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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, pohřebnictví, veřejné investování
a veřejné dražby včetně realitních činností. Činnosti v těchto oblastech plnilo
ministerstvo v roce 2015 následujícím způsobem:
POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU
Základní charakteristika
Hlavním posláním politiky bydlení je zejména výkon funkce ministerstva jako
ústředního orgánu státní správy ve věcech politiky bydlení, rozvoje domovního
a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor.
Ministerstvo 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,
záležitostí 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 užitkové 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. Zabývá se také právní úpravou
nájmu a podnájmu nebytových prostorů.
Dalšími úkoly v této oblasti jsou implementace programu Podpory bydlení
a Podpora bydlení při živelní 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.
Legislativní oblast
-

Zákon č. 104/2015 Sb., kterým se mění zákona č. 67/2013 Sb., kterým se
upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených
s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Nabytí účinnosti dne 1. ledna 2016. Důvodem novelizace zákona č. 67/2013
Sb., bylo odstranění tvrdosti zákona v případě uplatnění pokuty při neplnění
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-

-

-

povinnosti poskytovatele služeb nebo příjemce služeb a zrušení ustanovení
o možnosti uplatnění poplatku z prodlení v souladu s občanským zákoníkem.
Nejdůležitější části tohoto zákona je zmocnění k vydání prováděcího předpisu,
konkrétně vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti pro rozúčtování nákladů na
dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody mezi příjemce služeb.
Současně je zde upraveno zrušovací ustanovení, kterým se ruší zmocnění
k vydání vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování
nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé
užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Toto zmocnění bylo obsaženo
v energetickém zákonu. Zákonem č. 104/2015 Sb., byly odstraněny problémy,
které byly vyvolány předchozí úpravou zmocňovacího ustanovení, které bylo
v rozporu s Ústavou České republiky.
Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou
přípravu teplé vody pro dům. Nabytí účinnosti dne 1. ledna 2016.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují
některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č 104/2015 Sb.
Vyhláška ruší stávající vyhlášku č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla
pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na
poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Hlavní změnou
nové vyhlášky je především změna poměru základní složky, která činí 30 % až
50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Dále změna v rozdílech
v nákladech na vytápění připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy,
které nesmí překročit u příjemců služeb spodní hranici 20 % a horní hranici
100 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Při
překročení některé stanovené hranice, provede poskytovatel služeb úpravu
výpočtové metody způsobem uvedeným ve vyhlášce, ale pouze u těch
příjemců služeb, u nichž k překročení došlo. U ostatních příjemců služeb se
vychází z náměrů.
Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné
opravy související s užíváním bytu. Nabytí účinnosti dne 1. ledna 2016.
Jedná se o prováděcí právní předpis k občanskému zákoníku (§2257), kterým
je dána povinnost účasti nájemce na opravách a údržbě bytu v rámci
vymezení práv a povinností smluvních stran v nájemním vztahu. Doposud
však neexistoval prováděcí právní předpis, který by pojem drobná oprava
a běžná údržba podrobněji vymezil tak, jak tomu bylo v předchozí právní
úpravě dané již zrušeným občanským zákoníkem. Nové nařízení vlády
vychází z původní právní úpravy, zrušeného nařízení vlády č. 258/1995 Sb.,
s tím, že již reaguje na stávající stav v oblasti zařízení a vybavení bytu.
MMR připravuje návrh nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě
do 6 let. Předpokládané nabytí účinnosti je ke dni 1. března 2016.
Předkládaný návrh nařízení vlády sjednocuje a upravuje podmínky pro
poskytování podpory na pořízení bydlení podle současných potřeb a zacílení
podpory na mladé rodiny s dětmi. Podpora by měla být zaměřena na pomoc
mladým lidem či rodinám s dětmi při řešení bydlení se zohledněním jejich
specifických potřeb. Podle tohoto nařízení bude poskytována podpora formou
doplňkového úvěru, a to osobám do 36 let pečujícím o dítě do 6 let, jako
příjemci doplňkového úvěru na pořízení obydlí (výstavbou novostavby
rodinného domu, nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo změnou stavby nebo
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-

její části na stavbu pro bydlení, koupí, převodem družstevního podílu, se
kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu v bytovém družstvu.
MMR připravuje návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních
bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb.,
a ruší některá nařízení vlády. Předpokládané nabytí účinnosti je ke dni
1. března 2016. Přijetím novely nařízení vlády o podpoře výstavby nájemních
bytů a zrušením některých nařízení vlády dojde k právnímu ukotvení ukončení
poskytování dotací v souladu s Koncepcí bydlení. Zvýší se zájem o výstavbu
nájemních bytů, předpokladem je, že roční rozpočet bude čerpán v plné výši.
Zvýší se dostupnost nájemního bydlení pro vymezené skupiny obyvatel včetně
mladých do 30 let.

Nelegislativní oblast politiky bydlení
-

Zpráva o plnění Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014
Usnesením vlády ze dne 6. května 2015 č. 330 ke Zprávě o plnění úkolů
uložených v Koncepci bydlení České republiky do roku 2020 za rok 2014
vláda vzala na vědomí Zprávu o plnění úkolů uložených v Koncepci bydlení
České republiky do roku 2020 a uložila ministryni pro místní rozvoj do
30. 6. 2016 předložit revidovanou Koncepci bydlení ČR do roku 2020. Zpráva
za rok 2015 tak v návaznosti na toto usnesení bude obsahovat celkové
vyhodnocení naplnění cílů stávající Koncepce bydlení. Na základě tohoto
vyhodnocení a s ohledem na aktuální sociálně ekonomický a legislativní
kontext, který se odchyluje od vývoje předjímaného v platném dokumentu,
bude Koncepce bydlení revidována, a to i s využitím údajů ze SLDB 2011,
které v době její přípravy nebyly k dispozici.

-

Koncepce sociálního bydlení
Usnesením vlády č. 810 ze dne ze dne 12. října 2015 o Koncepci sociálního
bydlení České republiky na léta 2015 až 2025 vláda schválila Koncepci
sociálního bydlení České republiky na léta 2015 až 2025 (dále jen Koncepce).
Vláda uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí,
ministryni pro místní rozvoj, ministrům spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví,
průmyslu a obchodu a ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
realizovat úkoly uvedené v Koncepci v rámci věcné působnosti jimi řízených
resortů podle vytyčených cílů a opatření. Dále vláda uložila ministryni práce
a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu předat vládě do 30. června každého kalendářního roku zprávu
o plnění cílů a opatření Koncepce s tím, že první zpráva bude předložena do
30. června 2016.

-

Zákon o sociálním bydlení
Usnesením vlády č. 810 ze dne 12 října 2015 o Koncepci vláda uložila
ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní pro místní rozvoj
a ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zpracovat na
základě Koncepce a vládě do 30. června 2016 předložit návrh zákona
o sociálním bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení. Základním problémem
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současné situace je nestandardní postup při tvorbě tak zásadního materiálu,
kterým „Zákon o sociálním bydlení“ beze sporu je, který se momentálně
odehrává mimo jakoukoli širší odbornou diskusi. Koncepci sociálního bydlení
vláda schválila, ale při jejím schvalování zástupce ministerstva pro místní
rozvoj požádal o vyjmutí spolugestorství, protože se neztotožnil s jejím
obsahem a jeho zásadní připomínky nebyly řádně vypořádány. Ministerstvo
práce a sociálních věcí si navíc nechalo vládou schválit i zrušení úkolu,
vypracování věcného záměru zákona o sociálním bydlení.
-

Konzultační dny k problematice bydlení
Ministerstvo v roce 2015 pořádalo celkem 2 konzultační dny k problematice
bydlení. Témata 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.

Podpory v oblasti bydlení poskytované z rozpočtu
Podpora poskytovaná v rámci programového
Evidenčního dotačního systému (dále EDS)

financování

v systému

podprogramy Programu Podpora bydlení:
- 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 postižené živelní
pohromou
Program Podpora bydlení při živelní pohromě
Podpora poskytovaná v rámci programového financování mimo systém EDS
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
Základní charakteristika
Na základě schválené dokumentace programu Podpora regionálního rozvoje
pokračoval v roce 2015 pouze podprogram Obnova obecního a krajského majetku
postiženého živelní nebo jinou pohromou. Prostřednictvím tohoto podprogramu se
realizovala státní pomoc obcím a krajům postižených v roce 2010 živelní pohromou.
Příjem žádostí o dotaci na obnovu majetku po živelních pohromách v roce 2010 byl
ukončen ke dni 31. května 2011. Vláda svým usnesením ze dne 29. září 2010 č. 692
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rozhodla o zvýšení výdajů státního rozpočtu ČR a prodloužení termínu realizace
programu č. 217D11 do 31. 12. 2013. Usnesením vlády č. 525 ze dne 3. 7. 2013 byl
prodloužen termín realizace podprogramu do roku 2015 a bylo schváleno zařazení
čtyř nových žádostí pro Liberecký kraj. U těchto akcí došlo k navýšení podílu státu na
85% uznatelných nákladů na akci. V prosinci roku 2015 bylo ukončeno financování
programu a do konce roku 2016 bude předloženo jeho závěrečné vyhodnocení.
V souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve
znění pozdějších předpisů, zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj na období 2011
až 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.
Usnesením vlády ČR č. 732 ze dne 25. září 2013 ke zprávě o možných
způsobech řešení krizové situace v Moravskoslezském kraji byl stanoven úkol
aktivovat podprogram v rámci stávajícího programu č. 117D81 Podpora rozvoje
regionů, který by řešil podporu rozvoje podnikání a vznik nových pracovních míst
v Moravskoslezském kraji.
V návaznosti na toto usnesení bylo nutné vytvořit nový podprogram v rámci
programu č. 117D81 – Podpora rozvoje regionů. Byla zpracována změna
dokumentace programu (schválena MFČR dne 2. 4. 2014), na jejímž základě byl
vytvořen podprogram Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého
a Moravskoslezského kraje.
Současně bylo schváleno prodloužení realizace programu Podpora rozvoje
regionů do roku 2018.
Podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území byla
zpracována dokumentace programu Obnova obecního a krajského majetku po
živelních pohromách jako nástroj pro systémové poskytování státní pomoci v případě
živelních pohrom v letech 2011 až 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 živelních
pohromách v roce 2013 a vyhlášen dne 27. 8. 2014 podprogram Obnova obecního
a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014 – dotační titul č. 2. 7. 12.
2014 byl vyhlášen příjem žádostí pro dotační titul č. 1 – pro obce Jihomoravského
kraje. Administrace podprogramu 117D914 probíhala i v roce 2015 současně
s podprogramem 117D915.
Dne 14. 5. 2015 byla schválena změna dokumentace programu a prodloužení
jeho realizace do roku 2018.
Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne
14. července 2014 č. 568, k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového
programu mobility pro všechny na období 2016-2025 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
službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.
V roce 2015 byly vyhlášeny podprogramy Odstraňování bariér v budovách
městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou
a Euroklíč.
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S účinností od 25. 11. 2015 byl schválen zákon, kterým se mění zákon
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony. Novelizace umožní především aktualizovat procesní stránku
tvorby a užití strategických rozvojových dokumentů přijímaných v oblasti regionální
politiky na celostátní a krajské úrovni a návazně upřesnit postavení a role ústředních
a územních správních úřadů. Zákon vytváří také oporu pro účinnější koordinaci
kohezní politiky v programovém období Evropské unie 2014-2020 a upravuje
působnost určených měst jako zprostředkujících subjektů operačních programů
zaměřených i do oblasti integrovaných územních investic. Novelizace se promítla
také do právní úpravy evropského seskupení pro územní spolupráci.
Ministerstvo je gestorem Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů
v programovém období 2014-2020 a Národního dokumentu k územní dimenzi;
zajišťuje organizační, metodickou a konzultační podporu přípravy a implementace
integrovaných nástrojů.
V souvislosti s územní dimenzí využití Evropských strukturálních a investičních
fondů ministerstvo plní roli sekretariátu Národní stálé konference (NSK) a zajišťuje
zejména organizační, metodickou a konzultační podporu implementace územní
dimenze; v rámci přípravy harmonogramu specifických výzev v roli sekretariátu NSK
na základě podkladů Regionálních stálých konferencí a nositelů integrovaných
nástrojů zpracovává doporučení k zacílení specifických výzev ve vztahu k územní
dimenzi.
Dále plní úkoly spojené s operačním programem URBACT III a Evropskou sítí
urbánních znalostí (EUKN).
Ministerstvo dále zajišťuje veřejnoprávní kontrolu akcí realizovaných v rámci
programů vědy a výzkumu, 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.
Dále se podílí na spolupráci s Technologickou agenturou ČR zejména v oblasti
zabezpečení řešení výzkumných projektů programu BETA (pro potřeby orgánů státní
správy v rámci oborů, které jsou v gesci kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj).
Přehled programů podpory regionálního rozvoje v roce 2015
Program 217D11 Podpora regionálního rozvoje
V rámci tohoto programu pokračoval pouze podprogram 217D117 Obnova
obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Realizace
ostatních podprogramů byla ukončena ke dni 31. 12. 2010. Dále jsou prováděna
závěrečná vyhodnocení jednotlivých akcí s tím, že realizace programu byla ukončena
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
službou a v budovách městských a obecních úřadů
•
117D613 Euroklíč
Program 117D81 Podpora rozvoje regionů
Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy:

9

•

117D812 Podpora rozvoje hospodářsky slabých regionů (v roce 2015
nebyl realizován)
•
117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů (v roce
2015 nebyl realizován)
•
117D814 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů (v roce 2015
nebyl realizován)
•
117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova
•
117D816 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého
a Moravskoslezského kraje
Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly podprogramy 117D812,
117D813 a 117D814 pro rok 2015 pozastaveny.
Program 117D91 Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách
Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy:
•
117D912 Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2011
•
117D913 Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2012
•
117D914 Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2013
•
117D915 Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2014
•
117D916 Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2015
•
117D917 Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2016
•
117D918 Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2017
•
117D919 Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2018
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)
až do úrovně projektů. Tyto informace slouží 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.
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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 možných 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 slouží především k prezentaci
a schválení řešení navrhnutých NOK-MMR v otázkách implementace, resp.
k rozhodnutí sporných 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
kapacity, tj. schopnosti příjemců efektivně absorbovat finanční
SF/FS. Za tímto účelem byla připravena koncepce podpory
kapacity a to takovým způsobem, aby mohla být realizována
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absorpční
prostředky
absorpční
do konce

programového období 2007-2013 (tj. při zohlednění pravidla n+3 do konce
roku 2015).


