např. Indikátory 

pro hodnocení realizace Strategie regionálního rozvoje.  

Ústav územního rozvoje v rámci stálých činností řeší rovněţ řadu monitorovacích 

úloh. V souladu se stavebním zákonem byl zřizovatelem pověřen vedením Evidence územně 

plánovací činnosti, jejímţ předmětem jsou data o územně plánovací dokumentaci a územních 

studiích včetně průběhu jejich pořizování, dále pak zastavitelných plochách a účelu jejich 

vyuţití. 

Pro Odbor politiky bydlení MMR bylo provedeno Hodnocení projektů regenerace 

panelových sídlišť a zpracovány úkoly Vybrané údaje o bydlení a Monitoring komunálního 

bydlení. 

Odborem evropské územní spolupráce MMR je ÚÚR pověřen výkonem činnosti 

Národního kontaktního místa programu ESPON v ČR (European Spatial Planning 

Observation Network – Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudrţnost). 

Odborem evropských záleţitostí je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního centra 

bydlení a rozvoje sídel v České republice (Agenda HABITAT – National Urban Observatory). 

Z pověření Odboru územního plánování byl ÚÚR členem IFHP (International Federation for 

Housing and Planning – Mezinárodní federace pro bydlení a plánování). Členství v IFHP 

umoţňuje zaměstnancům ÚÚR seznamovat se s nejnovějšími světovými trendy v oblasti 

bydlení a plánování a poznatky zprostředkovávat odborné veřejnosti.  

Dále je ústav členem SPA-CE-NET (Network of Spatial Research and Planning 

Institutes in Central and Eastern Europe) – sítě středoevropských metodických a výzkumných 

institucí, zabývajících se výzkumem, monitoringem i operativním servisem územního a 

prostorového plánování na evropské, celostátní, regionální i lokální úrovni. 

S ohledem na měřítko se řešeným úkolům vymyká další monitorovací úloha Systém 

stavebně technické prevence. Sledovanou jednotkou je v tomto případě stavba a její 

konstrukce, zatímco předmětem řešení ostatních úkolů je území, poţadavky na jeho vyuţití a 

moţnosti jeho vyuţití. V rámci úkolu je provozována a dále vyvíjena webová aplikace iSSTP 

(on-line systém stavebně technické prevence), která je průběţně doplňována získanými daty o 

událostech (vady, poruchy a havárie staveb). V průběhu roku byly kontaktovány obecné 

stavební úřady a pověřeným pracovníkům úřadů předány přístupové údaje do systému.  

Některé výsledky práce ústavu byly pro další zlepšení informovanosti odborné veřejnosti 

uvedeny v časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Odběratelům časopisu byl s č. 2/2013 

poskytnut jako mimořádná příloha sborník ze semináře AUÚP na téma Míra regulace 

v územních plánech ve středoevropském prostoru. V čísle 6/2013 byl jako zvláštní příloha 

distribuován sborník z konference AUÚP s názvem Veřejný prostor, veřejná prostranství.  

Výsledky činnosti ústavu jsou prezentovány na internetu prostřednictvím webových 

stránek ústavu (www.uur.cz).  Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je 

součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR. 
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Kontrolní činnost 

 

Kontroly vnější 

 

Ve dnech 29. - 31. 10. 2013 byla provedena veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 13, odst. 1 

zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě Odborem interního auditu 

MMR. 

 

Vlastní prověrky 

 

V rámci vlastního kontrolního systému byly provedeny kontroly pokladny, nákupů techniky 

(kapitálové výdaje) a prověřeny namátkově poloţky v seskupení 516. 
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Příspěvková organizace Centrum pro regionální rozvoj v České republice 

 

      
v tis. Kč 

Ukazatele rozpočtové 
skladby 

Čerpání 
2012 

Schválený 
rozpočet 
2013 

Rozpočet po 
změnách 
2013 Čerpání 2013 

% čerpání 
rozpočtu  

Úspora 
rozpočtu 

Příspěvek na činnost 
neinvestiční 76 678,000 62 587,000 62 587,000 62 587,00000 100,00 0 

Příspěvek na činnost 
neinvestiční - účelový 13 333,040 16 300,000 16 300,000 10 900,00000 66,87 5 400,00 

Příspěvek na činnost 
investiční 1 464,070 2 000,000 2 000,000 1 602,00000 80,10 398,00 

Kofinancované programy - 
investiční 1 425,000 2 505,000 0,000 12 090,00000 x -12 090,00 

Kofinancované programy - 
neinvestiční 74 634,857 68 980,979 77 751,497 73 904,99644 95,05 3 846,50 

Celkem 167 534,967 152 372,979 158 638,497 161 083,99644 101,54 -2 445,50 

 
Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen CRR ČR) bylo zřízeno jako státní 

příspěvková organizace rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ze dne 19. 12. 1996, s 

účinností od 1. 1. 1997. V průběhu roku 2013 nedošlo ke změnám v právním postavení. 

Základním posláním Centra pro regionální rozvoj ČR je zajištění činností spojených s 

realizací regionální politiky v rámci působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Rozsah 

činností je stanoven zřizovací listinou a statutem organizace.  

 

Organizace plní úkoly a zajišťuje činnosti, které vyplývají z  mezinárodních smluv, z 

Usnesení vlády ČR č. 1120/1999, 682/2000, 826/2000, 148/2001, 102/2002, a to při 

zajišťování příjmu zahraniční pomoci Evropské unie v rámci předvstupní pomoci Phare,  

strukturálních fondů a podpoře regionální rozvoje, za jejichţ plnění nese ve smyslu 

kompetenčního zákona celkovou odpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj. Při plnění 

úkolů v rámci implementace programů Evropské unie uvedených činností spolupracuje jako 

implementační agentura s dalšími ústředními orgány státní správy i dalšími organizacemi.  

 

Jedná se o následující oblasti činností: 

 Pro plánovací období 2004-2006 CRR ČR plní funkce zprostředkujícího subjektu v 

rámci implementace strukturálních fondů a iniciativ Evropských společenství - 

Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument Praha – cíl 2 

a INTERREG III A, B a C. 

 Pro plánovací období 2007-2013 CRR ČR plní funkce zprostředkujícího subjektu v 

rámci implementace strukturálních fondů -  OPTP, IOP a Cíl 3.      

 CRR ČR  průběţně zajišťuje přípravu, provoz a údrţbu monitorovacího a 

informačního systému předstrukturálních a strukturálních fondů (SROP, JPD2, 

INTERREG III). Zajišťuje řízení a monitorování programů na úrovni 

zprostředkujících orgánů a v případě iniciativy INTERREG návaznost těchto systémů 

na partnery INTERREG v sousedních zemích. 

 CRR ČR  na základě zadání usnesení vlády 682/2000 CRR ČR zajišťuje vývoj, 

rozšiřování a provoz  Regionálního informačního servisu (RIS) a Integrovaného 

regionálního informačního systému (IRIS) a Mapového serveru v České republice.  
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CRR ČR odpovídá za plnění  mezinárodní smlouvy k činnosti sítě Enterprise Europe 

Network v České republice. Na základě smlouvy s Evropskou komisí vykonává funkci 

hostitelské organizace Enterprise Europe Network od 1.1.2008. 

 

V roce 2013 byla činnost organizace zaměřena na: 

 

- Zajištění administrace projektů v období udrţitelnosti v programech SROP,  JPD Praha – cíl 

2,  INTERREG III A, B a C. V rámci programu SROP a JPD 2 zajišťovalo CRR ČR kontrolní 

činnost v období udrţitelnosti u individuálních projektů, grantových schémat a projektů 

technické asistence, spočívající především v kontrole monitorovacích zpráv o zajištění 

udrţitelnosti projektu, provádění ex-post analýz rizik a ex-post kontrol. 

 

 

- Zajištění  funkce zprostředkujícího subjektu pro program IOP;  na základě rozhodnutí 

ministra pro místní rozvoj č.55/2008, č. 4/2009, č.160/2009 a č. 88/2012 a č.123/2013 

zabezpečovalo CRR ČR  pro vybrané oblasti intervence (2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1a, 4.1b, 5.1, 5.2, 

5.3, 6.1a, 6.1b, 6.2a a 6.2b) zejména tyto činnosti: 

 příjem projektů 

 zajištění kontaktu se ţadateli o podporu a poskytování informací 

 posouzení přijatelnosti, formálních náleţitostí a hodnocení projektů 

 ex-ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante 

 interim analýza rizik projektu, kontroly interim  

 kontrola monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu  

 ověřování dodrţení podmínek zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 

závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 

nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 

programovém období 2007 - 2013 

 posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu 

 monitorování realizace projektů. 
 

- Zajištění funkce zprostředkujícího subjektu pro program OPTP; na základě rozhodnutí č. 

57/2008 ministra pro místní rozvoj zabezpečovalo CRR ČR tyto činnosti:  

 příjem projektů  

 zajištění kontaktu se ţadateli o podporu a poskytování informací 

 kontrola formálních náleţitostí a posouzení přijatelnosti projektových ţádostí  

 věcné hodnocení projektových ţádostí  

 ex-ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante 

 interim analýza rizik projektu, kontroly interim  

 kontrola monitorovacích zpráv a ţádostí o platbu  

 ověřování dodrţení podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 

postupů při zadávání zakázek mimo působnost zákona v souladu s příručkou pro 

ţadatele a příjemce OPTP vydanou z úrovně ŘO OPTP 

 posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu 

 monitorování realizace projektů  
 

- CRR ČR zajišťovalo přípravu, provoz a údrţbu monitorovacího systému strukturálních 

fondů Monit7+ pro 22 operačních programů programového období 2007-2013.  

Pro programy Cíl3 začalo zajišťovat propojení na informační systémy řídících orgánů v 

zahraničí a připravovat i jazykové a obsahové verze pro tyto programy (Sasko, Polsko). 
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- CRR ČR zajišťovalo sekretariát Optimalizační skupiny pro rozvoj monitorovacího systému 

pro programové období 2007-2013.  

 

- V roce 2013, v souladu s usnesením vlády ČR č. 682/2000 o Strategii regionálního rozvoje 

ČR, CRR ČR pokračovalo v zdokonalování Integrovaného regionálního informačního servisu 

(IRIS), Regionálních informačních systémů (RIS) a Mapového serveru, které jsou přístupny 

přes webové stránky (www.crr.cz, www.risy.cz, www.iriscrr.cz). 

 

- Zajišťovalo prostřednictvím Enterprise Europe Network poradenské a informační sluţby 

týkající se problematiky EU a vnitřního trhu, zprostředkování kontaktů, poskytování 

informací o legislativě ES a programech a projektech EU, včetně zprostředkování účasti 

českých subjektů v  mezinárodních projektech. Projekt poradenské sítě Enterprise Europe 

Network je součástí CRR ČR  od 1.1.2008.  

 

-  Zajišťovalo funkci Sekretariátu Rady regionálního rozvojového fondu (RRF). 

 

- Podílelo se na hodnocení krajských kol soutěţí Vesnice roku a Historické město roku, kde 

plně vyuţilo svou velkou výhodu v podobě osmi poboček v regionech. 

 

Kontrolní činnost 

 

1 Bureau Veritas: Recertifikační audit s cílem ověření shody plnění poţadavků podle 

výše uvedených norem, dokumentů, postupů a předpisů pro udrţování certifikace, 

vyhodnotit efektivnost manaţerského systému (QMS) - HQ+pobočka Praha, 

pobočka JZ  

 

2 MF AO CHJ - Audit systému č. IOP/2013/S/CRR s cílem ověřit fungování ŘKS OP  

 

3 MF AO: Audit systému implementace OPTP se zaměřením na ověření účinného 

fungování řídícího a kontrolního systému operačního programu  

 

4 FÚ Praha: daňová kontrola k ověření, zda nevznikla odvod. povinnost porušením 

rozpočtové kázně - zaměřena na personální výdaj u projektu č. %0449  
 

5 PCO OPPS Svobodný stát Sasko – ČR:  Prüfungen der Bescheinigungsbehörde;  

Teilnahme an Vor-Ort-Kontrollen der Art. 16 - Prüfer (monitoring provádění 

kontroly na místě ze strany Kontrolora dle čl. 16 
 

6 Řídící orgán (Město Vídeň): OP Central Europe - vykonaný E&Y (Moravskoslezsko, 

projekt č. 2CE201P1 AutoNet  
 

 

7 Řídící orgán (Město Vídeň): OP Central Europe - vykonaný E&Y ( Severozápad, 

projekt č. 2CE202P1 CLUSTERS-CORD) 

 

 

8 Řídící orgán (Město Vídeň): OP Central Europe - vykonaný E&Y (Jihovýchod, 

projekt 2CE202P1 CLUSTERS-CORD) 
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9 FÚ Praha: kontola proplácení faktur s chybným výpočtem roční míry inflace s 

celkovým finančním dopadem u projektu č. CZ.1.08/2.1.00/10.00078 

 

10 MF AO CHJ: Audit systému EÚS RA-ČR 2007-2013 
 

11 MF AO CHJ: audit operací č. OPTP/2013/O/001u projektu č. 

CZ.1.08/2.1.00/11.00136, ţádost o platbu č. 01/00136 a monitorovací zpráva č. 

22gYZPM00101 za období 1.1.2012 - 30.6.2012 

12 NKÚ: Kontrola č. 13/04 "Peněţní prostředky určené na financování projektů 

realizovaných v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 

– 2013 
 

13 Finanční úřad - kontrola k ověření, zda nevzniká podezření na nesrovnalost v projektu 

CZ.1.08/2.1.00/10.00076 

 

14 MF AO CHJ: Audit operací OPPS ČR - PR u projektu č. CZ.3.22/4.1.00/10.02146 s 

cílem ověření vykázaných výdajů a přezkoumání funkčnosti ŘKS 

 

15 ÚOHS: Správní řízení ohledně VZ "Poskytování expertních právních sluţeb v oblasti 

kontroly zadávání veřejných zakázek" 
 

16 Certifikační orgán: Kontrola ÚES ČR - BY 2007-2013 

 

17 MMR OŘOP: Monitorovací návštěva č. 57/2012/I zaměřena na to, zdali pracovníci 

CRR vyplňují kontrolní listy v souladu s metodickým pokynem ŘO IOP č. 

34/pokynem HQ pro IOP č. 42 

 

18 MF AO CHJ: Auditu systému OPPS SK-CZ (HQ- 12.12.2012, Brno, Olomouc -

10.1.2013 , Ostrava) 
 

19 Finanční úřad - kontrola k ověření, zda nevzniká podezření na nesrovnalost v projektu 

CZ.1.08/2.1.00/10.00085 

 

20 MF AO CHJ: FLC - audit systému u programu Central Europe vykonaný E&Y 
 

 

Kontrolní zjištění a nápravná opatření k odstranění nedostatků jsou uvedeny 

v podrobné Zprávě o hospodaření organizace Centrum pro regionální rozvoj za rok 2013. 

Kromě výše uvedených vnějších kontrol proběhlo v organizace celkem 62 vnitřních 

veřejnoprávních kontrol. 
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Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism 

 

      
v tis. Kč 

Ukazatele rozpočtové 
skladby 

Čerpání 
2012 

Schválený 
rozpočet  
2013 

Rozpočet po 
změnách 
2013 Čerpání 2013 

% čerpání 
rozpočtu  

Úspora 
rozpočtu 

Příspěvek na činnost 
neinvestiční 380 064,000 377 413,000 391 713,000 391 713,00000 100,00 0 

Příspěvek na činnost 
investiční  1 050,000 5 000,000 5 000,000 4 097,19900 81,94 902,80 

Kofinancované 
programy - investiční 0,000 7 430,000 1 724,251 0,00000 0,00 1 724,25 

Kofinancované 
programy - neinvestiční 84 452,709 205 359,005 538 778,420 661 571,23800 122,79 -122 792,82 

Celkem 465 566,709 595 202,005 937 215,671 1 057 381,43700 112,82 -120 165,77 

 
CzechTourism v rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s 

aktivitami prováděnými podnikatelskými a regionálními subjekty a rozvíjí střednědobou 

strategii pro marketing cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu a napomáhá rozvoji 

turismu v regionech.  

V lednu 2013 vznikl nový odbor agentury CzechTourism - Institut turismu České 

republiky. Posláním Institutu je poskytovat ostatním organizačním sloţkám agentury a 

odborné i široké veřejnosti zpravodajské, analytické a informační sluţby. Dále poskytuje 

pravidelné informace o současném stavu a očekávaném vývoji trhu cestovního ruchu v České 

republice, pravidelné informace o současném stavu a očekávaném vývoji trhu mezinárodního 

cestovního ruchu, prostřednictvím spolupráce s veřejným a soukromým sektorem aplikuje 

získané poznatky do praxe a tím přispívá k rozvoji a dosaţení dlouhodobé 

konkurenceschopnosti České republiky v oblasti cestovního ruchu. 

 

V souladu se schváleným Statutem uskutečňuje CzechTourism činnost formou: 

• propagační, reklamní, inzertní činnosti, on-line aktivitami, 

• výstavnické činnosti, workshopů, road show, 

• vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických tiskovin, 

• překladatelskou činností, 

• sběrem, zpracováním, analýzou, distribucí a prezentací informací, 

• zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky, 

• obchodní činností, 

• přednáškovou a poradenskou činností, 

• výroby audiovizuálních nosičů. 

Marketingové aktivity v roce 2013 

Základním cílem aktivit oddělení marketingové komunikace agentury CzechTourism 

je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v ČR. K dosaţení 

tohoto cíle byla realizována řada marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, 

rozvíjena spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, 

profesními organizacemi, poradenskými institucemi i podnikatelskými subjekty.  

Ve své činnosti se oddělení marketingové komunikace v roce 2013 soustřeďovalo na 

rozvoj následujících produktů a témat: 
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 cesty za poznáním (kulturní produkt): Praha, města s příběhem; 

 cesty krajinou (aktivní produkt): letní cesty, zimní cesty; 

 cesty pro zdraví (lázeňský produkt): české lázně, medicínský turismus; 

 MICE: kongresy. 

Témata produktů se odráţejí v kampaních a aktivitách agentury v tuzemsku a zahraničí 

stejně jako na všech prezentačních akcích (workshopy, prezentace, semináře, veletrhy, 

výstavy). Na konkrétních tematických i regionálních projektech bylo spolupracováno se 

zástupci organizací cestovního ruchu, profesionálních sdruţení a podnikatelů.  

 Agentura CzechTourism vyuţívá pro marketing a propagaci České republiky jako 

destinace cestovního ruchu také projekty Integrovaného operačního programu (IOP) 

financované z prostředků Evropské unie. V oblasti marketingu se jedná zejména o následující: 

 Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu; 

 Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu; 

 Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v regionech; 

 Česko chutná skvěle; 

 Tradiční Česko všemi smysly – produkt cestovního ruchu; 

 Česko jako cool destinace pro mladé cestovatele; 

 Filmový turismus – produkt cestovního ruchu. 

 

Cesty za poznáním (kulturní produkt) 

 Kulturní produkt byl stěţejní součástí integrovaných marketingových kampaní na 

podporu domácího i příjezdového cestovního ruchu. Hlavními komunikačními tématy v rámci 

příjezdového cestovního ruchu byla Praha (Praha moderní, Praha historická) a města 

s příběhem (Český Krumlov, Mikulov, Loket, Kuks). V rámci domácího cestovního ruchu 

mezi hlavní komunikovaná témata patřily destinace jako Slavonice, Brno či Olomouc. 

 Agentura CzechTourism v letech 2012 a 2013 připravila jedinečnou multimediální a 

světelnou show s názvem „Rozsviťme je!“ pořádanou v kaţdém z dvanácti míst s památkami 

UNESCO. V roce 2013 bylo osvětleno 7 památek UNESCO: Praha, Brno, Holašovice, 

Kroměříţ, Kutná Hora, Lednicko-Valtický areál a Litomyšl. Součástí všech produkcí byl také 

umělecký doprovodný program. V roce 2013 se této akce na místě zúčastnilo cca 15 000 

osob.  