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 rovněž opatření k podpoře rozvoje evaluační kapacity, školení
a metodiky.

MMR-NOK pokračoval v roce 2015 v přípravě jednotného metodického
prostředí pro programové období 2014–2020. Vychází přitom ze zkušenosti subjektu
odpovědného za metodické řízení využití nástrojů politiky soudržnosti již 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 požadavků 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 soudržnosti
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.
V rámci programového období 2007
administrovány následující programy a iniciativy:

–

2013

jsou

ministerstvem

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 probíhala do roku 2015.
OPTP je určen pro zajištění aktivit spjatých s řízením a koordinací Národního
strategického referenčního rámce (NSRR) a všech operačních programů v ČR a pro
aktivity spojené s využíváním prostředků fondů EU vyžadující 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 může financovat aktivity na celém
území ČR včetně hlavního města Prahy. OPTP má osm prioritních os, kde vždy dvě
prioritní osy mají zrcadlový charakter a pokrývají celé území republiky - jak cíl
Konvergence (cíl „a“), tak i cíl Konkurenceschopnost (cíl „b“).
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Prioritní
osy
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b

Název prioritní osy
Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence
Podpora řízení a koordinace – cíl
Konkurenceschopnost
Monitorování – cíl Konvergence
Monitorování – cíl Konkurenceschopnost
Administrativní a absorpční kapacita – cíl
Konvergence
Administrativní a absorpční kapacita – cíl
Konkurenceschopnost
Publicita – cíl Konvergence
Publicita – cíl Konkurenceschopnost

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 peněžní prostředky poskytovány na základě Stanovení výdajů na
financování akce organizační složky 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/peněžní 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 20072013 a je kofinancovaným z prostředků EU. Realizace projektů IOP bude probíhat až
do roku 2015, poté přibližně 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
13

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 služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života
občanů“. Tento cíl se člení do tří specifických cílů:




Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné
správy na národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT
Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem
nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb
Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových
intervencí v oblasti CR, kultury, bydlení a rozvoje systémů územních politik

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 převažují 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
sdružení 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 soudržnosti 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 němž realizuje dva operační programy: OP Praha
Konkurenceschopnost (OPPK) a OP Praha Adaptabilita (OPPA). ROP jsou řízeny
místně příslušnými regionálními radami (RR) jednotlivých regionů soudržnosti,
výjimku tvoří region soudržnosti 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
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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, čímž
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 tudíž veškerá implementace programů, včetně výběru
a financování již konkrétních projektů je plně v jejich kompetenci.
Integrovaný regionální operační program
Integrovaný regionální operační program bude realizován v programovém období
2014-2020 a bude kofinancován z prostředků EU (Evropský fond pro regionální
rozvoj). Návrh Programového dokumentu IROP včetně dokumentů SEA byl v roce
2014 předložen vládě ČR, byl schválen usnesením 555/2014 ze dne 9. července
2014, poté byl předán EK. Následně byl v souladu s příslušnými nařízeními EU
zahájen proces neformálního posuzování a poté formálního dialogu. Programový
dokument IROP byl schválen ze strany Evropské komise dne 4. 6. 2015. V roce 2015
bylo vyhlášeno 19. výzev v Integrovaném regionálním operačním programu v celkové
alokaci 25 231 415 193 Kč (podíl EFRR).
Globálním cílem programu je „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby
a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje
v obcích, městech a regionech“. Dílčí cíle programu budou zajišťovány
prostřednictvím prioritních os:


Konkurenceschopné,
dostupné
a
konkurenceschopnosti „infrastruktura“)



Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů (faktor
konkurenceschopnosti „lidé“)



Dobrá správa území a zefektivnění
konkurenceschopnosti „instituce“)



Komunitně vedený místní rozvoj

bezpečné

veřejných

regiony

institucí

(faktor

(faktor

Usnesením vlády č. 867/20012 bylo výkonem funkce Řídícího orgánu IROP určeno
Ministerstvo pro místní rozvoj. Výkonem funkce Řídícího orgánu pro Integrovaný
regionální operační program byl pověřen Odbor řízení operační programů – viz
platný organizační řád MMR. Součástí řídícího orgánu je Oddělení administrace
programů EU v Odboru rozpočtu MMR.
Operační program Technická pomoc 2014+
Operační
program
Technická
pomoc
(dále
„OPTP“)
je
programem
spolufinancovaným z prostředků EU v programovém období 2014-2020, schválený
usnesením vlády č. 867/2012 ze dne 28. listopadu 2012. Evropská komise schválila
program dne 11. 6. 2015. Realizace projektů bude probíhat do konce roku 2023, poté
se program bude přibližně 2 roky ukončovat.
Operační program Technická pomoc 2014 – 2020 je zaměřen na zajištění podmínek
pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity,
publicity a komunikace, na podporu kapacit pro implementaci ESIF na nižší než
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národní úrovni, na zajištění výkonu nezávislého auditu a na zajištění jednotného
monitorovacího systému.
Podporované oblasti:
 Prioritní osa 1: Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství
 Prioritní osa 2: Jednotný monitorovací systém
Příjemci operačního programu jsou:
 Ústřední orgány zajišťující institucionální koordinaci a řízení Dohody
o partnerství v ČR (DoP) a implementaci protikorupční strategie v rámci ESIF
v ČR,
 Centrum pro regionální rozvoj České republiky,
 Úřad vlády ČR,
 Zastřešující nestátní neziskové organizace,
 Gestoři obecných předběžných podmínek,
 Nositelé integrovaných nástrojů (ITI),
 Organizace zajišťující činnosti sekretariátu Regionální stálé konference,
 Řídící orgány ROP 2007 – 2013,
 Ministerstvo financí – Auditní orgán,
 Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Programy přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 pro programové období 2007-2013
Programy přeshraniční spolupráce pokračují i v programovacím období 20072013. 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 žadatele atd.).
Programy přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 byly schváleny příslušnými
orgány Evropské komise do konce roku 2007.
Na základě uplatňování systému Vedoucího projektového partnera v rámci
programů přeshraniční spolupráce došlo v probíhajícím programovém období 20072013 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, že 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
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politiky v programovém období 2007-2013, Dále je národním kontaktním místem
programů nadnárodní spolupráce, meziregionální spolupráce a INTERACT II.
Interreg V-A
Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce pro
programové období 2014-2020. Jedná se o přeshraniční spolupráci s Polskem,
Slovenskem, Rakouskem, Svobodným státem Bavorsko a Svobodným státem
Sasko.
Koordinace mezinárodních a EU záležitostí v okruhu působnosti ministerstva
Stěžejním úkolem ministerstva v této oblasti je koordinace mezinárodních
a EU záležitostí 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, zejména EU a OSN. Odbor
připravuje podklady pro přijímání zahraničních delegací a pro prezentaci ministerstva
na mezinárodních akcích v rámci mezinárodní spolupráce ČR v oblasti rozvoje měst.
Věcně odbor zajišťuje, ve spolupráci s dalšími útvary ministerstva, agendu právního
rámce kohezní politiky EU v ČR a spolupráci v rámci EU a skupiny zemí V4, zejména
z hlediska ekonomických, sociálních a územních aspektů rozvoje, a působení
Evropského seskupení pro územní spolupráci v podmínkách ČR. Odbor spolupracuje
na čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů v novém programovém
období; mezi hlavní činnosti v této oblasti patří příprava instrukcí, mandátů,
vystoupení, prezentací a pozic pro vyjednávání jménem ČR v rámci Rady EU
a v jejích politických i pracovních platformách a pro vyjednávání s Evropskou komisí.
Legislativní oblast
Ministerstvo se podílelo na řešení důsledků zahájeného infringementového
řízení v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) z hlediska úpravy ve
stavebním zákonu s cílem řádného provedení Směrnice EIA. Návrh právní úpravy,
která zajistila nápravu nedostatků vytýkaných Evropskou komisí, byl projednáván
v Parlamentu a účinnosti nabyl 1. dubna 2015. Zástupci ministerstva plní také další
úkoly vyplývající z činnosti meziresortní Pracovní skupiny pro vyhodnocení projektů
z hlediska souladu jejich povolovacího procesu podle stavebního zákona
s požadavky směrnice EIA podle usnesení vlády č. 1078/2014 ze dne 15. prosince
2014; poznatky budou promítnuty do koncepční novely stavebního zákona, která má
přinést jednotné povolovací řízení s předpokládanou účinností během roku 2016.
Zástupce ministerstva se dále jako národní expert účastnil projednávání
návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách
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). Projednávání návrhu směrnice se nachází ve fázi trialogu; tedy po přijetí
obecného přístupu Rady a postoje Evropského parlamentu.
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V souvislosti s přijetím směrnice Evropského Parlamentu a Rady
č. 2013/55/EU, kterou se mění směrnice 2005/36 o uznávání odborných kvalifikací,
se ministerstvo podílelo na zpracování návrhu novely zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Návrh je součástí novely zákona č. 18/2006
Sb., o uznávání odborné kvalifikace, jehož předkladatelem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. K prosinci 2015 se návrh nacházel v projednávání
v Poslanecké sněmovně. Národní koordinátorce pro uznávání odborných kvalifikací
ČR jsou odborem průběžně poskytovány podklady a stanoviska za resort
k instrukcím pro jednání národních koordinátorů pro profesní kvalifikace.
Nelegislativní oblast
Aktivity v rámci Rady EU
Ministerstvo spolupracuje na vypracování příslušných dokumentů pro jednání
Pracovní skupiny Rady EU pro strukturální opatření – platformy pro projednávání
veškeré agendy mající vazbu na Evropské strukturální a investiční fondy. Pracovní
skupina se pravidelně schází v Bruselu v budově Rady a jejími členy jsou zástupci
28 členských zemí EU, aktuálního předsednictví EU a Evropské komise. Během roku
2015 bylo vypracováno několik desítek návrhů instrukcí pro jednání Pracovní skupiny
Rady EU pro strukturální opatření a také pro jednání Coreper; dále bylo vypracováno
několik mandátů pro jednání Rady pro obecné záležitosti a pro neformální jednání
ministrů EU. Odbor se dále spolupodílel na vytváření pozic k dalším dokumentům
vztahujícím se k EU na připomínkování mandátů, pozic a instrukcí ostatních politik
EU zpracovaných jinými resorty, které se týkaly kohezní politiky.
Ministerstvem byly zpracovávány a na národní úrovni projednávány jednotlivé
instrukce pro jednání na Pracovní skupině Rady pro ochranu a informování
spotřebitele a mandáty pro jednání COMPET; jednalo se o přípravu pozic ČR
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních
službách a cestách s asistovanou přípravou.
V rámci příprav na jednání o návrzích projednávaných na evropské a mezinárodní
úrovni byly pozice ČR koordinovány s ostatními zeměmi s podobnými zájmy,
primárně se zástupci skupiny zemí V4+, Slovinskem a Chorvatskem. K tomuto účelu
jsou využívány jak neformální pracovní schůzky, tak plánovaná formální setkání
ministrů zemí V4.
Ministerstvo se za ČR zapojilo do činnosti Pracovní skupiny Rady EU pro
mezinárodní rozvojové konference, jejíž pracovní program je zaměřen na vyjednání
koordinovaných pozic EU v rámci přípravného procesu třetí celosvětové konference
OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst Habitat III.
Výbor regionů
Ministerstvo v průběhu roku 2015 připravovalo podklady pro jednání ministerstva
s delegací ČR ve Výboru regionů na téma kohezní politiky a podklady pro zahájení
pravidelné spolupráce zaměřené na strategické řízení kohezní politiky a podoby
budoucí kohezní politiky po roce 2020.
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Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN)
Ministerstvo se dlouhodobě angažuje, v rámci mezinárodní multilaterální spolupráce,
v aktivitách Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN, která sdružuje
56 členských států (kromě evropských zemí a států bývalého sovětského regionu,
také USA, Kanadu a Izrael). Agenda je zaměřena na problematiku rozvoje měst,
bydlení, sociální a územní soudržnost a otázky rozvoje lidských sídel regionu
členských států EHK OSN.
Během programu druhého jednání Přípravného výboru konference Habitat III v září
2015 proběhla prezentace aktivit Výboru pro bydlení a management pozemků EHK
OSN, jehož je zvoleným místopředsedou zástupce ministerstva. Výbor pro bydlení
a management pozemků EHK OSN dále schválil dne 14. prosince 2015 během
svého 76. výročního zasedání návrh textu „Pražské deklarace“, která bude přijata na
závěr regionální komise OSN „Evropský Habitat“ v Praze v březnu 2016 v rámci
přípravného procesu celosvětové konference Habitat III. Během konference
„Evropský Habitat“ proběhne samostatná doprovodná akce typu kulatého stolu,
připravená ve spolupráci ministerstva a EHK OSN.
Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat)
V říjnu 2016 se bude konat třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném
rozvoji měst (Habitat III). Cyklus summitů OSN o bydlení a rozvoji měst je dvacetiletý;
první konference „Habitat“ se konala v červnu 1976 v kanadském Vancouveru, druhá
konference „Habitat II“ se konala v červnu 1996 v tureckém Istanbulu. Cílem
a oficiálním výstupem konference Habitat III má být vyjednání a přijetí dokumentu
„New Urban Agenda“ (Nová agenda pro města), reagující na vývoj v oblasti měst
s trvale rostoucím podílem světové populace žijící ve městech (do roku 2050 to bude
70 %). Na základě usnesení vlády ze dne 9. února 2015 č. 93 předložilo Ministerstvo
zahraničních věcí dne 13. února 2015, prostřednictvím Stálé mise ČR při OSN,
Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) nabídku uspořádat v Praze v březnu
2016 regionální konferenci OSN „Evropský Habitat“ jako součást přípravného
procesu konference Habitat III. Tento typ regionálních akcí OSN před konáním
konference Habitat III je připravován na základě struktury regionálních
hospodářských komisí OSN – v tomto případě EHK OSN, která sdružuje celkem
56 členských států celé severní polokoule.
Nabídka ČR na uspořádání konference „Evropský Habitat“ byla ze strany OSN
schválena v dubnu 2015 a bude se konat v Praze ve dnech 16.–18. března 2016.
V roce 2015 proběhla řada pracovních jednání se zástupci UN-Habitat, EHK OSN,
sekretariátu konference Habitat III, Evropské komise, Nizozemska, Ministerstva
zahraničních věcí, agentury CzechTourism, Kongresového centra Praha, hl. města
Prahy, Fakulty architektury ČVUT, Fakulty stavební ČVUT, Institutu plánování
a rozvoje hl. města Prahy, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a dalších
o přípravě aktivit v rámci programu konference „Evropský Habitat“.
Byly otevřeny webové stránky konference www.europeanhabitat.com v českém,
anglickém, ruském a francouzském jazyce a online registrace účastníků a žadatelů
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o uspořádání doprovodných akcí a výstav. Všem státům OSN, nevládním
organizacím a asociacím akreditovaným u OSN a dalším partnerům a expertům byl
rozeslán dopis s pozváním na tuto akci.
Spolupráce v rámci skupiny V4
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 2014 do června 2015 bylo předsednickou zemí V4 Slovensko, dnem
1. července 2015 se ujala předsednictví V4 ČR. V průběhu roku 2015 se v rámci
spolupráce V4 v oblasti kohezní politiky odbor zaměřil, ve spolupráci s dalšími útvary
ministerstva, zejména na přípravu podkladů týkajících se zahájení implementace
kohezní politiky v programovém období 2014-2020 a přípravu podoby budoucí
kohezní politiky po roce 2020. Odbor se dále podílel na organizaci workshopů
a konferencí tematicky spadajících do gesce ministerstva.
Spolupráce v oblasti makroregionálních strategií
Strategie EU pro Podunají (EUSDR) EU, má 11 prioritních oblastí. Ministerstvo
koordinuje prioritní oblast 10 (PA10) – Posílení institucionální kapacity a spolupráce
v ČR. Gestorem implementace EUSDR na národní úrovni je Úřad vlády ČR. Odbor
se podílí na činnosti PA10 na jednáních řídící skupiny a informuje o dění na RKS ÚV
pro makroregionální strategie. EUSDR pořádá každoročně výroční Fórum. V roce
2015 se konalo v Ulmu v Bádensko-Würtenbersku, které EUSDR předsedalo.
Předsednictví se vždy předává na Fóru. Následující rok mezi Fóry bude EUSDR
předsedat Slovensko. V Ulmu se v rámci výročního Fóra poprvé konalo setkání
ministrů zodpovědných za Evropské strukturální a investiční fondy. MMR bylo
zastoupeno na úrovni náměstka.
Výbor vládního zmocněnce pro zastupování před Soudním dvorem EU
Ministerstvo v roce 2015 spolupracovalo na řešení problémů vyplývajících
z infringementového řízení EIA, zvláště u velkých dopravních projektů, které mají
stanovisko o posouzení vlivů dle zákona č. 244/1992 Sb. (předvstupní úprava) a na
které chce ČR získat prostředky z evropských fondů.
Zástupci ministerstva dále plnili úkoly vyplývající z činnosti meziresortní Pracovní
skupiny pro vyhodnocení projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu
s požadavky směrnice EIA podle usnesení vlády č. 1078/2014 ze dne 15. prosince
2014; přitom spolupracovali s ostatními útvary ministerstva.
Spolupráce správních orgánů v rámci IMI
Ministerstvo v roce 2015 vyřídil deset žádostí orgánů členských států o informace
o podnikatelích poskytujících přeshraniční služby.
Evropské seskupení pro územní spolupráci
Ministerstvo zajišťuje funkci správního orgánu pro řízení spojená se schvalováním
účasti člena v evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), s registrací
seskupení, nebo se zrušením a zánikem seskupení. Při posuzování žádostí se opírá
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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 vychází z novelizovaného nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1302/2013 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a ze
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. V roce 2015 byla
schválena účast Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Olomouckého
kraje v Česko-Polském ESÚS Novum se sídlem v Polsku. Správní řízení o registraci
ESUS v ČR neproběhlo. V průběhu roku 2015 odbor průběžně poskytoval konzultace
související s přípravou založení seskupení pro budoucí zájemce, které se
týkaly zpracování návrhu Stanov a Úmluvy a strategických dokumentů se zástupci
Ministerstva dopravy při chystaném založení Česko-Německého seskupení „Nové
železniční spojení Praha-Drážďany ESÚS“ se sídlem v Sasku. Předložení žádosti
o schválení účasti v seskupení se sídlem na území jiného státu EU se předpokládá
v průběhu roku 2015. Účast ČR bude schvalovat vláda. Za českou stranu
se předpokládá společné podání Ministerstva dopravy a Ústeckého kraje.
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy
Usnesením vlády č. 1055 ze dne 15. prosince 2014 byla schválena nová koncepce
Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy jako poradního orgánu vlády
v oblasti koordinace pomoci poskytované EU ze všech evropských strukturálních
a investičních fondů. Ministerstvo bylo v roce 2014 pověřeno výkonem role
Sekretariátu této Rady. V rámci této činnosti odbor zejména organizačně
a administrativně zajišťuje nejen činnost Rady samotné, ale i jejích pracovních
složek, tedy Rady na pracovní úrovni a Řídícího výboru Rady. V průběhu roku 2015
proběhlo několik jednání Rady na ministerské i pracovní úrovni, pro něž vykonává
odbor funkci sekretariátu a koordinátora přípravy písemných podkladů, programů,
zápisů, prezentací atd.
Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody
Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro místní rozvoj projednává
otázky z oblasti kompetencí MMR. V roce 2015 se konalo 9 jednání. Mezi témata
v uplynulém roce patřily stav čerpání prostředků EU v období 2007–2013,
implementace programů v novém programovacím období 2014–2020, plnění
předběžných podmínek pro období 2014–2020, informace z agendy cestovního
ruchu a informace o novelách stavebního zákona, zákona o veřejných zakázkách
a informace o připravované konferenci OSN „Evropský Habitat“.
Správa monitorovacího systému
Hlavním posláním Odboru správy monitorovacího systému je zajištění přípravy,
provozu, rozvoje, správy, uživatelské podpory, koordinace a metodického řízení
jednotného monitorovacího systému evropských strukturálních a investičních fondů
(ESIF) MS2014+ pro programové období 2014-2020 podle UV č.664/2011,
koordinace a metodické řízení jednotného monitorovacího systému strukturálních
fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2077-2013 podle UV č. 198/2006
a č. 1008/2007 MSC2007 a aktivit vedoucích k ukončení provozu centrálního
monitorovacího systému MSSF-CENTRAL (pro programovací období 2004–2006).
Dále zajištění centrálního rozvoje a správy jednotného monitorovacího systému
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v části určené pro řídící orgány (informační systém řídícího orgánu – dále jen „IS ŘO“
– na bázi řešení MONIT7+) a v části určené pro konečné příjemce (informační
systém konečného příjemce – dále jen „IS KP“ – na bázi řešení Benefit7), zajištění
uživatelské podpory IS KP pro uživatele – konečné příjemce. OSMS připravuje
a administruje projekty k získání podpory z operačních programů Technická pomoc
(dále jen „OPTP“) v programovém období 2007-2013 a 2014+2020 v rámci prioritní
osy 2.
Správa monitorovacího systému se člení na:
 technickou podpory provozu aplikací,
 metodickou podpora aplikací,
 podporu SFC a řízení databází,
 podporu procesů MS2014+ a vytěžování dat
Hlavní činnosti zabezpečované v rámci Monitorovacího systému strukturálních fondů
v roce 2015 byly:


odpovídá za provoz a rozvoj jednotného informačního sytému MS2014+ pro
programové období 2014-2020, který slouží k monitorování programů
a operací financovaných z prostředků ESIF



odpovídá za provoz a rozvoj informačního sytému MSC2007 pro programové
období 2007-2013, který slouží k monitorování programů a projektů
financovaných z prostředků fondů EU



zajišťuje provoz a technickou podporu uživatelům informačních systémů
MS2014+,MSC2007, IS ŘO MONIT7+ včetně přenosů do externích systémů



zajištuje
a
kontroluje
datové
přenosy
z informačních
systémů
MS2014+,MSC2007, IS ŘO MONIT7+ do externích informačních systémů



odpovídá za Metodiku monitorování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
pro období 2007-2013, podílí se na metodické podpoře MS2014+



podílí se na realizaci a zajištění provozu IS ŘO MONIT7+ a IS KP-Benefit7,
sloužícího k monitorování programů a projektů financovaných z prostředků
fondů EU



zajišťuje technicky přenos dat a předepsaných výstupů z informačního
systému MSC2007 do databáze Evropské komise SFC2007, po dodání
rozhraní do databáze EK SFC2014 zabezpečí technické prostředí pro přenos
dat a předepsaných výstupů z MS2014+



připravil a aktualizuje Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI
fondů v MS2014+



podílí se na koordinaci, analýze a zapracování požadavků na monitorování
pomoci z ESI fondů v MS2014+ předaných ze strany EK, NOK,PCO, AO,
odborem kontroly MF ČR a řídícími orgány programů včetně přípravy zadání
pro dodavatele MS204+ a kontroly zapracování požadavků do informační
systému MS2014+



zabezpečuje řízení projektu Aplikace MS2014+



podílí se na aktivitách pracovních skupin definovaných v rámci činnosti
Národního orgánu pro koordinaci
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podílí se na zpracování a administraci projektů OPTP na podporu zajištění
efektivního monitorování pro období 2007-2013 i 2014-2020