 

Czech Specials v roce 2013 

Czech Specials je společným projektem Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace 

kuchařů a cukrářů ČR a agentury CzechTourism. Seznam certifikovaných restaurací je 
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k dispozici v několika světových jazycích na www.czechspecials.cz. Ke konci roku 2013 bylo 

certifikováno jiţ 410 restaurací ve všech regionech České republiky.  

 V roce 2013 byl projekt Czech Specials prezentován ať uţ samostatně nebo skrze 

partnery projektu na Gastronomických slavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové 

v Litomyšli, na Karnevalu chutí, na Dnech gastronomie a pohostinství AHR ČR. Prezentace 

projektu proběhla také v rámci Grand Restaurant Festivalu, Mezinárodního dne kuchařů a na 

Mikulov Gourmet Festivalu.  

 

 V rámci Mezinárodního dne kuchařů bylo téma tradiční české kuchyně hlavním 

tématem a dvě certifikované restaurace Czech Specials představily svá regionální menu. 

Oslavy Mezinárodního dne kuchařů byly i příleţitostí pro informování široké i odborné 

veřejnosti o samotném projektu Czech Specials. Dále byl odstartován společný projekt 

CzechTourism a ČR2 - rozhlasový pořad „Dobrou chuť Česko“, v rámci kterého byly 

prezentovány jednotlivé certifikované restaurace.  

 

Cesty krajinou (aktivní produkt) 

Propagace aktivní dovolené v rámci marketingové kampaně na podporu domácího 

cestovního ruchu 

 Propagace produktu aktivní dovolená byla součástí Integrované marketingové 

kampaně na podporu domácího cestovního ruchu, která probíhala od září do prosince formou 

online, printové a rozhlasové reklamy. Hlavními komunikačními tématy byly příběhy 

Rychlebských stezek (horská cykloturistika), Ţernosek (pěší a cykloturistika za vínem), 

Adršpachu (pěší turistika) a Krkonoš (zimní turistika – pěší, běţky). 

 

Partnerství v rámci produktu Aktivní dovolená  

Snow and Fun: Agentura CzechTourism jako jiţ tradičně partnersky podpořila 

nejznámější běţecký lyţařský závod v ČR Jizerská 50. CzechTourism se dále podílel jako 

partner na MS v Biatlonu v Novém Městě na Moravě. 

 Cyklo a víno: CzechTourism téţ podpořil ve spolupráci s Centrem dopravního 

výzkumu a Nadací partnerství účast ČR na veletrhu Velo-City ve Vídni. V rámci spolupráce 

s PR oddělením byl v dubnu organizován press trip po Lednicko-Valtickém areálu a Pálavě 

s tématikou cyklo-víno pro novináře z Beneluxu. 

 CzechTourism figuroval jako partner u největší praţské sportovní akce Prague 

International Marathon a podpořil také další běhy pod hlavičkou PIM v rámci ČR. 

 CzechTourism se téţ stal partnerem České basketbalové federace a zaštítil tak MS 

juniorů, které se konalo v červenci v Praze a téţ se prezentoval jako partner na ME ţen a 

muţů. 

Golfová turistika 

 V rámci golfových aktivit a akcí realizovaných v roce 2013 je nutné zmínit účast 

agentury CzechTourism a jejích partnerů na B2C veletrhu Go Expo Helsinky (březen) a B2B 

http://www.czechspecials.cz/
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veletrhu mezinárodní asociace subjektů golfového turismu IGTM, který se konal v listopadu 

ve Španělsku. 

Cesty pro zdraví (lázeňský produkt) 

Lázeňství , wellness, medical tourism 

Realizované workshopy, prezentace, tripy  a veletrhy 

 Lázeňské workshopy proběhly na tradičních zdrojových trzích: na Ukrajině (Kyjev, 

Charkov) a v arabských zemích v Saúdské Arábii (Rijád, Dţidda) a Spojených arabských 

emirátech (Dubaj).  

 Prezentace v zahraničních obchodních centrech se konaly ve slovenské Bratislavě (OC 

Eurovea) a v německých městech Bautzen (OC Kornmarkt-Center) a Jena (OC Goethe 

Galerie). 

 Čistě lázeňskou expozici uspořádal CzechTourism jiţ posedmé, a stále s velkým 

zájmem mezi českými vystavovateli, také na významném regionálním veletrhu cestovního 

ruchu Reisen&Caravan v německém Erfurtu. Poprvé jsme se představili na veletrhu Travel 

Trade Workshop Deutschschweitz ve švýcarském Curychu. 

 Do českých lázní na pozvání agentury CzechTourism přijeli touroperátoři z Ruska a 

Ukrajiny a na seminář při konferenci SLM i zástupci ukrajinských lékařů. Ve spolupráci 

s DMC Graficon přicestovali do České republiky i zástupci cestovních kanceláří ze Saúdské 

Arábie. 

 Pokračovala propagace lázeňství na domácím trhu, odbor veletrhů uspořádal 2 

oblíbené prezentace s bohatým doprovodným programem v nákupních centrech v Praze (OC 

Nový Smíchov) a v Pardubicích (OC Afi Palace) 

Lázeňská konference a semináře SLM 

 CzechTourism partnersky podpořil jednu ze dvou významných lázeňských asociací – 

Sdruţení lázeňských míst. A to jiţ 16. Lázeňskou konferenci, která proběhla počátkem 

listopadu v Třeboni, a dva samostatné semináře, konané v červnu v Karviné a v září 

v Hodoníně. 

Medical tourism 

 Kromě lázeňství a wellness pokračovala i propagace zdravotní turistiky.   

Web www.medicaltourism.cz, jehoţ tvorbu CzechTourism partnersky podpořil v minulých 

letech, prošel významnými úpravami a rozšířením informací, a to ve všech jazykových 

mutacích (angličtina, ruština, němčina). 

Propagace produktu lázeňství a wellness v rámci IOP projektů 

 Propagace tematiky lázeňství a wellness byla součástí i několika IOP projektů. 

http://www.medicaltourism.cz/
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 IOP Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu: propagace produktu 

v rámci kampaně, marketingový mix zahrnoval on-line, tisk, rádio. Propagace byla postavena 

na vizuálech wellness ve středních Čechách a Luhačovic. 

 IOP Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v regionech: 

komunikačními zeměmi byla Česká republika, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko. 

Propagace produktu v rámci Manuálu produktů, on-line kampaně, zimního suplementu, 

bannerů, PPC, Facebook. Propagované destinace – Plzeňsko (pivni lázně), Západočeský 

trojúhelník, Jáchymov, Střední Morava a Jeseníky. 

 IOP Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu: příběhová 

kampaň probíhala v Německu, Rusku, Skandinávii, Číně, Slovensku, Itálii, Rakousku, 

Španělsku. Komunikace byla postavena na vizuálech Karlových Varů a Mariánských Lázní. 

Marketingový mix zahrnoval print, on-line, outdoor. 

Projekty Integrovaného operačního programu 

IOP Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu 

 Cílem projektu Rebranding a marketingová podpora cestovního ruchu, který je 

spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu je 

vybudování jednotné prezentace České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené. 

Doba realizace projektu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014. 

 Proces rebrandingu je dlouhodobý, časově i finančně náročný proces, který se 

neobejde bez vzájemné spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR, partnerů v regionech a 

dalších subjektů státní správy a samosprávy, odborníků v oboru cestovního ruchu, 

marketingové komunikace a subjektů podnikajících v cestovním ruchu. 

 Cílem projektu je komplexní změna značky destinace ČR, proto bude rebranding 

destinace realizován na všech trzích, se kterými agentura CzechTourism pracuje. V 

souvislosti s tím došlo v rámci projektu k revizi současné strategie a zacílení marketingových 

aktivit agentury na blízké země, tradiční trhy a strategické země (např. Rusko, Německo, 

Skandinávie). Hlavním komunikačním cílem kampaní v projektu je přitom změna vnímání 

destinace: od image Česka jako poněkud nevýrazné země ve východním bloku ke skvělé 

destinaci atraktivní pro movitější klientelu. Marketingovým cílem kampaně na blízkých trzích 

je zařazení Česka do „nákupního košíku“ (ovlivnění nákupního chování), pro „strategické 

trhy“ je pak cílem „přidání Česka na mapu“ (ovlivnění míry znalosti a povědomí o samotné 

existenci destinace). 

Realizované aktivity v roce 2013 

 V roce 2013 proběhla první část integrované marketingové kampaně, zaměřené 

především na skupinu stěţejních a blízkých trhů. Kampaň probíhala od dubna do října 2013 a 

k internetové turistické prezentaci ČR přivedla více neţ milion návštěv. Podařilo se také 

vyrobit propagační předměty slouţící k prezentaci destinační značky, zahájit implementaci 

značky a tvorbu turistických produktů. Spuštěno bylo natáčení reklamních spotů (propagační 

film o délce 5 minut, 6 reklamních spotů pro cílové trhy o délce 30s včetně 10s a 15s verzí, 10 

videí pro web o délce 30s-60s; spoty jsou určeny pro cílové trhy: Rusko, Německo, LATAM, 
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USA, Asie). V druhé polovině roku 2013 byly zahájeny práce na zadání marketingové 

kampaně pro rok 2014, distribuce tiskovin nebo redesignu webu. 

 

Integrovaná marketingová kampaň 2013 

 Výzkumy mezi zahraničními turisty upozornily na malou viditelnost a znalost Česka 

na zahraničních trzích. Hlavním komunikačním cílem kampaně proto byla změna vnímání 

destinace: od image Česka jako nevýrazné země ve východním bloku k exkluzivní destinaci 

atraktivní pro movitější klientelu. Konkrétními cíli kampaně pak bylo: 

‒ představit Česko jako zemi příběhů pomocí nových asociací spojených se značkou, 

‒ poskytnout návštěvníkům kvalitní a aktualizovaný informační servis pro cestu  

do ČR, 

‒ podpora prodeje destinace. 