CESTOVNÍ RUCH
Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2007-2013
V první polovině roku 2015 ministerstvo zpracovalo Zprávu o plnění Koncepce státní
politiky cestovního ruchu za období 7/2013 - 6/2015 a období 2007 - 6/2015. Jednalo
se o závěrečné vyhodnocení Zprávy. Období platnosti Koncepce bylo
harmonizováno s programovým obdobím EU. Vzhledem k tomu, že v roce 2014
a 2015 dobíhala realizace projektů financovaných z fondů EU v rámci programového
období 2007 – 2013 vztahujících se k implementaci Koncepce 2007 – 2013 (pravidlo
N+2), je závěrečná Zpráva o plnění Koncepce 2007 – 2013 zpracována
k
30. 6. 2015. Nejvýznamnější nástroje implementace Koncepce představovaly
Strukturální fondy EU. Na podporu implementace Koncepce byly dále realizovány i
programy financované ze státního rozpočtu prostřednictvím aktivit MMR, Ministerstva
kultury, Ministerstva dopravy, samosprávných celků a dalších subjektů. Celkem bylo
na podporu rozvoje cestovního ruchu v širším smyslu v letech 2007 - 2015
vynaloženo přibližně 55 mld. Kč. Do této částky není započtena přímá podpora
cestovního ruchu vyplacená z prostředků MMR, která za období platnosti Koncepce
dosáhla 4 mld. Kč (jednalo se o podporu na činnost příspěvkové organizace MMR –
ČCCR CzechTourism, dotaci Horské službě ČR, dotaci Klubu českých turistů
a dotaci ostatním neziskovým organizacím v cestovním ruchu).
Velikost soukromých investic vyvolaných v důsledku potřeby vlastního
spolufinancování podpořených projektů přesáhla 12,3 mld. Kč.
Zpráva o plnění Koncepce byla předložena na jednání vlády pro informaci členů
vlády k 30. 6. 2015 a byla následně projednána 8. 7. 2015.
Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020
Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020
(dále jen Koncepce), schválena usnesením vlády č. 220 ze dne 27. března 2013,
představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu
pro nadcházející období 2014 – 2020. Hlavním cílem Koncepce je zvyšovat
konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální
úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů
na sociokulturní a environmentální rozvoj České republiky.
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
Průběh implementace Koncepce v roce 2015:
V roce 2015 byl zpracován Akční plán ke Koncepci.
- Akční plán představuje nástroj implementace Koncepce, jedná se o krátkodobý
dokument s platností na dva roky. Akční plán blíže specifikuje a konkrétněji
rozpracovává opatření a aktivity Koncepce, respektive způsob jejich plnění včetně
identifikace harmonogramu, realizátorů, výstupů, indikátorů a zdrojů financování.
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- Východiskem pro zpracování Akčního plánu byly průběh plnění Koncepce 2007 –
2013, průběh dokončování a schvalování operačních programů pro programové
období 2014 – 2020, průběh plnění Koncepce 2014 – 2020 i Kontrolní závěry
Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/32 „Peněžní prostředky určené
pro rozvoj cestovního ruchu“ i překážky rozvoje cestovního ruchu definované
subjekty cestovního ruchu zastoupenými v Kolegiu cestovního ruchu.
- Do Akčního plánu ke Koncepci CR pro období 2015 – 2016 jsou v této souvislosti
začleněna opatření na podporu dalšího rozvoje Českého systému kvality služeb,
podporu cestovního ruchu v destinacích, sledování efektivity a přínosů realizovaných
aktivit včetně opatření na zkvalitnění sledování plnění Koncepce 2014 – 2020,
zabezpečení dat a podporu rozhodovacích procesů, podporu udržitelného rozvoje,
podporu koordinace politiky cestovního ruchu, krizové řízení a bezpečnost
a v neposlední řadě na podporu managementu a marketingu destinací.
- Akční plán byl předložen na jednání vlády pro informaci (projednáno dne 13. 7.
2015).
- Vyhodnocení Akčního plánu a zpracování nového Akčního plánu na roky
2017 - 2018 proběhne v roce 2016.
Legislativní činnost
Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu
I přes to, že v roce 2014 došlo ke zrušení legislativního úkolu zpracování zákona
o podpoře rozvoje cestovního ruchu, v roce 2015 i nadále probíhalo prověřování
legislativních i nelegislativních možností úpravy organizačního uspořádání
cestovního ruchu v ČR, i prověřování zákonné úpravy cestovního ruchu v zemích V4.
Je třeba konstatovat, že stávající legislativa ČR umožňuje v regionech založit
destinační společnost na neziskové bázi a prostřednictvím zřizovatelských
a členských příspěvků a vlastní činnosti generovat finanční prostředky potřebné pro
zajištění
existence
a
činnosti
organizace
(Výše zřizovatelských a členských příspěvků je upravena smlouvou, obdobně výše
příspěvků partnerské spolupráce vyplývá z partnerské smlouvy. Jedná se o právní
vztah mezi zakladateli NNO a jednotlivými členy, respektive partnery. MMR
nepřísluší do tohoto soukromoprávního vztahu zasahovat. NNO v rámci své vedlejší
aktivity může realizovat služby za úplatu.).
Zákon o cestovním ruchu nemůže subjektům cestovního ruchu nařídit zřízení,
případně členství a podíl na financování DS. Současně zákonem nelze zvýšit ochotu
subjektů v regionech spolupracovat ani následně nelze spolupráci vymoci.
Stávající legislativní úprava organizace cestovního ruchu v zemích V4 není
přenositelná do legislativy ČR, avšak některé principy v teoretické rovině využitelné
jsou (spolufinancování národní centrály CR, registrace DS, vytvoření manuálu
činnosti DS, atd.).
V této souvislosti OCR uvažuje o zavedení několika nelegislativních systémových
opatření:
- Vytvoření metodiky pro zpracování a vyhodnocování strategických dokumentů
v oblasti cestovního ruchu
-

Definování standardů kvality a činnosti destinačních společností na
jednotlivých úrovních (metodika definující přehled úkolů a hlavních aktivit
destinačních společností včetně nastavení způsobu pro sledování jejich
efektivnosti)
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-

Nastavení metodiky komunikace a výměny informací

-

Vytvoření návrhu nové rajonizace, který by měl sloužit jako podklad pro
transformaci destinačních společností

-

Po dokončení výše uvedených metodik OCR uvažuje o zavedení dobrovolné
registrace destinačních společností (naplnění výše uvedených metodik bude
jednou z podmínek registrace). Následně by mělo dojít k provázání národního
dotačního titulu s registrací, respektive, že oprávněnými žadateli by měli být
pouze registrované destinační společnosti, které by mohly žádat o podporu na
realizaci aktivit v souladu se strategickými dokumenty.

-

Svým způsobem se jedná sice o dobrovolný, ale dostupností finančních
prostředků motivovaný nástroj na zajištění organizačního uspřádání
cestovního ruchu, které s ohledem na stávající právní prostředí ČR nelze řešit
legislativní cestou.