Propagace probíhala v následujících zemích: Slovensko, Rakousko, Dánsko, Švédsko, 

Norsko, Německo, Polsko, Francie, Itálie, Španělsko, Čína, Velká Británie, a to v printu, 

online (PPC a display reklama) a outdooru. Kampaň splnila poţadované zadání: na 

internetové prezentace bylo přivedeno přes 1 milion návštěvníků a předpokládaný přínos pro 

cestovní ruch ČR přesáhl 107 milionů Kč. 

IOP Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu  

 

 Projekt „Marketingový mix na podporu DCR“ logicky navazuje na výstupy a 

poznatky projektu „Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním 

ruchu“, v jehoţ rámci došlo k vytvoření a komunikaci marketingové značky pro domácí 

cestovní ruch. Aktivity v současném projektu jsou zaměřeny na další rozvoj značky a 

stimulaci domácího cestovního ruchu za účelem maximální aktivace jeho potenciálu. Projekt 

je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu. Doba 
realizace projektu: 1.3.2011 - 31.12.2014 
 

 Značku DCR dle průzkumu zná přibliţně polovina dotázané populace, coţ ukazuje na 

značný dosah souvisejících marketingových kampaní. Podstatná část populace ČR je tedy 

vůči marketingovým aktivitám na podporu DCR vnímavá, coţ je i výchozím předpokladem 

tohoto projektu. Hlavním cílem projektu je na jedné straně pozitivně ovlivnit objem a kvalitu 

nabídek domácího cestovního ruchu, tedy pracovat se skupinou provozovatelů turistických 

zařízení a na druhé straně zvýšit zájem spotřebitelů o tuto nabídku DCR a koordinovat zájmy 

všech zapojených subjektů na národní úrovni. Projekt vyuţívá skutečnosti, ţe v ČR jiţ 

existuje poměrně velká skupina obyvatel, která kromě zahraniční dovolené jezdí současně na 

dovolenou v tuzemsku i několikrát v roce.  Vzhledem k současným trendům (zkracování cest 

vs. jejich vyšší frekvence) není ambicí aktivit projektu usilovat o prodluţování celkové doby 

pobytu, ale o navyšování podílu trávení volného času v tuzemsku, vyzvednutí jeho rostoucí 

kvality a motivací finálního spotřebitele k většímu opakování krátkodobější dovolené a také 

k nárůstu pobytů v období turistické mimo sezóny. S tím úzce souvisí zlepšování nabídky 

a tvorby kvalitních produktů pro dané spektrum cílových skupin, modernizace komunikačních 

nástrojů z hlediska obsahu a formy a orientace na rozvoj ţádaných produktů. Pro aktivity 

v rámci tohoto projektu je příznačné, ţe marketing pojímají komplexně, tj. vyuţívají 

různorodých nástrojů marketingu a komunikace a pracují jak s posílením nabídky v cestovním 

ruchu tak i s oţivením poptávky. Obsahem komunikace bude propagace národních produktů 

cestovního ruchu České republiky (Kulturní dědictví, Lázeňství, Sport a aktivní dovolená), 
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které byly definovány v Marketingové koncepci propagace cestovního ruchu v České 

republice.  

  

Partneři projektu:  

 Asociace turistických regionů ČR, Asociace organizací cestovního ruchu, Svaz 

obchodu cestovního ruchu ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR 

 

Realizované aktivity v roce 2013: 

 V roce 2013 byla ukončena většina výběrových řízení na stěţejní části realizace 

projektu a započalo jejich plnění. Započala příprava výběrového řízení na Modernizaci 

komunikačních kanálů.  

 

 Komunikace s provozovateli v rámci Informační kampaně pro provozovatele probíhala 

formou tištěné inzerce, pravidelného vydávání e-bulletinu, vydáním informační broţury 

CzechTourism – Váš partner v cestovním ruchu, která byla distribuována na odborných 

akcích. Realizovány byly 2 vlny rozesílky direkt marketingových dopisů a také PPC kampaň 

zaměřená na malé a střední podnikatele.  

 V rámci aktivity vytvoření videomateriálů s tematikou DCR byl natočen videomateriál 

pro tři 30“ reklamní spoty a deset 60“ minipořadů, které budou dle mediaplánu nasazeny do 

vysílání v rámci České televize, Nova group a Prima group v roce 2014.  

 

 Od září do prosince proběhla první část integrované marketingové kampaně (online, 

print, PR, propagační a záţitkové akce a příprava věrnostního programu Klub Kudy z nudy). 

Integrovaná marketingová kampaň byla rozdělena mezi jednotlivá média v poměru online (50 

%), print (27 %) a radio (23 %). V první vlně kampaně bylo zveřejněno celkem 72 inzerátů 

a 20 PR článků. Celkový zásah kampaně měl 79,4 % (tj. 1 032 400 tis. osob z cílové skupiny). 

Online kampaň vygenerovala přes 55 mil. zobrazení a měsíčně oslovila přes 4,5 mil. 

unikátních uţivatelů. Rozhlasová kampaň obsahovala 3 spoty, kterými bylo zasaţeno 974 tisíc 

osob (tj. 66,96 % z cílové skupiny).  
 

 

IOP Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v regionech 

 

 Realizace projektu Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v 

regionech vychází z potřeby konkurovat stále silnějšímu mezinárodnímu cestovního ruchu, 

kdy státy i regiony investují do svých marketingových aktivit a komunikačních nástrojů stále 

více a více finančních prostředků. Podmínkou zvýšení atraktivity České republiky jako 

úspěšné destinace cestovního ruchu je posílení atraktivní image na domácím trhu i v 

zahraničí. Cílem projektu je zkvalitnění nabídky turistické destinace České republiky o 

inovativní a konkurenceschopné prvky a zlepšit spolupráci mezi jednotlivými aktéry 

cestovního ruchu. Záměrem projektu je podpora příjezdového a domácího cestovního ruchu 

prostřednictvím marketingových kampaní a akcí s mezinárodním významem. 

Doba realizace projektu: 1.3.2011 - 31.12.2014 

 

Aktivity projektu v roce 2013: 

 V roce 2013 byl ve spolupráci se zástupci turistických regionů vytvořen suplement 

propagující produkty cestovního ruchu v jednotlivých regionech České republiky. Pro kaţdý 

turistický region byly vybrány 3 produkty cestovního ruchu, které budou komunikovány 

v rámci zimní části kampaně. Kampaň je zaměřená na podporu přeshraničního incomingu a 

domácího cestovního ruchu a na konci roku 2013 byla zahájena její první část.   
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 Byla spuštěna online verze suplementu na webu zima.ceskozemepribehu.cz a na ní 

navazující online bannerová a PPC kampaň na domácím a přeshraničním trhu.  

 V rámci aktivity Cílená propagace významných akcí cestovního ruchu vznikl prestiţní 

seriál závodů historických vozidel pod společnou značkou Czech Hero Ride. V roce 2013 se 

uskutečnily 3 akce v rámci tohoto seriálu závodů a to závody Grand Prix Bugatti ve Zlíně, 

Ecce Homo Historic - Šternberk a Zbraslav -  Jíloviště. Seriál bude v roce 2014 pokračovat 

dalšími závody.  

 V roce 2013 byl dokončen koncept dvou eventů, které spojí prestiţní akce v rámci 

kultury a designu pod společné hlavičky. Vznikl event Meet Czech Design, který propojil 

významné designové akce pod jednotnou komunikační linku. V rámci kulturního záţitku 

vznikl event Czech the Light, který představí významné památky v jiném světle v rámci 

seriálu festivalů světla. Oba tyto eventy budou uskutečněny v roce 2014.  

IOP Česko chutná skvěle 

 Cílem projektu Česko chutná skvěle je zvýšení povědomí o české regionální 

gastronomii prostřednictvím značky Czech Specials. Projekt navazuje na jiţ realizované 

aktivity CzechTourism v rámci projektu a vyuţívá aktuálních trendů a rostoucího zájmu o 

gastronomii, která je součástí moderního ţivotního stylu. Vzhledem k současným trendům je 

tradiční česká kuchyně na ústupu, proto je připomenutí typických regionálních pokrmů 

vhodný způsob, jak zatraktivnit turistickou nabídku České republiky. Cílovou skupinou jsou 

domácí i zahraniční turisté se zvláštním důrazem na skupinu příhraničních turistů. Součástí 

řešení integrované komunikace bude především propojení dvou nejsilnějších médií pro 

propagaci - televize a internetu, díky nimţ lze velmi dobře a efektivně zasáhnout definované 

cílové skupiny.  

Partneři projektu: 

 Partnery projektu jsou odborné asociace - Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace 

kuchařů a cukrářů ČR. Obě asociace mají roli externího poradce a konzultanta při realizaci 

jednotlivých aktivit projektu podle vlastní odbornosti. 

Realizované aktivity v roce 2013: 

 V roce 2013 byl projekt Czech Specials prezentován ať uţ samostatně nebo skrze 

partnery projektu na Gastronomických slavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové 

v Litomyšli, na Karnevalu chutí, na Dnech gastronomie a pohostinství AHR ČR. Prezentace 

projektu proběhla také na Mezinárodním dni kuchařů a na Mikulov Gourmet Festivalu.  

 Dále byl odstartován společný projekt agentury CzechTourism a ČR2 - rozhlasový 

pořad Dobrou chuť Česko, kde byly prezentovány certifikované restaurace. V rámci 

evropského projektu v roce 2013 začala realizace tvorby nového webu a také přípravy 

kreativní a mediální strategie pro Czech Specials. 

 

IOP Tradiční Česko všemi smysly – produkt cestovního ruchu  

 

 Smyslem projektu je vytvořit komplexní produkt cestovního ruchu a propagovat 

Česko jako zemi fascinujících tradic vycházejících z naprosté autenticity a čistých přírodních 

zdrojů. Produkt zastřešuje, ale také propojuje jiţ existující atraktivity nehmotného kulturního 

dědictví v kombinaci s lidovou architekturou neoddělitelně spjatou s kaţdým místem. 
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Navzdory poptávce stále chybí komunikace tradic jako celku na národní úrovni. Přestoţe se 

turistická prezentace Česka o tradice opírá, nejsou tradice v marketingové komunikaci 

dostatečně vyuţity. Tradice v sobě totiţ ukrývají příběhy. V Česku návštěvník naše tradice 

nejen objeví, ale rovněţ pochopí jejich souvislosti i jejich příběh.   