Realizace výše uvedených systémových opatření byla začleněna do Akčního plánu
na roky 2015 a 2016.
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 živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s Plánem legislativních prací vlády na
zbývající část roku 2014, schváleným vládou České republiky usnesením č. 165, ze
dne 12. března 2014, předložilo návrh novely zákona č. 159/1999 Sb. Návrh zákona
byl téměř totožný s návrhem zákona, který již byl schválen vládou v roce 2013,
a
který
byl
postoupen
k projednání
do
Poslanecké
sněmovny.
Ta jej projednala v prvním čtení (sněmovní tisk 1042), k dalšímu projednávání
vládního návrhu zákona v PS již nedošlo v důsledku jejího rozpuštění.
V roce 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo k projednání návrhu zákona
č. 159/1999 Sb. Poslanecké sněmovně ČR. Proběhla jednání Hospodářského výboru
a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které vydaly usnesení, ve kterých
doporučily projednat a schválit návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů.
Dne 8. července 2015 proběhlo druhé čtení Poslanecké sněmovny ČR. Byly podány
pozměňovací návrhy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, Hospodářského
výboru a pozměňovací návrhy p. poslankyň Berdychové a Fischerové. Ministerstvo
pro místní rozvoj vyslovilo souhlas s pozměňovacími návrhy výborů a nesouhlas
s pozměňovacími návrhy poslankyň.
Dne 16. září 2015 proběhlo třetí čtení Poslanecké sněmovny ČR. Vládní návrh
zákona se prostřednictvím pozměňovacího návrhu doplnil o rozšíření povinnosti pro
cestovní kanceláře (doručovat měsíčně uvedené údaje).
Po schválení novely zákona č. 159/1999 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo
oznámení o výpovědích pojistných smluv záruky pro případ úpadku. Povinné
pojištění záruky pro případ úpadku je jedním z nutných předpokladů pro
koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“. Ministerstvo pro místní
rozvoj okamžitě řešilo nastalou situaci, proběhla opakovaná jednání s dotčenými
subjekty. Výsledkem bylo nalezení kompromisního řešení – znění pozměňovacího
návrhu, které bylo přijatelné pro všechny subjekty. Jednalo se o úpravu ust. § 8 odst.
2 týkajícího se odpovědnosti v případě úpadku cestovní kanceláře. Podle
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pozměňovacího návrhu za nastavení limitu pojistného plnění jsou odpovědní jak
cestovní kancelář, tak i pojišťovna – to bylo prosazeno ministerstvem z důvodu
eliminace rizika podpojištění.
Dne 14. října 2015 Ústavně právní výbor Senátu ČR přijal usnesení, ve kterém
navrhuje Senátu schválit návrh novely ve znění pozměňovacího návrhu. Dne 20.
října 2015 Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR
přijal usnesení, ve kterém navrhuje Senátu schválit návrh novely ve znění pozm.
návrhu.
Dne 22. října 2015 proběhla 13. schůze Senátu Parlamentu ČR, na které bylo přijato
usnesení, ve kterém Senát vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění
přijatého pozměňovacího návrhu. Následně na schůzi Poslanecké sněmovny dne
24. listopadu 2015 byl schválen návrh novely zákona ve znění pozměňovacího
návrhu.
Dne 3. prosince 2015 byla novela zákona podepsána prezidentem ČR a
29. prosince 2015 nabyla novela zákona účinnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách
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 službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou
bude zrušena stávající směrnice Rady 90/314/EHS (dále jen „návrh Směrnice“).
MMR jako gestor k předloženému 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 předložena
standardní cestou k projednání do RKS.
Revize směrnice byla projednávána Pracovní skupinou Rady EU pro ochranu
a informování spotřebitele (G23). Na každé jednání pracovní skupiny G23 je
připravena instrukce pro jednání. Návrhy instrukcí byly zasílány národním
„stakeholderům“ k jejich vyjádření (zástupcům podnikatelů, spotřebitelských
organizací).
V roce 2014 byl návrh směrnice projednávání za řeckého a italského předsednictví.
Všechny delegace členských států EU shodně podpořily návrh EK a vyjádřily souhlas
s nutností revidovat stávající Směrnici. Během jednání probíhala diskuse ohledně
nastavení míry harmonizace a vyjasnění, která ustanovení budou muset být
implementována v plné harmonizaci a v kterých ustanoveních se bude moci členský
stát EU odchýlit při jejich transpozici.
Evropský parlament ve svém postoji ze dne 12. 3. 2014 přijal postoj v prvním čtení.
EP přijal řadu pozměňovacích návrhů, kterými změnil, rozšířil či vymazal znění
některých ustanovení návrhu textu.
Během řeckého předsednictví dne 26. 5. 2014 byla předložena Radě EU pro
konkurenceschopnost (zkratka COCOM – Competitiveness Council) „Zpráva
o pokroku“. Jedná se o dokument, který shrnuje vývoj v projednávání návrhu
směrnice o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou
a zároveň identifikuje otázky, či ustanovení návrhu, kterým je třeba věnovat zvýšenou
pozornost při dalším vyjednávání (body, které byly uvedeny stupeň harmonizace,
působnost směrnice, definice a opatření k zajištění proti úpadku pořadatelů zájezdů
a zprostředkovatelů cest s asistovanou přípravou).
Za italského předsednictví, v rámci projednávání pracovní skupinou G23 pro jednání
COREPER I. (Výbor stálých zástupců) se ČR vyjádřila následovně: celkově navrhla
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přijetí obecného přístupu italskému předsednictví. Při jednotlivých jednáních na
pracovní skupině byly požadovány dílčí změny textu a vyjasnění některých
ustanovení, čemuž bylo vyhověno. ČR od začátku projednávání návrhu směrnice
podporovala modernizaci pravidel a návrh směrnice jako celku.
Dne 5. 12. 2014 byl na zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (vnitřní trh,
průmysl, výzkum a vesmír), přijat tzv. „obecný přístup“ všech členských států EU.
Tím byl přijat postoj Rady v prvním čtení. Dne 28. května 2015 ministři členských
států potvrdili na jednání Rady pro konkurenceschopnost politickou dohodu. Přijetí
dohody předcházelo konání pěti trialogů, kdy o návrhu jednaly Předsednictví Rady
a Evropský parlament za přítomnosti Evropské komise. Rada potvrdila svůj postoj
v prvním čtení dne 18. září 2015. Následně dne 27. října 2015 Evropský parlament
přijal svůj postoj ve druhém čtení. Směrnice byla 14. prosince 2015 publikována
v Úředním věstníku EU. Směrnice byla přijata řádným legislativním postupem.
Právním základem směrnice je čl. 114 Smlouvy o fungování EU. Jedná se o směrnici
s maximální harmonizací. Jde o předpis, jehož cílem je zlepšení fungování vnitřního
trhu a dosažení vysokého stupně ochrany spotřebitele.
Směrnice v čl. 28 požaduje, aby transpoziční předpisy byly přijaty do 1. 1. 2018.
Účinné mají být od 1. 7. 2018. Dle schváleného harmonogramu legislativních prací
MMR má být návrh transpoziční právní úpravy koncem listopadu 2016 předložen
vládě ČR.
Ochrana spotřebitele
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (OCR) 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. 2006/123/ES o službách na
vnitřním trhu), neboť je stanoveno jako koordinační míst pro obecní živnostenské
úřady a Českou obchodní inspekci v oblasti cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní
rozvoj se účastní mezirezortní pracovní skupiny pro koordinaci realizace úkolů
vyplývajících z Priorit spotřebitelské politiky 2015 – 2020.
Spolupráce a komunikace MMR ČR v oblasti aktuálních problémů cestovního
ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se prostřednictvím odboru cestovního ruchu snaží
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. V roce
2015 byl vytvořen a následně vložen videoklip, jehož součástí je 10 dobrých rad pro
spotřebitele při výběru dovolené.
OCR 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 nimiž probíhala úspěšná spolupráce.
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Implementace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
MMR plní 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 ve smyslu zákona č. 179/2009
Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých
zákonů. Žádosti o autorizace přijímá a vlastní autorizace uděluje odbor personální,
který spolupracuje s věcně příslušnými odbory, které zajišťují odborná stanoviska
k předloženým žádostem za příslušnou oblast.
Pro oblast cestovního ruchu (skupina oborů Gastronomie, hotelnictví, turismus, kód
65)
je pro zpracování odborných stanovisek k žádostem o autorizaci věcně příslušný
odbor cestovního ruchu (OCR), který při odborném posouzení a hodnocení žádost
o autorizaci vychází z hodnotících a kvalifikačních standardů profesních kvalifikací
(dále PK), pro které je autorizace požadována.
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 sdružení významných odborníků z řad zaměstnavatelů v oboru
hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, pokračovala v roce 2015 v revizi
původních kvalifikací a vypracovávání návrhů nových profesních kvalifikací dle
požadavků trhu práce a návrhů jednotlivých pracovních skupin. Průběžně byla
zajišťována pracovní jednání členů rady a vedoucích pracovních skupin.
V roce 2015 proběhla 3 jednání uvedené sektorové rady (2, 5 a 9/2015). 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 33 profesních
kvalifikací v rozpětí kvalifikační úrovně 2 – 5.
Projekt NSK2 byl ukončen v listopadu 2015 a udržitelnost Národní soustavy
kvalifikací by měla být v roce 2016 zajištěna určitým prozatímním řešením za účasti
sítě stávajících sektorových rad.
Pro následující roky by tato udržitelnost měla být zajištěna novelou zákona
č. 179/2006 Sb., v níž se předpokládá zakotvení sítě vytvořených sektorových rad.
V oblasti autorizace v roce 2015 posoudil odbor cestovního ruchu 8 návrhů nových
profesních kvalifikací a vydal svá souhlasná stanoviska ke dvěma z nich – PK Pivní
sommeliera PK Kuchař pro přípravu dietního stravování. Zbývajících 6 návrhů
profesních kvalifikací neodpovídalo svým zaměřením oblasti gastronomie, hotelnictví
a turismu a byly svěřeny jiným resortům. V roce 2015 proběhly také revize stávajících
profesních kvalifikací z oblasti přípravy pokrmů a práce v ubytovacím zařízení,
v daném ohledu byly revidovány hodnoticí a kvalifikační standardy u celkem devíti
PK.
Horská služba
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 založena
obecně prospěšná společnost Horská služba 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. V roce 2015 bylo
do zákona vloženo ust. §11d zajišťující financování základní činnosti HS.
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
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a ohlašovacích stanic HS, provádí instalaci a údržbu výstražných 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 životního prostředí a jinými orgány a organizacemi, sleduje
úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření
k jejímu snížení, provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích,
pohotovostní službu na stanicích a domech HS, provádí lavinová pozorování,
připravuje a školí své členy a čekatele, spolupracuje s ostatními záchrannými
organizacemi doma i v zahraničí.
Informace o mezinárodních organizacích
V oblasti mezinárodní spolupráce ministerstvo v roce 2015 aktivně naplňovalo
členství ČR v mezinárodních organizacích (UNWTO, OECD, V4, EU).
Zapojení odboru cestovního ruchu MMR do Světové organizace cestovního ruchu
(UNWTO)
Světová organizace cestovního ruchu, dále UNWTO, je mezinárodní mezivládní
organizací se sídlem v Madridu. Stanovy organizace vstoupily v platnost dne 2. ledna
1975 a v roce 1976 ke Stanovám přistoupila tehdejší ČSSR. Česká republika se jako
suverénní stát stala řádným členem organizace sukcesí 1. ledna 1993. V roce 2003
proběhla transformace organizace na specializovanou agenturu OSN – United
Nations World Tourism Organization (UNWTO). Ministerstvo pro místní rozvoj
je věcným a od roku 2014 též finančním gestorem organizace (za rok 2015 byl
uhrazen členský příspěvek za ČR ve výši 140 560 EUR). Základním posláním
organizace UNWTO je podpora a rozvoj cestovního ruchu vzhledem k jeho přispění
k ekonomickému rozvoji, mezinárodnímu porozumění, míru, blahobytu
a všeobecnému respektování lidských práv a základních svobod. Současnou
členskou základnu tvoří 157 členských států, 6 teritorií a více jak 480 přidružených
členů reprezentujících soukromý sektor, vzdělávací instituce a sdružení cestovního
ruchu.
V roce 2015 byl ukončen vnitrostátní proces přijetí změn článků Stanov Světové
organizace cestovního ruchu (dále „ Stanovy UNWTO“). Stanovy UNWTO mají
charakter mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie a tento typ mezinárodní
smlouvy vyžaduje podle čl. 49 c) Ústavy ČR souhlas obou komor Parlamentu České
republiky. Vláda předložila Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Změny článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a Stanovy
Světové organizace cestovního ruchu. S ratifikací vládního návrhu vyslovil Parlament
České republiky souhlas. Prezident republiky Stanovy a změny článků Stanov
UNWTO dne 10. listopadu 2015 ratifikoval a ratifikační listina byla zaslána depozitáři
Stanov. Změny článků Stanov UNWTO prozatím nevstoupily pro členské státy
v platnost. Změny se týkají názvu organizace, která se stala v roce 2003
specializovanou organizací OSN, úpravy v členství a v kompetencích přidružených
členů, účasti přidružených členů na zasedáních Valného shromáždění a výkonné
rady, zavedení čínského jazyka jako jednoho z oficiálních jazyků organizace, atd.
Jejich účelem je zabezpečení efektivního fungování UNWTO a rozšíření jazykové
diverzity organizace.
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Dne 19. února 2015 na základě pozvání MMR ČR v rámci konání veletrhu Holiday
World 2015 v Praze přijeli do ČR ředitelka regionální Komise pro Evropu, Isabel
Garaña a Carlos Vogeler, výkonný tajemník pro vztahy mezi členskými státy.
Delegace UNWTO se společně s ministryní pro místní rozvoj a dalšími hosty
zúčastnila slavnostního zahájení veletrhu, poté prohlídky veletrhu a pracovního
jednání za účasti ministryně pro místní rozvoj a náměstkyně ministryně. V rámci
slavnostního zahájení veletrhu byl prezentován video projev generálního tajemníka
Taleba Rifaie.
Ve dnech 3. – 4. srpna 2015 proběhla návštěva generálního tajemníka UNWTO
Taleba Rifaie a ředitelky Komise pro Evropu Isabely Garañi v ČR na základě pozvání
MMR ČR. Cílem oficiální návštěvy nevyšších představitelů UNWTO bylo prohloubení
spolupráce mezi Českou republikou a Světovou organizací cestovního ruchu. Byly
dohodnuty konkrétní kroky spolupráce, které jsou součástí podepsaného Plánu
spolupráce na nadcházející období 2015-2017. Generální tajemník Taleb Rifai také
podpořil roli České republiky v rámci předsednictví ve Visegrádské skupině.
Česká republika na základě schůzky a podepsaného Plánu spolupráce bude
získávat know-how v oblasti cestovního ruchu, a to především formou analýz, studií
a kompendií statistik cestovního ruchu. Byla dohodnuta také vzájemná účast na
akcích a konferencích na odborná témata v oblasti cestovního ruchu,
organizovaných Světovou organizací cestovního ruchu a Českou republikou. Jendou
z těchto akcí za účasti zástupců UNWTO je připravovaná mezinárodní konference na
téma „Destination Branding“ dne 17. února 2016 v Praze. Během této návštěvy došlo
také k podpisu Globálního etického kodexu cestovního ruchu asociacemi působícími
v cestovním ruchu (ACK ČR, AČCKA, SOCR, SLL – Royal spa). Došlo tak
k navázání užší spolupráce mezi soukromým sektorem a UNWTO. Podpisem
Globálního etického kodexu asociace přistoupily k dodržování etických zásad v praxi
u svých členů a přijmu zodpovědnosti za jejich dodržování, které budou reportovat
zpětně UNWTO.
Ve dnech 12. – 17. 9. 2015 se delegace MMR zúčastnila v Kolumbii (Medellín)
21. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO. Ministryně
pro místní rozvoj vystoupila na plenárním zasedání s projevem vztahujícím se
k významu této mezinárodní organizace cestovního ruchu a vzájemnému
prohloubení vztahů mezi ČR a UNWTO, a to z pozice právě probíhajícího
předsednictví ČR v uskupení Visegrádské čtyřky. ČR zveřejnila zájem kandidovat na
pořádání
63. zasedání Komise pro Evropu v roce 2018. Během 21. VS delegace ČR
uskutečnila bilaterální jednání s Bulharskem a Čínskou lidovou republikou.
Zapojení odboru cestovního ruchu MMR do Organizace pro ekonomickou spolupráci
a rozvoj (OECD)
Hlavní priority Výboru pro cestovní ruch byly definovány v Programu práce
a rozpočtu na každé dva roky, přičemž v současné době je tento Program platný na
období 2015 – 2016. Hlavní priority výboru jsou pro toto období tyto:
 Monitorování politik cestovního ruchu a měření výkonosti
 Zvyšování mobility cestování, rozvoj cestovního ruchu a ekonomiky
 Inovativní kroky ve financování podpory malého a středního podnikání
 Revize rámce politiky marketingu a propagace cestovního ruchu
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 Akce ve velkém měřítku jako katalyzátory Cestovního ruchu, lokálního rozvoje,
zaměstnanosti a růstu
 Hodnocení politiky cestovního ruchu
V roce 2015 proběhlo důležité jednání a bylo zahájeno dle hlavních priorit Výboru
několik projektů, do kterých se aktivně Česká republika zapojila. Ve dnech
31. 3. – 1. 4. 2015 a 13. 10. – 14. 10. 2015 proběhla tato jednání v sídle OECD
v Paříži. Česká republika se v tomto roce zapojila zejména do aktivit, jejichž cílem je
zkvalitnění evaluace a měření konkurenceschopnosti cestovního ruchu, a to projektu,
který se věnuje tvorbě indikátorů cestovního ruchu a aktivitě věnované vízové
politice.
Na konci roku 2015 byla vydána nová publikace „OECD Tourism trend a policies“.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR každoročně přispívá na aktivity Výboru finanční
částkou ve výši 10 000 EUR, stejně tak se stalo i v roce 2015.
Zapojení odboru cestovního ruchu MMR do „Visegrádské čtyřky“
Od července 2014 do června 2015 bylo předsedající zemí skupiny V4 Slovensko, na
které od poloviny roku 2015 navázala Česká republika.
V rámci slovenského předsednictví ve V4 proběhlo vrcholné jednání náměstků
ministerstev
ve Vysokých Tatrách (17. – 18. 2. 2015), kde byl podepsán Protokol o spolupráci
v oblasti cestovního ruchu zemí V4. V roce 2015 pokračovala spolupráce v projektu
společné propagace členských zemí V4 v oblasti příjezdového cestovního ruchu
s novou destinační značkou „Discover Central Europe“; realizace společných
marketingových aktivit na posílení příjezdového cestovního ruchu ze zdrojových zemí
v teritoriu vzdálených trhů a upevnění destinační značky střední Evropy jako jedné
turistické destinace. Propagace Visegrádských zemí probíhala jak na tradičních
zdrojových trzích v USA, Rusku, Japonsku, Indii, Číně, tak v nových zdrojových
teritoriích s dobrým příjezdovým turistickým potenciálem – v Austrálii, Brazílii, na
Blízkém Východě a regionu zemí SNS. Produktově je společná marketingová
kampaň V4 orientována na tradiční i nová témata - středoevropská města, kulturu
a historii, památky UNESCO, lázeňství, zdravotní turismus, gastronomii a zážitkovou
dovolenou. Celkově investovaly země V4 do společné propagace v roce 2015 více
než 300 000,- Eur.
V rámci českého předsednictví proběhla v roce 2015 dvě marketingová zasedání V4
v Ostravě
(5. – 6. 10. 2015) a Plzni (10. – 11. 12. 2015). Během těchto zasedání byly
zhodnoceny realizované marketingové aktivity v roce 2015 a připraven plán aktivit na
rok 2016 včetně jejich financování.
Zapojení ministerstva 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.
Program jednání výboru pro cestovní ruch v roce 2015 byl zaměřen na implementaci
opatření v oblasti zvýšení konkurenceschopnosti Evropy jako destinace č. 1, dále
zabezpečení mezinárodních turistických produktů a kvality služeb pro návštěvníky
EU a přípravu VII. ročníku soutěže European Destinations of Excellence Awards
(EDEN) s tématem „Lokální gastronomie“. V rámci lucemburského předsednictví
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v Radě EU bylo ve dnech 16. – 18. září 2015 organizováno 14. Evropské fórum
cestovního ruchu ve spolupráci s Evropskou komisí. Hlavními tématy diskuse během
tohoto fóra byla nová strategie Evropské komise v oblasti cestovního ruchu na
nadcházející období, společná propagace Evropy prostřednictvím panevropských
tematických produktů. Na programu zasedání bylo diskutováno i téma digitalizace
cestovního
ruchu
–
„sharing
economy“
v
sektoru
hotelnictví
a restaurací. Jedním z témat diskuse bylo i zjednodušování regulačního
a administrativního rámce cestovního ruchu (vízová politika).
Ve dnech 15. - 16. prosince 2015 proběhl v Bruselu Poradní výboru pro cestovní
ruch (TAC – Tourism Advisory Committee) a Evropský den cestovního ruchu (ETD).
Jednání bylo věnováno výměně zkušeností a poznatků zemí EU při implementaci
priorit EU. Jednání bylo věnováno koordinaci aktivit pod gescí EK v zájmu
prohloubení spolupráce a kooperace mezi státy EU v oblasti dalšího rozvoje
cestovního ruchu. Důležitými tématy byla také příprava priorit akčního plánu COSME
2016. Dalšími body jednání bude problematika vízové politiky EU, aktuální statistická
data (EUROSTAT), informace k soutěži EDEN pro příští roky a další aktuální témata
v oblasti evropského cestovního ruchu. Na výboru TAC byly prezentovány závěry
z proběhlého Evropského fóra cestovního ruchu 2015 a bylo zmíněno i nastupující
předsednictví Nizozemí.
Mezinárodní dohody z oblasti cestovního ruchu
13. října 2015 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Ministerstvem pro místní rozvoj
České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu
a podnikání Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu v rámci
návštěvy premiérské delegace Albánské republiky.
Během služební cesty paní ministryně do Izraele byl domluven podpis Memoranda
o porozumění a následně zahájena příprava jeho znění. Podpis tohoto Memoranda
je naplánován na 19. května 2016 u příležitosti G2G mezi Českou republikou
a Izraelem.
MMR prostřednictvím odboru cestovního ruchu 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 2015 uzavřelo MMR s podnikatelskými subjekty celkem
29 smluv.
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). Její 5. zasedání proběhlo v květnu 2014, v roce 2015
další zasedání pracovní skupiny neproběhlo.
Dle informací od MZV by se vízové dění v roce 2015 dalo charakterizovat jako
standardní. Nebyly přijaty žádné nové úpravy v schengenské vízové politice, kam
spadají i víza za účelem turistiky. V tomto kontextu je relevantní otevření dalších
vízových center a rozšíření oblastí, kde se povinně snímají otisky prstů při podání
vízové žádosti.
Vízový informační systém (VIS) se postupně od 11. října 2011 zavádí po regionech
na zastupitelských úřadech členských států schengenského prostoru. V průběhu roku
2015 byl postupně zaveden ve všech plánovaných regionech – poslední regiony:
Ruská federace - 14. 9. 2015, ČLR 12. 10. 2015, Indie, Mongolsko 3. 11. 2015.
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Otisky prstů při podání žádostí o krátkodobá víza jsou již odebírány
na všech ZÚ.
V roce 2015 byla nově otevřena vízová centra v Číně (Peking a Šanghaj)
a v Turecku. Dále se provozují vízová centra v Ázerbájdžánu, Číně, Gruzii, Indii,
JAR, Kazachstánu, Rusku, Thajsku, Turecku a na Ukrajině. Pro země Perského
zálivu byla zprovozněna vízová centra v Saúdské Arábii, Ománu, Bahrainu
a Spojených arabských emirátech, kde se jedná především o lázeňskou klientelu.
Pro otevření v roce 2016 se dále plánuje otevření vízových center ve Velké Británii,
Bělorusku, Jordánsku a Uzbekistánu.
Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj prezentovalo své aktivity na veletrzích GO/Regiontour
a Holiday World. V rámci expozice agentury CzechTourism byly nabízeny
odborníkům a veřejnosti odborné publikace.
Účast v mezivládních komisích (pracovních skupinách) vedených MPO
a MZV ČR s vybranými zeměmi
Na základě mezivládních či meziresortních smluv o ekonomické spolupráci mezi
Českou republikou a dalšími zeměmi (Ruská federace, Ukrajina, Kazachstán,
Uzbekistán, Moldávie, Bělorusko, Srbsko, Černá hora, Albánie, Indie, Brazílie,
apod.), které spadají do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, se konají
zasedání společných orgánů pro ekonomickou spolupráci (dále jen „smíšené
komise“). Náplní smíšených komisí je jednání o rozvoji vzájemných ekonomických a
obchodních vztahů, podpora nových příležitostí rozvoje ekonomické a obchodní
spolupráce a především projednávání námětů a konkrétních projektů spolupráce
mezi podnikatelskými subjekty obou stran.
Spolupráce v oblasti cestovního ruchu s Čínskou lidovou republikou
ČLR se stává již několik let významným partnerem pro Českou republiku, a to jak
bilaterálně, tak i na mezinárodní úrovni.
MMR se pravidelně zúčastňuje mezirezortních pracovních skupin k Číně (MPSČ).
Tato PS se pravidelně schází od roku 2010. V roce 2015 se uskutečnilo 5 pracovních
jednání za účasti všech jmenovaných resortů (27. ledna, 14. května, 29. červenec,
16. října a 17. prosince). PS také spolupracuje se Smíšenou česko-čínskou komorou
vzájemné spolupráce, která svou činností napomáhá všestrannému rozvoji
vzájemného obchodu mezi českými a čínskými podnikateli i zájmovými subjekty.
Hlavním poselstvím pracovní skupiny je vytýčení oblastí, v nichž by Česká republika
měla posilovat své vztahy k ČLR (i v rámci EU).
Ve dnech 19. - 26. 4. 2015 byla realizována cesta zástupců MMR a CzT ve vládní
delegaci vedené předsedou PS Parlamentu p. Hamáčkem do Pekingu, Šanghaje
a Hanzghou. Na pozvání čínské vlády se zástupci zúčastnili významného
mezinárodního technologického veletrhu CSITF v Šanghaji, kde Česká republika
vystupovala jako hlavní partner celého veletrhu. Současně v době této oficiální
zahraniční pracovní cesty probíhaly různé významné akce v rámci tzv. „Dnů České
republiky v Šanghaji“, které zástupci jednotlivých rezortů pořádali a zároveň
v Šanghaji zahajovali. Projekt „Dnů České republiky v Číně“ je považován za natolik
úspěšný, že je připravován znovu i pro rok 2016.
Ve dnech 1. - 2. 9. 2015 proběhl 2. High level meeting států SVE a Číny (platforma
16+1) ve Slovinsku při příležitosti konání Bledského strategického fóra pro oblast
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cestovního ruchu. Pořadatelem bylo Koordinační centrum v Budapešti pro cestovní
ruch 16 + 1 (TCC). Rok 2015 byl označen jako rok propagace spolupráce Číny
a SVE v cestovním ruchu.
Dne 23. 9. 2015 byl uskutečněn první let a bylo slavnostně otevřeno přímé letecké
spojení Praha – Peking. Otevření přímé linky bylo realizováno za velké podpory
MMR a agentury CzechTourism. Byla realizována celá řada marketingových aktivit,
do kterých se plně zapojila agentura MMR CzechTourism.
27. 11. 2015 - podpis Prohlášení o partnerství Číny na veletrhu Holiday World.
Během oficiální návštěvy premiéra Sobotky v ČLR koncem listopadu 2015 byl za
jeho přítomnosti mezi CNTA a MMR podepsán dokument, který potvrzuje partnerství
Číny a veletrhu Holiday World 2016, který proběhne ve dnech 18. – 21. 2. 2016
v Praze.
Partnerství na veletrhu bylo připravováno v průběhu celého roku 2015 a představuje
výjimečnou příležitost, kde bude mít ČLR možnost prezentovat svou nabídku
v oblasti cestovního ruchu jak odborníkům, tak i široké veřejnosti, pro které se tato
destinace má stát díky zavedení přímé letecké linky od 23. 9. 2015 dostupnější.
Součástí tohoto partnerství má být i oslava Čínského nového roku
a bohatý kulturní doprovodný program.
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD
Oblast legislativní činnosti
V průběhu roku 2015 probíhaly práce na přípravě velké novely stavebního
zákona, která vychází z požadavku programového prohlášení vlády v oblasti
územního plánování a stavebního řádu připravit novelu stavebního zákona, která
zjednoduší a zrychlí povolovací řízení. V období od června do září 2015 probíhalo
meziresortní připomínkové řízení a následně byly vypořádávány uplatněné
připomínky včetně řešení rozporů. Velká novela stavebního zákona má nabýt
účinnosti v roce 2017. Ve sledovaném období byly rovněž započaty práce na
novelizaci prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. V roce 2015 dále
ministerstvo uplatňovalo připomínky k legislativním návrhům zpracovaným jinými
resorty.
Oblast nelegislativní činnosti
Na úseku územního plánování byl zabezpečován výkon a řízení státní správy,
kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti vykonávané krajskými úřady
a Magistrátem hlavního města Prahy jakož i úkoly spojené s metodickým
usměrňováním činnosti krajů a jejich prostřednictvím úřadů územního plánování
(obcí s rozšířenou působností) a obecních úřadů, které vykonávají územně plánovací
činnost na základě splnění kvalifikačních požadavků stanovených stavebním
zákonem.
Územně analytické podklady
Problematice pořizování územně analytických podkladů obcí (dále jen „ÚAPo“)
i územně analytických podkladů krajů (dále jen „ÚAPk“) byla v roce 2015 věnována
poměrně velká pozornost. Krajské úřady měly podle § 28 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, pořídit třetí úplnou aktualizaci ÚAPk do 30. 6. 2015 a následně ji předat
podle § 29 stavebního zákona na MMR a MŽP.