 Projekt se zaměřuje zejména na oblasti definované organizací UNESCO jako prvky 

nehmotného kulturního dědictví: tradiční řemesla a řemeslná výroba, gastronomie a 

kulinářské postupy, folklor a nářečí a souběţně s tím také na lidovou architekturu. Vzniklý 

ucelený soubor informací o atraktivitách nehmotného kulturního dědictví potom bude vyuţit k 

propagování jednotlivých regionů na území Česka. Vybraný soubor atraktivit celé země bude 

komunikován v ucelené podobě a prostřednictvím jednotné komunikační platformy. 

 Integrovaná marketingová kampaň bude zaměřena na vybrané cílové skupiny na trzích 

Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Ruska a rovněţ na domácím trhu. Vyuţije úzké 

vazby na brand positioning „Česko země příběhů“. 

 

Hlavní marketingový cíl 

 Zvýšit počet příjezdů zahraničních návštěvníků a zvýšit objem domácího cestovního 

ruchu včetně výdajů návštěvníků v destinaci. Posílit význam tradic v těch regionech, kde jsou 

hlavním cílem turistů. 
 

Partneři projektu: 

 Asociace krajů ČR, Asociace organizací cestovního ruchu, Asociace turistických 

regionů ČR, Asociace turistických informačních center České republiky, Asociace 

regionálních značek, Asociace farmářských trţišť ČR 

 

Realizované aktivity v roce 2013: 

 Byla schválena úspěšná projektová ţádost o poskytnutí dotace na realizaci aktivit 

směřujících k vytvoření nového produktu cestovního ruchu v oblasti tradic. Byla vyhlášena 

výběrová řízení na Zmapování nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury spolu 

s vymezením regionů a také na Vytvoření kreativní a mediální strategie – Tradice. V rámci 

první aktivity byl zpracován Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury, 

jehoţ obsahem je soubor prioritizovaných atraktivit relevantních pro navazující 

marketingovou komunikaci v rámci integrované kampaně. Byly realizovány workshopy 

v regionech s cílem komunikovat a ověřit zmapované atraktivity se zástupci odborné 

veřejnosti a partnerů z regionů. Proběhla také první vlna publicity projektu v rámci odborných 

akcích/konferencí a seminářů v oblasti marketingu a řízení turismu.    

 

IOP Česko jako cool destinace pro mladé cestovatele 

 Globálním cílem projektu „Česko jako cool destinace pro mladé cestovatele“ je 

efektivní zásah specifické cílové skupiny mladých cestovatelů takovými formami 

komunikace, které mají potenciál tuto cílovou skupinu oslovit a zaujmout ji pro návštěvu 

České republiky. Cíle projektu bude dosaţeno prostřednictvím intenzivní komunikační 

kampaně na základě navrţeného kreativního konceptu a vytvořením atraktivní a funkční e-

platformy. 
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Partneři projektu: 

 Partnery projektu jsou Vysoká škola ekonomická v Praze a ISIC Association.  

Realizované aktivity v roce 2013: 

 V roce 2013 probíhaly aktivity k zajištění dvou hlavních oblastí projektu – studentské 

soutěţe a vytvoření mikrostránky. Projektovému týmu se podařilo navázat úzkou spolupráci 

s Prague Advertising Festival (PIAF), který bude hlavním partnerem při organizaci studentské 

soutěţe, která se uskuteční v únoru a březnu 2014. Studentská soutěţ se bude konat v 8 

evropských zemích a do organizace soutěţe byla kromě partnerů projektu zapojena také 

zahraniční zastoupení agentury CzechTourism.  

Současně probíhaly přípravy prvního výběrového řízení, které bude vyhlášeno na jaře 2014, 

na vytvoření mikrostránky a mobilní aplikace. 

 

IOP Filmový turismus – produkt cestovního ruchu 

 

 Cílem projektu je vytvořit nový inovativní produkt cestovního ruchu s návazností na 

filmový turismus a zvýšit tím atraktivitu nabídky českých regionů v rámci domácího a 

příjezdového cestovního ruchu. Produkt je jedinečný v kombinaci audiovizuálního díla 

(AVD), digitálních technologií a promítnutí AVD do krajiny.  

 Prostřednictvím tohoto nového produktu cestovního ruchu je moţné regiony představit 

turistům a zároveň odlišným a inovativním způsobem oslovit široké spektrum dalších 

cílových skupin (např. rodiny s dětmi v případě filmových pohádek). Díky projektu lze zvýšit 

turistickou atraktivitu nepříliš známých míst, a tím také zviditelnit méně navštěvované 

regiony České republiky. Filmový cestovní ruch skýtá značný potenciál v propagaci destinace 

a jeho význam neustále roste. Jedná se o nový trend v marketingu destinace, který v České 

republice nebyl doposud vyuţit. Filmový turismus zmírňuje výkyvy v turistické sezónnosti 

(rozloţení sezónnosti do celého roku). Filmoví fanoušci a turisté navštěvují filmové lokace 

bez ohledu na sezónu. Destinace z filmového cestovního ruchu profitují v dlouhodobém 

horizontu, jedná se o udrţitelnou formu cestovního ruchu. 

Partneři projektu 

 Asociace krajů České republiky, Centrála cestovního ruchu – Jiţní Morava – South 

Moravia Film Office, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – Zlín Region Film 

Office, Czech Film Commission, Destinační management Broumovska – Broumovsko Film 

Office, Destinační společnost Východní Čechy – East Bohemia Film Office, Jeseníky – 

Sdruţení cestovního ruchu – Jeseniky Film Office, Jihočeský patriot – Filmová kancelář Jiţní 

Čechy, Prague Film School, Sdruţení Český ráj – Bohemian Paradise Film Office, Statutární 

město Ostrava – Film Ostrava!!! 
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Realizované aktivity v roce 2013: 

 V roce 2013 projekt „Filmový turismus – produkt cestovního ruchu“ získal dotaci 

z Integrovaného operačního programu a zadal první dvě výběrová řízení.  

 V prvním výběrovém řízení, které probíhalo v reţimu veřejné zakázky malého 

rozsahu, byl vybrán dodavatel na vytvoření metodiky pro výběr filmů s destinačním 

potenciálem a návrh tras s tématikou vybraných filmů. V rámci této zakázky byl za účasti 

partnerů projektu na konci roku 2013 organizován první workshop v sídle CzechTourism, na 

kterém byl představen první návrh metodiky. Druhá veřejná zakázka byla soutěţena 

ve zjednodušeném podlimitním řízení a poptávala dodavatele pro tvorbu marketingové a 

mediální strategie.  

 Hlavní část plnění projektu bude probíhat v roce 2014, kdy bude vytvořeno několik 

filmových tras na základě předem vybraných filmů. Tyto trasy budou v další fázi projektu 

uskladněny do mobilní aplikace propojené s nově vznikajícím webem a profily na sociálních 

sítích. V druhé polovině roku 2014 proběhne příprava marketingové kampaně, jejíţ spuštění 

je plánováno na začátek roku 2015. 

Činnost nového odboru Czech Tourismu - Institutu turismu České republiky 

 

Zpracování aktuálních dat – příjezdový, domácí a mezinárodní cestovní ruch 

 Vývoj příjezdového a domácího cestovního ruchu, počty hostů a přenocování 

v regionech.  

 Platební bilance cestovního ruchu České republiky - devizové příjmy a výdaje. 

 Celosvětový vývoj cestovního ruchu a hlavní vývojové trendy. 

 Vývoj na zdrojových trzích - sledování ukazatelů o výjezdovém cestovním ruchu, 

cestovatelské, spotřební a mediální chování cílových skupin, zpracovávání informací 

v situačních zpráva zahraničních zastoupení CzechTourism. 

 Aktualizace tzv. Country reportů, které jsou přílohou marketingové koncepce 2013 – 

2020. 

 Sestavení ţebříčku nejnavštěvovanějších turistických cílů dle jednotlivých krajů a typů 

památek. 

 

 

Zajištění, sběr a analýza dat v oblasti cestovního ruchu 

Monitoring zahraničních návštěvníků Česká republika - projekt spolufinancován z 

Integrovaného operačního programu. 

 Cílem je definovat profily zahraničních návštěvníků v České republice. Výsledky 

šetření budou pouţity především pro plánování strategie marketingových aktivit propagace 

cestovního ruchu v České republice a v zahraničí. V roce 2013 byl připraven a zahájen sběr 

dat v Zámoří – USA, Brazílie, Indie, Čína, Jiţní Korea, Japonsko, Austrálie. Výzkum bude 

dokončen na jaře 2014. 

 

Sběr informací - domácí cestovní ruch – Česká republika - projekt spolufinancován z 

Integrovaného operačního programu 

 Cílem je definování profilu českých návštěvníků v turistických regionech, a to 

s důrazem na národní turistické produkty České republiky. Výsledky byly prezentovány 

odborné veřejnosti a slouţí jako podklady pro další rozhodování při přípravě marketingových 

aktivit propagace cestovního ruchu v České republice a v turistických regionech. V roce 2013 
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proběhly 2 vlny šetření: Zima 2012/2013 a Léto 2013 a dále také byla zahájena vlna Zima 

2013/2014. 

 

Segmentace domácího cestovního ruchu 

 Segmentace českých turistů a propojení se segmentací Lifestyle, zaměřenou na ţivotní 

styly a postoje Čechů. Propojením těchto dvou výzkumů jsme získali ucelené informace o 

Češích, kteří pravidelně cestují po České republice, jaké jsou jejich preference, jak se chovají, 

jak tráví volný čas. 

 

Predikce příjezdového cestovního ruchu 

 V roce 2013 vznikla metodika na vytvoření krátkodobých a střednědobých predikcí 

příjezdového cestovního ruchu do České republiky. Predikční model je dvakrát ročně 

aktualizován a je zaměřen jak na incoming všeobecně, tak na jednotlivé zdrojové trhy. 

 

 

Fórum cestovního ruchu 2013 

 3. ročník konference Fórum cestovního ruchu, kterou pořádala agentura CzechTourism 

ve spolupráci s Moravskoslezským krajem se konal 14. a 15. října v Dolní oblasti Vítkovic v 

Ostravě. První den byl zaměřen na téma řízení cestovního ruchu, tématem druhého dne bylo 

industriální dědictví. Cílem konference bylo informovat účastníky o aktuálním vývoji na poli 

cestovního ruchu a poskytne prostor pro diskuzi nad vybranými tématy. 

 

Nové projekty IOP 

 

Institut turismu České republiky podal v roce 2013 dva nové projekty spolufinancované 

z Integrovaného operačního programu: 

 Segmentace trhů vybraných zdrojových zemí: Hlavním cílem projektu je vytvoření 

hlubší segmentace vybraných zdrojových zemí, které byly zvoleny ve vztahu k platné 

Marketingové koncepci CzechTourism. Výzkum se zaměřuje na země s vysokým potenciálem 

z hlediska nadprůměrných příjmů z cestovního ruchu. Projekt byl v roce 2013 schválen a 

započala jeho realizace. 

 Marketingový informační systém: Cílem projektu je vytvoření marketingového 

informačního systému, který umoţní snadné zpracování, analýzu a interpretaci kvantitativních 

dat, sběr, zpracování a vyuţití kvalitativních informací (textů, fotografií, dokumentů) o vývoji 

trhu cestovního ruchu na bázi wiki systému, a usnadní vytváření komplexních reportů o 

zdrojových trzích / segmentech / formách CR, které budou díky systému snadno dostupné 

širokým skupinám uţivatelů. Projekt v roce 2013 prošel procesem hodnocení u externích 

hodnotitelů a jeho realizace započne v roce 2014. 

EDEN 

 EDEN (European Destinations of Excellence) je projekt Evropské komise, jehoţ 

hlavním cílem je podpora udrţitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie. Hlavní 

náplní projektu je soutěţ o excelentní destinaci cestovního ruchu, která probíhá v 

participujících státech kaţdoročně jiţ od roku 2007. Česká republika se projektu účastní od 

roku 2009 a národním koordinátorem je agentura CzechTourism.  

 Ročník 2013 nesl téma  Cestování bez bariér (Accessible Tourism). Hledaly se tykové 

destinace, které dlouhodobě pracují na odstraňování bariér v cestovním ruchu a 

zpřístupňování turistických atraktivit lidem s handicapem, seniorům, rodinám s malými 

dětmi, případně dalším turistům se specifickými potřebami. 
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 Do soutěţe se mohly přihlásit destinace mající na svém území například turistické a 

naučné stezky pro tělesně postiţené, nevidomé či neslyšící, speciální programy pro osoby s 

handicapem, bezbariérové expozice v muzeích, galeriích, zámcích, speciálně upravené 

expozice pro jiţ zmíněné cílové skupiny atd. Akceptovány byly také přihlášky destinací, 

jejichţ turistická nabídka je zaloţena na odstraňování jiných druhů bariér. Mohlo se jednat o 

bariéry psychologické (např. projekty pro menšiny, odstraňování tabu témat ve společnosti) 

nebo legislativní a správní (např. zpřístupnění vojenských újezdů pro turisty, umoţnění 

návštěvy zvláště chráněných území atd.). 

 Soutěţe se zúčastnilo celkem 15 destinací. Sedmičlenná porota sloţená se zástupců 

CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva ţivotního prostředí, Asociace 

turistických regionů ČR, Praţské organizace vozíčkářů a Centra Paraple vybrala do finále 

těchto pět destinací:Lipno, České Švýcarsko, Orlické hory a Podorlicko, Krkonoše a Těšínské 

Slezsko. Vítěznou destinací se stalo Lipno. 

Turistická informační centra (TIC) 

 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism se dohodla s Asociací turistických 

informačních center České republiky na sjednocení certifikačního procesu TIC v České 

republice a vytvoření Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky. 

Nová certifikace TIC je v platnosti od 30. dubna 2013. Hlavním důvodem pro její vytvoření 

bylo odstranění duplicity ve formě dvou největších a existujících certifikačních schémat na 

území České republiky zahrnujících většinu TIC a současně vytvoření technického standardu 

a metodiky vyuţitelné pro systémy a modely managementu kvality jako je ISO, Model 

Excelence EFQM, Český systém kvality sluţeb a další. Základem pro nový systém je 

standard činností a rozsahu sluţeb TIC definovaný v klasifikaci profesní organizace A.T.I.C. 

ČR, doplněný o poţadavky agentury CzechTourism. Uvedený systém bere v úvahu hlavní 

priority připravované normy ISO, která se týká poţadavků na činnost turistických 

informačních center na mezinárodní úrovni. Jednotný certifikát je dokladem o splnění 

základního standardu sluţeb TIC a současně podmínkou pro certifikaci v rámci Národního 

systému kvality sluţeb cestovního ruchu. 

 Profesní organizace zajišťuje kontrolu TIC a navrhuje jejich zařazení do jedné ze tří 

klasifikačních tříd, agentura CzechTourism pak v rámci bonusového systému realizuje 

například Mystery shopping pro certifikovaná TIC, která o tuto sluţbu projeví zájem. 

Certifikovaná TIC mají tak moţnost prověřit své sluţby nezávislým subjektem, a to zcela 

zdarma.  

 Většina TIC v ČR sleduje svou návštěvnost pomocí jednotného systému monitoringu 

návštěvnosti (SMN) a vyuţívání sluţeb TIC. Turistická informační centra, která se k tomuto 

projektu přihlásila, sledují svou návštěvnost pomocí SMN od 1.1.2011. Tento moderní způsob 

vedení statistik slouţí k evidenci počtu návštěvníků turistických informačních center, 

usnadňuje práci s daty infocentrům i regionálním organizacím cestovního ruchu. Obsluha TIC 

vyuţívá aplikaci SMN jako terminál pro zadávání informací o počtu a národnosti návštěvníků 

nebo typu přijatých dotazů. U center vybavených počitadlem průchodů osob dále aplikace 

zaznamenává hodnoty z těchto zařízení. Všechny informace jsou automaticky odesílány na 

centrální server, kde jsou dále k dispozici pro statistické účely o vyuţití jednotlivých center. 

 

 

 

 



 128 

Webové aplikace Czech Tourism 

 

 Rok 2013 byl pro CzechTourism a jeho online aktivity průlomový. Portály 

www.czechtourism.com a www.kudyznudy.cz zaţily historicky největší návštěvnost a také 

doznaly rozsáhlých technologických změn pro uţivatele i provozovatele. Také na poli 

sociálních sítí CzechTourism dosáhl vynikajících výsledků.  

 Na základě marketingové koncepce cestovního ruchu pro období 2012-2015 se 

v obsahu www.czechtourism.com odráţejí témata národních produktů a konkrétních 

tematických i regionálních projektů. Cílem nového přístupu k uţivatelům v souladu se 

strategickým řízením marketingových aktivit agentury CzechTourism má být pozice Česka 

jako excelentní poznávací destinace, která v Evropě patří mezi první zvaţované země pro 

dovolenou. Meziroční návštěvnost v roce 2013 vzrostla o 16 % a stránky dosáhly přes 2 

miliony návštěv. 

 Na podzim 2013 byla také spuštěna mobilní aplikace TOP 100 Czech Sights, kterou je 

moţné stáhnout zdarma jak pro Android, tak pro iOS v anglickém a německém jazyce. Tato 

aplikace představuje turistům to nejlepší, co u nás mohou navštívit. Aplikaci si stáhlo uţ 

28 000 lidí z celého světa. 

 V rámci Integrovaného operačního programu je realizován projekt Národní informační 

portál, jehoţ hlavním výstupem by mělo být vytvoření mohutného řešení integrujícího 

veškeré dosavadní aktivity agentury CzechTourism v oblasti on-line prezentací České 

republiky.    

 

 

Účast na veletrzích 

 

 V roce 2013 organizovala agentura CzechTourism prostřednictvím oddělení veletrhů 

oficiální účast České republiky na 18 veletrzích cestovního ruchu zaměřených na Leisure a 

B2B klientelu, kde se zúčastnila s oficiální výstavní expozicí. Kromě toho zorganizovala další 

produktové veletrhy řešené formou schell scheme, z toho např. 4 veletrhy zaměřené na oblast 

MICE a 2 golfové veletrhy. Rovněţ proběhlo několik lázeňských prezentací v obchodních 

centrech, převáţně v zahraničí. 

 Veletrhy a prezentace byly vybrány dle marketingové strategie CzT v destinacích, 

které se většinově podílí na příjezdovém cestovním ruchu do ČR, a dále v zemích, které mají 

v tomto ohledu růstový potenciál, ve kterých se CzT rovněţ účastnil v rámci platformy V4 

s dalšími členskými státy. V rámci V4 se CzechTourism účastnil veletrhů WTM Latin 

America a ITB Asia Singapur. 

 

 

Edice 
 
 V roce 2013 oddělení edice zajistilo realizaci 20 titulů propagačních tiskovin 

v celkovém nákladu 1.480.200 ks ve 13 jazykových verzích. I v roce 2013 pokračovala 

vydavatelská spolupráce agentury CzechTourism s dalšími subjekty CR, a tak některé tituly 

vznikaly ve spolupráci s partnerskými subjekty nebo ve spolupráci s regionálními a 

destinačními managementy. Vybrané publikace byly vyrobeny ve vícejazyčných mutacích, 

jako například katalog ubytovacích zařízení v ČR ve spolupráci s Asociací hotelu a restaurací 

a katalog kempů v ČR ve spolupráci s Asociací kempů ČR. V roce 2013 oddělení edice 
intenzivně pokračovalo v budování interní fotobanky. 
 