34

Metodická činnost se v této oblasti soustředila hlavně na úpravu Metodických
návodů k přílohám č. 1, část A a část B vyhlášky 500/2006 Sb., které byly ve
2. polovině roku 2015 konzultovány formou per rollam s jednotlivými krajskými úřady,
které se k metodikám vyjadřovaly. Tyto metodiky byly následně zveřejněny na
webových stránkách MMR.
Současně také probíhala příprava na novelizaci vyhlášky č. 500/2006 Sb.
v oblasti ÚAP. Ministerstvo si nechalo zpracovat podklad pro případnou novelizaci
této vyhlášky, zejména přílohy č. 1 části A i B.
Problematika ÚAP byla také dostatečně projednávána na jednotlivých
poradách OÚP s pracovníky krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy na
úseku územního plánování, které se uskutečnily v průběhu roku 2015. Na těchto
poradách bylo také krajům umožněno, aby ministerstvu ještě i tento rok předávaly
své náměty na úpravu vyhlášky a jejích příloh ve vztahu k ÚAP.
Dále ministerstvo na úseku ÚAP zahájilo práce na pořízení ÚAP pro územně
plánovací činnost MMR (dále jen „ÚAP MMR“). Zpracovatelem těchto ÚAP je Ústav
územního rozvoje. Práce v roce 2015 byly soustředěny na zpracování datového
modelu, který bude pro správu dat ÚAP MMR využíván a dále byla dohodnuta
struktura textové části. Následně byly zahájeny práce na naplnění databáze ÚAP
MMR dostupnými daty a práce na první kapitole textové části, kterou se stala kapitola
5 Ochrana přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu a pozemků určených
k plnění funkce lesa. Další práce na ÚAP MMR budou pokračovat v roce 2016.
Politika architektury a stavební kultury České republiky
Politika architektury a stavební kultury České republiky byla dne 14. 1. 2015
schválena usnesením vlády č. 22, kterému předcházela série projednání v roce
2014.
Materiál
je
v české
a v anglické
verzi
dostupný
na
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebnirad/Koncepce-Strategie/Politika-architektury-a-stavebni-kultury-Ceske-rep.
Po schválení probíhala distribuce tištěné brožury Politiky architektury
a stavební kultury České republiky, a to jednak jako přílohy časopisu Urbanismus
a územní rozvoj, jednak cílenou distribucí mezi krajskými úřady a jejich
prostřednictvím na obce s rozšířenou působností. Materiál byl představen na
několika odborných konferencích, kde byly výtisky zájemcům rovněž k dispozici.
V roce 2015 bylo zahájeno plnění jednotlivých opatření v souladu
s implementačním plánem. Šlo jak o opatření s nejaktuálnějším termínem splnění,
tak opatření dlouhodobá a též ta, pro jejichž implementaci je třeba zpracovat
podkladový materiál. Do konce roku 2015 se podařilo naplnit 5 konkrétních opatření.
Politika územního rozvoje České republiky
Dne 15. dubna 2015 vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního
rozvoje České republiky (PÚR ČR) usnesením vlády č. 276/2015. Tuto aktualizaci
pořídilo MMR (v garanci odboru územního plánování) na základě stavebního zákona
a v souladu s usnesením vlády usnesení vlády č. 596/2013 ke Zprávě o uplatňování
PÚR ČR 2008 ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, jinými ústředními správními
úřady a kraji.
Součástí vládou ČR projednávaného materiálu bylo i Vyhodnocení vlivů
návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR na udržitelný rozvoj území.
Předmětem Aktualizace č. 1 PÚR ČR jsou změny provedené v textu PÚR ČR
2008, která byla vládou ČR schválena v červenci 2009.
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PÚR ČR je celostátním závazným nástrojem územního plánování, jehož
hlavním účelem je koordinovat územně plánovací činnost krajů a obcí a také tvorbu
odvětvových a meziodvětvových koncepcí, politik, strategií a dalších dokumentů
ministerstev a jiných ústředních správních úřadů majících průmět do území.
PÚR ČR je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje,
územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Nejvíce jsou aktualizací PÚR ČR dotčené rozvojové záměry dopravní
a technické infrastruktury, zejména z důvodu zohlednění nových skutečností
a dokumentů, např. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, Dopravních
sektorových strategií, nově přijatých dokumentů EU (např. Územní agenda EU 2020,
revize transevropské dopravní sítě TEN-T, transevropská energetická síť TEN-E
včetně projektů společného zájmu).
Některé rozvojové záměry byly vypuštěny z důvodu jejich realizace (např.
plynovod Gazela), nebo z důvodu, že jejich význam byl vyhodnocen pouze jako
krajský, nikoliv celorepublikový, nebo od jejich záměru bylo upuštěno.
Nově byly zařazeny rozvojové záměry dopravní infrastruktury (např. koridor
pro rychlostní silnici R48, plochy pro vnitrozemské přístavy a veřejné terminály
s vazbou na logistická centra) a rozvojové záměry technické infrastruktury (např.
koridory pro dvojitá vedení 400kV, zejména ve vazbě na spolehlivost přenosové
soustavy, plochy pro podzemní zásobníky plynu, koridory pro nové plynovody
a dálkovody, z důvodu zajištění energetické bezpečnosti).
Kompletní materiál projednaný vládou je zveřejněný na internetových
stránkách
MMR,
na
adrese:
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytovapolitika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemnihorozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c-1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR
V roce 2015 ministerstvo zajistilo přípravu, tisk a distribuci brožury Politika
územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, včetně překladu této
brožury do anglického a německého jazyka.
Na základě výše zmíněného usnesení vlády ČR č. 276/2015 zajistilo
ministerstvo dále splnění následujících úkolů stanovených v tomto usnesení vlády:
 Zpracování PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1;
 Zveřejnění Aktualizace č. 1 PÚR ČR způsobem umožňujícím dálkový přístup;
 Zveřejnění sdělení o schválení Aktualizace č. 1 PÚR ČR ve Sbírce zákonů (část
51, č. 121, rozeslána dne 21. 5. 2015);
 Zveřejnění usnesení vlády ČR č. 276/2015 ve Věstníku pro orgány krajů a orgány
obcí;
 Zveřejnění sdělení, jak bylo zohledněno stanovisko Ministerstva životního
prostředí k vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 PÚR ČR na životní prostředí;
 Zveřejnění PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
20. Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu
Ministerstvo uspořádalo ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 jubilejní 20. celostátní
konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Místem konání konference byla
Ostrava. Na přípravě konference se podílel i Ústav územního rozvoje.
Konference navazovala na dlouholetou tradici pravidelných, jednou za dva
roky se opakujících pracovních setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších
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odborníků v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Účelem konference bylo
zprostředkovat účastníkům aktuální informace z oblasti stavebního práva a umožnit
diskusi k problémům oboru. První den konference byl věnován problematice
územního plánování, druhý den problematice stavebního řádu.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o konferenci jubilejní, byla tematicky
zaměřena zejména na hodnocení vývoje v oblasti územního plánování a stavebního
řádu v uplynulých letech. Na konferenci zazněly příspěvky věnované mimo jiné
přípravě novely stavebního zákona, problematice udržitelného rozvoje území,
dotacím na územně plánovací činnost, Politice územního rozvoje ČR, Politice
architektury a stavební kultury ČR a projektové dokumentaci.
Konference, které se zúčastnilo cca 380 účastníků.
Informace o konferenci, včetně jejího programu, informačního letáku
a závazné přihlášky, byly zveřejněny na internetových stránkách MMR a Ústavu
územního rozvoje.
Konzultační středisko ke stavebnímu právu
V roce 2015 pokračovala činnost Konzultačního střediska ke stavebnímu
právu (dále jen „Konzultační středisko“), jehož internetová aplikace je na webových
stránkách ÚÚR Brno: http://www.uur.cz/?id=2480. ÚÚR Brno je pověřen výkonem
činnosti Konzultačního střediska od října 2006.
Hlavní náplní činnosti Konzultačního střediska je vypracovávání odpovědí na
dotazy krajských úřadů a úřadů územního plánování v souvislosti s aplikací
stavebního zákona do jejich činnosti. Po vzájemné dohodě vedení odborů územního
plánování a stavebního řádu bylo rozhodnuto, že od ledna 2013 bude činnost
Konzultačního střediska zúžena pouze na oblast týkající se územního plánování,
v tomto smyslu byla upravena i titulní strana Konzultačního střediska a rubriky 1000
otázek ke stavebnímu právu. V roce 2015 došlo v souvislosti s výše uvedeným
k úpravě nadpisů, kde je nyní na titulní straně uvedeno „Konzultační středisko ke
stavebnímu právu se zaměřením na problematiku územního plánování“, obdobně je
doplněn nadpis u rubriky 1000 otázek ke stavebnímu právu.
V rámci internetové aplikace Konzultačního střediska jsou dále zveřejňovány
metodické návody, stanoviska a doporučení MMR, vypracované OÚP MMR ve
spolupráci s ÚÚR Brno. Další činností Konzultačního střediska je zpracování
informací v podobě otázek a odpovědí v rubrice „1000 otázek ke stavebnímu právu“
(http://www.uur.cz/default.asp?ID=2481). Tato rubrika je otevřeným, průběžně
aktualizovaným, katalogem otázek a odpovědí, které vycházejí z postupně se
naplňující databáze Konzultačního střediska od roku 2006. V roce 2013 prošla
rubrika „1000 otázek ke stavebnímu právu“ rozsáhlou aktualizací, kterou vyvolala
novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2013. Aktualizováno bylo 272 odpovědí.
V současné době je v rubrice 1000 otázek, po odstranění otázek ze stavebního řádu,
340 aktualizovaných otázek a odpovědí.
Za období od 1. ledna do konce prosince 2015 se na Konzultační středisko
obrátilo 109 tazatelů se 172 dotazy. Celkově bylo v databázi Konzultačního střediska
k 16. prosinci 2014 evidováno 3209 tazatelů.
Nejvíce dotazů z územního plánování se týkalo problematiky zprávy
o uplatňování ÚP, podstatné úpravy návrhu ÚP, pořizování územních studií, změn
ÚP, koridorů dopravní a technické infrastruktury a územních rezerv. Časté byly také
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dotazy na definice určitých pojmů, které nejsou ve stavebním zákoně ani vyhláškách,
jako např. pojmu lehký průmysl.
V rubrice „Semináře“ na adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2551 jsou
uvedeny informace o seminářích pořádaných MMR. V rámci Konzultačního střediska
je v provozu i internetová diskuse určená pro pracovníky veřejné správy a odbornou
veřejnost na adrese http://www.uur.cz/konzultacni-stredisko/diskuse/?ID=2499.
Nejedná se o zodpovídání dotazů Konzultačním střediskem.
Konzultační středisko není určeno pro dotazy právnických, fyzických
a soukromých osob, k jejichž zodpovězení je nezbytná znalost konkrétních podmínek
a skutečností. Konzultační středisko proto doporučuje tazatelům z řad veřejnosti, aby
své dotazy, v zájmu jejich urychleného vyřízení, adresovali přímo věcně a místně
příslušným stavebním úřadům, úřadům územního plánování, resp. krajským úřadům,
do jejichž kompetencí tato odborná pomoc veřejnosti patří, nebo využili
publikovaných odpovědí v rubrice „1000 otázek ke stavebnímu právu“.
Spolupráce v oblasti územního rozvoje států V4+2 a další mezinárodní
spolupráce
Ministerstvo se na úseku mezinárodní spolupráce za Českou republiku mj.
podílelo ve dnech 20. - 21. 5. 2015 na organizaci a přípravě 10. zasedání
Česko – saské pracovní skupiny pro územní rozvoj, které se uskutečnilo v Kadani
v Ústeckém kraji. Byly zde podány aktuální informace o stavu územního plánování a
regionální politiky na české i saské straně. Česká strana informovala mj. o schválení
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, o stavu přípravy novely stavebního
zákona,
o aktuálním stavu přípravy výstavby nové železniční tratě Praha – Drážďany
a o spolupráci zemí V4 + 2 v oblasti územního rozvoje. Dále zde byla podána
informace o Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko
2014 – 2020. Diskutovány byly i dosavadní výstupy z programů příhraniční a
nadnárodní územní spolupráce např. projekt CROSS-DATA. Na zasedání byly dále
podány informace o územně plánovací činnosti krajů na české straně a regionálních
plánovacích svazů na saské straně.
Ministerstvo se dále aktivně podílelo na jednání na vysoké úrovni – jednání
náměstků ministrů (státních tajemníků) států V4 + Bulharska, Rumunska, Srbska
a Ukrajiny s názvem „REGIONÁLNÍ ROZVOJ
- ZÁKLAD EKONOMICKÉ
PROSPERITY - strategie územního a regionálního rozvoje států V4+4“, které se
uskutečnilo ve dnech 16. a 17. června 2015 v hotelu Chopok v Nízkých Tatrách. Tato
akce byla organizována v rámci slovenského předsednictví v rámci Visegrádské
skupiny (1. 7. 2014 – 30. 6. 2015). Účelem jednání bylo mj. prohloubení spolupráce
v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje v zemích V4+4. V rámci jednání
bylo mj. diskutováno téma „Propojení mezi územním plánováním a regionálním
rozvojem v zájmu ekonomické prosperity“. Jednání bylo ukončeno slavnostním
podepsáním společných závěrů. Přijaté závěry prohloubily dosavadní spolupráci
v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje států V4+2 s možností navázaní
této spolupráce i s Ukrajinou a Srbskem.
Na přelomu září a října 2015 se zástupce ministerstva zúčastnil konference
o naplňování Evropské úmluvy o krajině, na které byly představeny aktivity
považované za naplňování úmluvy v mnohem širším spektru oblastí, než v jaké je
chápáno v České republice, tedy zejména v plánovací oblasti.
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V říjnu 2015 se zástupci ministerstva zúčastnili v Polsku konference řešící
problémy zranitelnosti, nejistoty a odolnosti území.
V říjnu 2015 přednesl zástupce ministerstva prezentaci a zorganizoval
následnou diskusi na téma SEA v územním plánování pro delegaci z Turecka.