 

http://www.czechtourism.com/
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Zahraniční zastoupení 

 
 V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury 
CzechTourism, z toho 18 tzv. prvního stupně a 3 zastoupení druhého stupně (tj. propagace ČR 
a spolupráce s agenturou CzechTourism není hlavní činností kanceláře). Během roku ukončilo 
činnost zahraniční zastoupení ve Frankfurtu, Vídni a Kyjevě. Počátkem  roku 2013 byla 
otevřena dvě nová zastoupení - v americkém Los Angeles a čínské Šanghaji, v druhé polovině 
roku pak zastoupení v Soulu a Hongkongu.    
 Hlavním cílem sítě zahraničních zastoupení agentury CzechTourism je propagovat ČR 
jako ideální turistickou destinaci. Pobočky agentury CzechTourism realizují širokou škálu 
propagačních aktivit. Mezi jejich základní nástroje patří kampaně (on-line, printové i 
outdoorové),  press a fam tripy, road show, účast na veletrzích, prezentačních akcích, 
pořádání vlastních prezentací a workshopů, spolupráce se zahraničními a českými subjekty 
apod. Činnost zahraničních zastoupení je zároveň monitorována a vyhodnocována. 
Sledovanými parametry jsou nejen kvantitativní, ale hlavně kvalitativní ukazatele a 
efektivnost činnosti. Za tímto účelem byl vypracován systém metrik. 
 

 

Czech Convention Bureau 
 
 Cílem Czech Convention Bureau je jednotná propagace ČR na poli kongresové a 

incentivní turistiky, a to jak na domácím, tak na zahraničním trhu. Hlavní myšlenkou je 

zastřešovat jednotlivé regionální kongresové kanceláře a napomoci tím tak k dokonalému 

vyuţití veškerého kongresového potenciálu, který ČR nabízí. V roce 2013 tvořily členskou 

základnu Czech Convention Bureau tyto zástupci regionů  – Carlsbad Convention Bureau, 

Centrála cestovního ruchu – Jiţní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 

North Bohemia Convention Bureau, Prague Convention Bureau, Destinační společnost 

Východní Čechy – East Bohemia Convention Bureau, Pilsen Convention Bureau, Jihočeská 

centrála cestovního ruchu a North West Bohemia Convention Bureau. Spolupráce s nimi 

probíhá na bázi partnerství. Czech Convention Bureau je otevřená instituce. Do projektu 

mohou vstoupit regiony, města, případně jiné právnické osoby, které budou pověřeny krajem, 

přičemţ toto prověření je předloţeno zástupci kraje v písemné podobě. V roce 2013 vstoupily 

do projektu Czech Convention Bureau dva regiony, a to region Vysočina a Olomoucký kraj. 

 

 

Projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

„Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“ 

 
Doba realizace projektu: 1. 11. 2011 – 31. 10. 2014.  

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

Cíle a zaměření projektu 

 

 Hlavním cílem projektu je přispět k rozvoji kvalifikační úrovně a kompetencí 

zaměstnanců cílové skupiny a posílení udrţitelnosti pracovních míst prostřednictvím 

vytvoření uceleného vzdělávacího systému. Věříme, ţe zvýšení odborných znalostí a 

dovedností zaměstnanců podniků odvětví cestovního ruchu povede ke zvýšení 

konkurenceschopnosti celého sektoru. Zvýšená konkurenceschopnost můţe následně podpořit 

zaměstnanost, tvorbu nových pracovních míst a lepší finanční stabilita umoţní organizacím 

vyuţívat přínos vzdělávání pro jejich další rozvoj.  
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  Všechny oblasti vzdělávání jsou zaměřeny specificky na oblast cestovního ruchu. 

Prezenční studium je vytvořeno jako ucelený vzdělávací systém, obsahující minimálně 3 

moduly pro kaţdou úroveň řízení a příslušnou CZ NACE. Stěţejní součástí vzdělávacích 

aktivit je zaměření na zapojení odborníků z praxe, kteří mohou cílové skupině vedle 

odborných znalostí nabídnout i široké praktické zkušenosti. Pro ty zájemce z cílové skupiny, 

kterým prezenční forma nebude vyhovovat, budou připraveny e-learningové moduly a e-

knihovna obsahující odborné publikace.  

 V projektu jsou podpořeny následující cílové skupiny:  

CZ-NACE 55 Ubytování,  

CZ-NACE 56 Stravování,  

CZ-NACE 79 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří,  

CZ-NACE 79 Průvodcovská činnost,  

CZ-NACE 79 Turistická informační centra,  

CZ-NACE 93 a 96 Provoz sportovních zařízení, fitcentra a Sluţby pro osobní a fyzickou 

pohodu. 

 Z hlediska zaměstnanců a zaměstnavatelů jde o podniky - právnické osoby, obchodní 

společnosti a osoby samostatně výdělečně činné (mimo organizací státní správy a místní 

samosprávy a jejich zaměstnanců). Projekt je primárně zaměřen na mikro, malé a střední 

podniky. Podpořeny jsou všechny regiony ČR mimo území hl. města Prahy. Respektive, 

projektu se mohou účastnit pouze osoby s místem výkonu práce mimo území hl. m. Prahy. 

 

Všechny vzdělávací aktivity budou poskytovány bezplatně. 

Školení jsou realizována od 1. čtvrtletí 2013 a budou probíhat celkem aţ 21 měsíců.  

Realizované aktivity v roce 2013 

 V průběhu roku 2013 pracoval projektový tým především na zajištění zahájení plnění 

realizovaného na základě veřejných zakázek, které se vztahuje k jednotlivým aktivitám 

projektu.  

- Vznikly webové stránky projektu (www.vzdelavani.czechtourism.cz), jejichţ součástí je 

také aplikace pro registraci a přihlašování účastníků na jednotlivé vzdělávací akce. 

Webové stránky projektu plní dvě základní funkce tj. zviditelnění projektu na internetu a 

zejména jsou vyuţívány jako zásadní nástroj zajišťující registraci/vstup organizací do 

projektu a samotné přihlašování na vypsané kurzy. 

- Prostřednictvím webu projektu také dochází k evidenci a přidělování veřejné podpory 

malého rozsahu tj. tzv. podpory deminimis. 

- Ke konci roku bylo do projektu úspěšně registrováno více jak 900 organizací a 5000 

zaměstnanců z cílové skupiny.  

- V roce 2013 došlo k vytvoření vzdělávacích modulů pro prezenční výuku, odborných 

publikací do e-knihony a realizátor projektu obdrţel i návrhy e-learningových modulů; 

- V březnu 2013 byla zahájena realizace prvních vzdělávacích kurzů a realizace následně 

probíhala v průběhu všech měsíců roku 2013. 

- Celkem bylo za rok 2013 realizováno celkem 315 kurzů, kterých se úspěšně účastnilo 

celkem 4863 zástupců cílové skupiny. 

- Vzhledem k národnímu charakteru projektu a jeho plošné realizaci (ve všech regionech 

ČR) proběhlo oslovení cílových skupin prostřednictvím několika nástrojů. Během roku 

2013 došlo k realizaci zejména: 

o televizní a rozhlasové kampaně (2 minutové TV spoty, 6 mini pořadů dle CZ 

NACE, 1 rozhlasový spot), kampaň proběhla během ledna a února 2013; 

o adresné distribuci informačních broţur (1 obecná broţura, 6 specifických broţur), 

celkem dvě vlny, kaţdá cílena na 11tisíc adres z cílové skupiny; 

http://www.vzdelavani.czechtourism.cz/
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o zajištění 1. konference projektu (proběhla 23. 1. 2013 v Praze) 

o PR články pro regionální tiskoviny i odborné časopisy.  

 

Kontroly v roce 2013 

 
V roce 2013 proběhly následující kontroly: 
 

1. Kontrola provedená Finančním úřadem pro hlavní město Prahu 

Termín: Zahájení kontroly proběhlo 3.4.2013 

Předmět: Kontrola byla zahájena na základě podnětu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR ze 21.8.2012 č.j.:19988/2012-26. Kontrolní orgán bude ověřovat, zda 
nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití 
finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR a 
Integrovaného operačního programu, oblast intervence 4.1, podle 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace (změna) 
identifikační číslo SMVS: 117V11F000005 na projekt CZ 
1.06/4.1.00/04.01369 a Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o 
poskytnutí dotace (změna) identifikační číslo SMVS: 117V11F000006 na 
projekt CZ 1.06/4.1.00/04.01370. Kontrola se týká výběrového řízení 
s názvem: „Nákup mediálního prostoru a internetová marketingová 
kampaň“. 

Závěr:   Kontrolní orgán stále neukončil svou činnost v této věci. 
 
 
 
2.    Nejvyšší kontrolní úřad 

Termín: Zahájení kontroly proběhlo dne 3.10.2013 

Předmět: Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu 

Závěr:   Kontrolní orgán dosud neukončil svou činnost v této věci. 

 

 
3.  Metodický dohled – kontrola vedení účetnictví a výkazů hospodaření v CzechTourism PO 

Termín: 18.9.2013 

Předmět: Kontrola byla zaměřena na následující oblasti:  

                               Náleţitosti roční uzávěrky za rok 2012 

                               Vypracování a aktualizace vnitřních předpisů 

                               Průkaznost vykazovaného majetku a závazků (inventarizace) 

                               Způsob nakládání s prostředky státního rozpočtu, čerpání rozpočtu 

                               Mezitímní závěrka (2.čtvrtletí) roku 2013 

Závěr:   V průběhu metodického dohledu nebyly zjištěny ţádné nedostatky a závady 

ve vedení účetnictví v CzechTourism. 

 

 

4. Veřejnosprávní kontrola Samostatného oddělení interního auditu MMR ČR 

Termín:             Kontroly proběhla v období od 9.10. - 9.12.2013 

Předmět:  Ověření zabezpečení sluţby interního auditu u ČCCR – CzechTourism za 

období 1.1. – 31.12.2013. 
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Závěr:  Kontrolní skupinou byla v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly (č.j. 

MMR-37709/2013-10 ze dne 9.12.2013) identifikována následující zjištění: 

 

         1. Nedostatečná aplikace Mezinárodního rámce profesní praxe interního  

                                  Auditu 

                           2. Neexistence písemných pověření k provedení auditu 

                           3. Nepřesné formulace uváděné v interní směrnici 

 

   Nápravná opatření budou v souladu s návrhy kontrolní skupiny provedena ve  

                          stanovených lhůtách. 

 

 

5.  Veřejnosprávní kontrola na místě provedená Odborem realizace ESF Ministerstva práce a 

sociálních věcí 

Termín: Kontrola byla zahájena 26.11.2013 

Předmět: Kontrolní orgán se zaměřil na projekt s názvem „Vzdělávání v cestovním 

ruchu“ reg. č. CZ.1.04/1.1.00/84.00001 

                            Cílem kontroly je ověřit, ţe projektové aktivity probíhají v souladu se 

schváleným projektem, poţadované prostředky byly skutečně vynaloţeny a 

byl zajištěn soulad se souvisejícími vnitrostátními pravidly a pravidly 

Společenství. 

Závěr: Kontrolní orgán dosud svou činnost neukončil v této věci. 

 

 

6. Externí finanční audit provedený společností BDO CA s.r.o., Marie Steyskalové 14/315, 

616 00 Brno 

Termín: Kontrola byla zahájena 21.11.2013 

Předmět: Analýza hospodaření agentury CzechTourism za rok 2012 

Závěr: Kontrolní orgán dosud svou činnost v této věci. 

 

 

 

7. Interní audity 

01/13 Audit procesů zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluvních závazků 

(mimořádný audit na vyžádání) 

02/13  Audit správnosti čerpání prostředků poskytnutých CzechTourism  
z prostředků OP LZZ 

03/13  Audit výkonnosti, řízení a evidence majetku zahraničních zastoupení, popř. 
doplněn auditem evidence majetku CzechTourism 

04/13  Kontinuální audit procesů zadávání veřejných zakázek a efektivního využívání 
externích dodavatelů v rámci zadávání veřejných zakázek (mimořádný audit na 
vyžádání) 
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05/13 Audit vnitřního kontrolního systému z pohledu zákona č. 320 /2001 Sb. o 
finanční kontrole 

 
 

Přijatá opatření na základě doporučení z provedených interních auditů: 
 

č. auditu 

 

Zjištění / doporučení 

 

Termín 

splnění 

nápravného 

opatření  

Přijatá nápravná opatření 

 

Zodpovědná 

osoba 

 

1/13 

 

 

 

 

Formální nedostatky, uvedené v bodu 

D. 2. 1. této auditní zprávy je třeba 

v nejbliţším moţném termínu 

odstranit a formálně uvést 

dokumentaci předmětných veřejných 

zakázek uvést do souladu se zákonem. 

Tj. ad 1, bod u), ad 2, bod t)) 

30.6.2013 

 

Zajištěno. Bylo doplněno 

v průběhu auditu. 

Kompetentní 

pracovníci 

CzT 

 

 2/13 

1) 

V rámci realizace projektu musí 

CzechTourism jako příjemce dotace a 

zejména projektový tým věnovat 

zvýšenou pozornost oblasti plnění 

monitorovacích indikátorů a průběţně 

trvale vyhodnocovat aktuální stav 

jejich plnění. 

průběţně 

 

Pro zajištění potřebné kontroly 

postupu plnění 

monitorovacích indikátorů 

byla učiněna následující 

opatření: 

- dodavatelé vzdělávání 

předkládají kaţdé pondělí 

realizačnímu týmu 

aktualizovaný 

harmonogram vypsaných 

kurzů; 

- dodavatelé předkládají 

pravidelné měsíční 

zprávy; 

- s dodavateli došlo 

k nastavení pravidelných 

schůzek, jejichţ cílem je 

projednat aktuální vývoj 

plnění stanovených cílů a 

opatření vedoucích 

k podpoře jejich splnění; 

- realizační tým provádí 

pravidelný sběr dat o 

monitorovacích 

indikátorech, tyto data 

slouţí k vyhodnocení 

vývoje plnění, a také jako 

podklad ke zpracování 

pravidelných měsíčních 

zpráv o pokroku projektu 

pro řídící orgán. 

ŘOEIS  
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 2) 

CzechTourism jako příjemce dotace a 

zejména projektový tým by měl 

rovněţ aktuálně vyhodnocovat moţná 

rizika, která by ohroţovala plnění 

monitorovacích indikátorů a průběţně 

tato rizika eliminovat. 

průběţně 

 

Pro zajištění průběţného 

vyhodnocení a eliminaci rizik 

spojených s realizací projektu 

byla učiněna následující 

opatření: 

- s dodavateli došlo 

k nastavení pravidelných 

schůzek, jejichţ cílem je 

projednat aktuální vývoj 

plnění stanovených cílů a 

opatření vedoucích 

k podpoře jejich splnění, 

případně k nápravě 

nevyhovujících postupů či 

procesů; 

- realizační tým projektu 

dostává pravidelné 

měsíční zprávy od 

dodavatele zajišťujícího 

evaluaci vzdělávacích 

aktivit. Tyto zprávy 

obsahují zpětnou vazbu od 

účastníků, lektorů a 

nezávislých hodnotitelů a 

umoţňují tak včasnou 

reakci k eliminaci 

vznikajících rizik; 

- projektový tým také 

realizuje pravidelné 

týdenní porady, jejichţ 

cílem je mimo jiné 

vyhodnotit aktuální 

průběh projektu, stanovit 

další cíle a priority, 

přiřadit jim potřebnou 

důleţitost a vyhodnotit 

aktuální rizika ovlivňující 

realizaci projektu; 

- jako nejvýznamnější 

riziko projektu bylo 

identifikováno riziko 

nenaplnění stanovených 

monitorovacích 

indikátorů, tomuto riziku 

je věnována zvýšená 

pozornost a kroky činěné 

kompetentní 

pracovníci 

CzT 
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k jeho minimalizaci jsou 

popsány v bodě 1 výše. 

 3) 

S ohledem na přijetí prováděcích 

vyhlášek č. 133/2012 Sb., č. 230/2012 

Sb. a č. 231/2012 Sb. a zejména č. 

232/2012 Sb. doporučujeme věnovat 

zvýšenou pozornost zejména povinné 

struktuře údajů zveřejňovaných podle 

vyhlášky č. 133/2012 Sb. 

průběţně 

 

Pro zajištění potřebného 

souladu s legislativou 

veřejných zakázek je 

postupováno následujícím 

způsobem: 

- realizace jednotlivých 

veřejných zakázek je 

realizována ve spolupráci 

s Oddělením koordinace 

veřejných zakázek 

CzechTourism; 

- realizační tým v rámci 

podpory realizace 

veřejných zakázek vybral 

dodavatele, který 

potřebnou administraci 

veřejných zakázek a jejich 

soulad s aktuální 

legislativou zajišťuje. 

ŘOEIS 

3/13 

1)  
V souladu s výsledky auditu 

analyzovat důvody, které konkrétně 

vedly ke zjištěným nedostatkům. 

31.12.2013 

 

Důvody byly analyzovány a 

byla přijata následná nápravná 

opatření k níţe uvedeným 

konkrétním zjištěním. 

ŘOEIS 

 2) 

Zabezpečit správný postup při 

zpracování měsíčních vyúčtování a 

účetních dokladů v souladu se 

Směrnicí generálního ředitele 

CzechTourism č. 8/2013 o oběhu 

účetních dokladů. 31.12.2013 

Na poradě zahraničních 

zastoupení(podzim 2013) 

budou ředitelé ZZ opětovně 

proškoleni na interní směrnice 

CzT s důrazem na směrnici č. 

8, O oběhu účetních dokladů, 

zdůrazněno bude dodrţování 

termínů odeslání vyúčtování, 

případně i doplnění a 

zdůvodnění jednotlivých 

poloţek. 

ŘOEIS 

 
3) 

Zkontrolovat soulad mezi fyzickými 

doklady a údaji v účetnictví u všech 

zahraničních zastoupení a uvést 

veškeré údaje do souladu se Směrnicí 

generálního ředitele CzechTourism č. 

8/2013 o oběhu účetních dokladů. 

Do budoucna zabezpečit správné 

postupy při zpracování měsíčních 

vyúčtování a účetních dokladů 

v souladu se Směrnicí generálního 

ředitele CzechTourism č. 8/2013 o 

oběhu účetních dokladů. 

31.3.2014 

 

Účetní CzT, které mají na 

starosti administrativu ZZ, 

mají za úkol do 31.10.2013 

zkontrolovat, zda jsou všechna 

vyúčtování zahraničních 

zastoupení, která nám byla 

doručena, zavedena 

v účetnictví. V opačném 

případě uvedou důvod, který 

bude dále analyzován a bude 

sjednána náprava. 

Dále budou stanoveny postupy 

pro zabezpečení zpracování 

měsíčních vyúčtování. 

ŘOEIS 
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 4) 

Do budoucnosti věnovat větší 

pozornost a zajistit namátkové 

následné kontroly zaměřené na 

dodrţování zásad efektivnosti, 

hospodárnosti a účelnosti 

vynakládaných prostředků státního 

rozpočtu v rámci konkrétních činností 

zahraničních zastoupení 

CzechTourism. 

31.12.2013 
Budou zabezpečeny 

namátkové kontroly. 
ŘOEIS 

4/13  INTERNÍ AUDIT POKRAČUJE. 

Dosud nebyla popsána ţádná zjištění. 
   

5/13 1) 

V souladu s výsledky auditu 

doporučujeme aktualizovat text 

směrnice č. 6 - Zadávání veřejných 

zakázek dle návrhu, který byl 

zpracován pracovníky OKVZ 

v průběhu auditu. 

31. 12. 2013 

Ke dni 1.1.2014 bylo vydáno 

rozhodnutí generálního 

ředitele, které aktualizovalo 

směrnici č. 6, o zadávání 

veřejných zakázek. 

Aktualizovaný text směrnice 

č. 6 bude vydán nejpozději do 

31.1.2014. 

ŘOEIS 

 2) 

Překontrolovat dokumentaci k 

dřívějším zakázkám, 

spolufinancovaným ze strukturálních 

fondů EU, jejichţ zadávaní bylo 

realizováno podle zákona a bylo 

zahájeno po 1.4. 2012, zda se 

neaktuální verze formulace 

nepodjatosti členů hodnotící komise 

nevyskytuje i u dalších zakázek. 

30.4.2014 

Pracovníci odd.KVZ, IŘ 

překontrolují Čestná 

prohlášení o nepodjatosti 

členů hodnotící komise ve 

stanoveném termínu. 

ŘOEIS 

 

 

 