Základní charakteristika činnosti v oblasti stavebního řádu
Legislativní úkoly
Novela stavebního zákona
V souladu s programovým prohlášením vlády v oblasti územního plánování
a stavebního řádu probíhaly v roce 2015 legislativní práce na změně zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Termín předložení novely
stavebního zákona do vlády byl dvakrát prodlužován a naposledy stanoven na leden
2016. Cílem novely na úseku územního rozhodování a stavebního řádu je
zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení, zejména zavedení možnosti spojení
územního a stavebního řízení do jednoho koordinovaného řízení s vydáváním
jednoho koordinovaného povolení, a to jak u jednotlivé stavby, tak i u souboru staveb
(vybraných staveb speciálních a jiných). Příslušným k vedení koordinovaného řízení
u obecných staveb bude obecný stavební úřad, u vybraných dopravních staveb
speciální stavební úřad, u vodních děl příslušný vodoprávní úřad, u vybraných
energetických staveb Ministerstvo průmyslu a obchodu. V ostatních případech bude
zachován stávající stav. Dalšími navrhovanými změnami jsou integrace procesu
posuzování vlivů na životní prostředí do koordinovaného řízení a do samostatného
územního řízení a opětovné zavedení kolaudačního řízení, v případech, kdy nebude
možné vydat kolaudační souhlas. Novela stavebního zákona také upravuje
problematiku vstupu dotčených orgánů do postupů podle stavebního zákona včetně
vymezení obsahu závazných stanovisek.
Změny provedené ve stavebním zákoně jsou promítnuté do dalších 34 souvisejících
zákonů. Rozsáhlejší změny jsou provedeny v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí a v zákoně o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, kde jsou změny vyvolané nutností upravit v právním řádu výkon
působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ke koordinaci procesů povolování
projektů společného zájmu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry transevropské
sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES)
č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.
Novela zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě –
implementace směrnice EU
Legislativními změnami právních předpisů Evropské unie, které mimo jiné vyžadují
implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU, kterou se mění
směrnice 2005/36/ES, o uznávání odborných kvalifikací, a nařízení (EU)
č. 1024/2012, o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací
o vnitřním trhu, byla vyvolaná změna zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
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činných ve výstavbě. Tato změna byla předložena v rámci změny zákona
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států evropské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), jejímž cílem
bylo zajištění plné harmonizace vnitrostátních právních předpisů v oblasti uznávání
odborných kvalifikací získaných v jiných členských státech se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2013/55/EU. Novela zákona byla předána k projednání na
jednání vlády dne 29. července 2015 a 15. prosince 2015 na 36. schůzi Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR proběhlo první čtení.
Novela zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Na základě usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1056 k návrhu Plánu
legislativních prací vlády na rok 2015 byl zpracován návrh změny zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „autorizační zákon“). Tato změna byla provedena z důvodu
zpřesnění některých ustanovení autorizačního zákona představujících problémy
v aplikační praxi a z důvodu uvedení autorizačního zákona do souladu s občanským
zákoníkem a živnostenským zákonem. Změna autorizačního zákona nemění
základní koncepci dosud platné úpravy. Při přípravě návrhu byl respektován
především princip jeho přiměřenosti k povaze a závažnosti daného problému, resp.
k riziku ohrožení veřejného zájmu v případě zachování stávajícího stavu
a k opodstatněnosti souvisejících ustanovení. Novela autorizačního zákona byla
předána k projednání na jednání vlády dne 20. srpna 2015. Návrh zákona byl
zařazen na jednání 36. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Infringementové řízení ve věci namítaného nesprávného provedení směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011, o posuzování
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, do právního
řádu České republiky
Dne 25. dubna 2013 zahájila Evropská komise vůči České republice řízení
o porušení povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie
(tzv. infringementové řízení) ve věci namítaného nesprávného provedení směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011, o posuzování
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále jen
„směrnice EIA“), do právního řádu České republiky. Jelikož stěžejní výtkou Komise
v rámci infringementového řízení bylo, že jednotlivá ustanovení směrnice EIA by
měla být v České republice aplikována nejen na proces EIA, ale i na navazující
povolující řízení (zejména územní a stavební řízení), ve kterých je vydáno definitivní
povolení záměru, je plnění těchto požadavků respektováno i v rámci připravované
novely stavebního zákona (viz bod 1.1.1.).
Novela zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Legislativní práce na změně zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), probíhaly podle
Plánu legislativních prací vlády. Termín předložení do vlády byl stanoven na únor
2016. Návrh novely zákona o vyvlastnění má za cíl reagovat na změny, které přinesl
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nový občanský zákoník, jež se podstatným způsobem dotýkají právní úpravy
vyvlastnění, a to vzhledem k tomu, že vyvlastnění představuje zásah do vlastnictví,
popřípadě jiných věcných práv a má důsledky nejenom pro vlastníky nemovitých věcí
a oprávněné z věcných práv, ale i pro další třetí osoby, kterým v souvislosti
s vyvlastněním práva buď zanikají, nebo se mění jejich postavení ve vztahu
k vyvlastniteli. Jde zejména o zohlednění nové úpravy práva stavby, pachtu,
případného spoluvlastnictví, věcných břemen, služebnosti a postupů při jejich
zřizování pro účely vyvlastnění. Dále se prováděla analýza nejfrekventovanější
služebnosti pro inženýrské sítě, pokud jde o jejich zřizování pro realizaci účelu
vyvlastnění.
Nelegislativní úkoly
Dotazníkové šetření činnosti obecných stavebních úřadů na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu
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 ministerstvo
podílelo na dotazníkovém šetření činnosti obecných stavebních úřadů na úseku
územního rozhodování a stavebního řádu, dále na zpracování, vyhodnocení
a zveřejnění statistických údajů. V roce 2015 byly zpracovány dílčí analýzy týkající
se činnosti stavebních úřadů. Pro operativní úkoly bylo využíváno dat
z dotazníkových šetření provedených v předchozích letech; tyto dílčí analýzy se
týkají zejména stávajícího stavu softwaru stavebních úřadů a jeho zabezpečení,
rozložení pracovníků na různých typech stavebních úřadů a vybraných úkonů
stavebních úřadů.
Dotazníkové šetření činnosti speciálních stavebních úřadů na úseku stavebního řádu
Usnesení Vlády České republiky ze dne 19. října 2011 č. 774 k Analýze stavu
na úseku stavebního řádu a územního plánování ukládá též 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 krajskými úřady, Magistrátem hl. m. Prahy,
Ministerstvem dopravy a Ministerstvem zemědělství. Ministerstvo se v roce 2015 na
přípravě a vyhodnocení dotazníkových šetření činnosti speciálních stavebních úřadů
na úseku stavebního řádu a na zpracování vyhodnocení a zveřejnění statistických
úloh dotazníků spolupodílelo.
Informační metodická pomoc vyšším územním samosprávným celkům, městům,
obcím a jejich sdružením
Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu byly zabezpečeny úkoly spojené
s metodickým usměrňováním činnosti stavebních úřadů. Ministerstvem byly
průběžně prováděny porady, školení a semináře pro pracovníky stavebních úřadů
jednotlivých krajů. Ve dnech 5. a 6. listopadu 2015 proběhla v Ostravě 20. celostátní
konference o územním plánování a stavebním řádu. Dále byly v průběhu roku
zpracovávány a vydávány aplikační výklady, metodiky, stanoviska a vysvětlivky
k jednotlivým ustanovením a agendám týkajícím se stavebního zákona aktuálně.
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Pracovní pomůcky a další metodická doporučení ke stavebnímu zákonu a jeho
prováděcím vyhláškám jsou vyvěšeny na webových stránkách MMR a postupně jsou
aktualizovány.
Vzdělávání úředníků na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění
podle zákona č. 312/2002 Sb.
Ministerstvo se také v roce 2015 podílelo na provádění zkoušek a vydávání
osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti úředníků na úseku územního rozhodování,
stavebního řádu a vyvlastnění, které zabezpečuje Ministerstvo vnitra v souladu
se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho odbor
stavebního řádu připravil pravidelné průběžné vzdělávání úředníků stavebních úřadů,
které zahrnovalo prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků na
úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění.
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku
2020 - GeoInfoStrategie
Ministerstvo se podílelo na naplnění programu „Strategie rozvoje infrastruktury pro
prostorové informace v České republice do roku 2020“ (GeoInfoStrategie),
zpracovávané na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2012.
GeoInfoStrategie byla vypracována při respektování veškerých mezinárodních
závazků, jimiž je ČR vázána v této oblasti, a v návaznosti na strategické dokumenty
ČR s cílem vymezit strategický rozvojový rámec, nastavit jasná pravidla pro tvorbu,
správu a využívání prostorových informací celou společností a vytvořit podmínky
pro organické začlenění garantovaných prostorových informací do rozhodovacích
procesů ve veřejné správě i do života celé společnosti.
Radonový program České republiky na léta 2010 až 2019 – Akční plán
Z usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 594, o Radonovém programu České
republiky na léta 2010 až 2019 – Akční plán, soustavně vyplývají pro ministerstvo
úkoly týkající se protiradonových ozdravných opatření souvisejících s informováním
veřejnosti tj. stavebníků, pracovníků stavebních úřadů, kteří jsou se stavebníkem
v přímém kontaktu a představují odbornou a administrativní autoritu. Cílem je
zajištění opatření k ochraně obyvatel před ozářením z radonu a dalších přírodních
radionuklidů. Tyto úkoly zajišťuje ministerstvo ve spolupráci se Státním úřadem
pro jadernou bezpečnost.
Systém stavebně technické prevence
Ústav územního rozvoje (dále jen „ÚÚR“) byl na základě pověření MMR (§ 12 odst. 1
písm. b) a § 12 odst. 3 stavebního zákona) pověřen vedením systému stavebně
technické prevence (dále jen „SSTP“), v němž sleduje a analyzuje závažné nebo
opakující se vady ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet. SSTP
provozovalo ÚÚR rovněž v roce 2015. SSTP je on-line přístupný na webových
stránkách ÚÚR a přístup pro oznámení události, tj. vady, poruchy nebo havárie,
je umožněn také ze stránek MMR. Cílem Systému stavebně technické prevence
je sledování závažných nebo opakujících se vad ve výstavbě, stavebně technických
příčin závažných a opakujících se havárií staveb, často se opakujících poruch staveb
a výsledků šetření jejich příčin. Zjišťování a evidence příčin vad, poruch a havárií
slouží jako podklad pro navrhování a aktualizaci stavebního zákona nebo obecných
požadavků na výstavbu, k podání podnětu k úpravě Českých technických norem
nebo certifikace stavebních výrobků anebo k jiným stavebně technickým opatření.
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Ministerstvo vytvořilo informační materiály, které slouží ke zvýšení veřejného
povědomí o tomto systému, neboť povinnost oznámení událostí do SSTP mají dle
stavebního zákona všechny osoby zúčastněné ve výstavbě.
Vzdělávání pracovníků obecných stavebních úřadů
Projekt „Vzdělávání pracovníků obecných stavebních úřadů“, reg. č. CZ. 1.04/4.1.00/
B6.00006, byl vytvořen z důvodů potřeb nastavení a zavedení komplexního
inovativního systému vzdělávání a přípravy pracovníků i úředních osob obecných
stavebních úřadů za účelem zefektivnění vzdělávání v rámci celé České republiky.
Tento projekt byl financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
V roce 2015 bylo realizováno 18 školicích dnů, a to od března do května 2015. Každý
modul byl rozdělen na tři skupiny, v souladu s projektovou žádostí bylo v každé
skupině 20 až 40 účastníků, čímž bylo dosaženo zvýšení kvality a lepší komunikace
mezi lektorem a účastníky. Realizací projektu bylo dosaženo výstupu projektu,
tj. vznikl nově nastavený systém vzdělávání, který umožnil proškolit pracovníky
stavebních úřadů v celé ČR.
Úspěšných absolventů e-learningového kurzu bylo 741, z toho se následně
704 úředníci zúčastnili prezenčního školení.
Pilotní vzdělávací aktivity úspěšně absolvovalo celkem 693 absolventů.
V rámci projektu vznikly 3 produkty, které byly příjemcem zaneseny do databáze
produktů ESF, a to:
 systém vzdělávání stavebních úředníků, tj. metodika vzdělávacích aktivit
pro e-learning a prezenční školení, e-learningový kurz (do Databáze vložen
printscreen), podkladové materiály k prezenčnímu školení (tj. ppt lektorů
na prezenční školení),
 samostatná využitelná skripta,
 IT platforma, která má charakter webového portálu.
VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ
Hlavním posláním ministerstva v této oblasti je zejména tvorba celostátní koncepce
zadávání veřejných zakázek, koncesních smluv a veřejně soukromých partnerství,
příprava návrhů právních předpisů v oblasti veřejného zadávání a zabezpečení jejich
harmonizace s předpisy EU, udělování koncesí a plnění činností vyplývajících ze
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZVZ“) a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení,
ve znění pozdějších předpisů, především v oblasti tvorby koncepčních dokumentů,
právních a metodických předpisů a realizačních opatření EK a dalších orgánů EU.
Dále ministerstvo vytváří jednotné metodické prostředí pro zadávání veřejných
zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU.
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Legislativní činnost
Nové evropské směrnice o zadávání veřejných zakázek
V únoru 2014 schválila Rada EU tři nové směrnice (Směrnice o zadávání veřejných
zakázek nahrazující Směrnici 2004/18/ES, Směrnice o zadávání veřejných zakázek
subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy
a poštovních služeb nahrazující Směrnici 2004/17/ES a Směrnice o udělování
koncesí), které regulují oblast veřejného investování na úrovni Evropské unie.
ČR, jakož i ostatním členským státům, vyplynula z této skutečnosti povinnost do 2 let
transponovat nová pravidla do vnitrostátního právního řádu. S ohledem na množství
a charakter změn vyplývajících z nových evropských pravidel, které si vyžádaly
zásadní zásahy do textu i systematiky stávajícího zákona, přistoupilo MMR k variantě
vytvoření zcela nového zákona.
Před vytvořením zcela nové právní úpravy předložilo MMR technickou novelu zákona
o veřejných zakázkách, čímž vyřešilo aktuální problémy zadávací praxe, zároveň
v první fázi legislativních prací předložilo věcný záměr zákona, který stanovil budoucí
rysy nové právní úpravy.
Technická novela zákona o veřejných zakázkách
Technická novela zákona o veřejných zakázkách byla zpracována a následně
předložena ke schválení v souvislosti s potřebou eliminovat palčivé problémy
stávající právní úpravy a potřebou odstranit nedostatky účinného znění zákona
o veřejných zakázkách a zrušit některá ustanovení, která byla přijata předchozími
novelizacemi (zákon č. 55/2012 Sb. a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb.).
Některé navrhované změny (dodatečné stavební práce, dodávky a služby, hodnotící
kritéria) již reflektují znění nové směrnice o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU.
Obecně technická novela přinesla efektivnější postup v zadávacím řízení, snížení
administrativních, časových a finančních nákladů a zrychlení přezkumného řízení
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Novela nabyla účinnosti 6. března 2015.
Konkrétně se změny týkaly následujících okruhů:
•

rozšíření okruhu hodnotících kritérií,

•

úpravy podmínek zadávání tzv. víceprací,

•

zrušení povinnosti rušit zadávací řízení při 1 nabídce,

•

úpravy dohledu nad zadáváním veřejných zakázek,

•

vyjmutí výkonu funkce člena hodnotící komise z citlivé činnosti,
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•

zrušení seznamu hodnotitelů a oponentního odborného vyjádření,

•

upřesnění povinnosti posuzovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu v rámci
elektronické aukce,

•
možnost předkládat v rámci kvalifikačních předpokladů diplomy v latinském
jazyce.
Věcný záměr zákona o zadávání veřejných zakázek
MMR přistoupilo k vypracování věcného záměru nového zákona, přestože to
Legislativní pravidla vlády nevyžadovala (převážná část obsahu nového zákona totiž
představuje implementaci práva Evropské unie). Zároveň ale stávající právní úprava
reguluje i oblasti, zejména podlimitní veřejné zakázky, na které evropské směrnice
nedopadají, a jejich úprava je tak plně v kompetenci členských států a dále je
členským státům umožněno, nedojde-li k přímému konfliktu se směrnicovými
pravidly, stanovit oproti směrnicím přísnější postupy.
MMR tedy v první fázi přípravy nové legislativy předložilo věcný záměr zákona
vymezující 13 tematických okruhů (limity pro nepovinný postup podle nového zákona
a pro zjednodušené podlimitní řízení, výjimky z postupu podle nového zákona,
podlimitní veřejné zakázky, omezování počtu zájemců, ekonomická kvalifikace,
mimořádně nízká nabídková cena, dodatečné stavební práce, dodávky a služby,
změna smlouvy, problematika rušení zadávacího řízení při 1 nabídce, dohled nad
dodržováním zákona, transparentní vlastnická struktura a hodnotící kritéria), které
byly shledány za zásadní pro další postup při přípravě nové legislativy.
Věcný záměr byl schválen vládou dne 16. března 2015.
Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
Po schválení nových směrnic přistoupilo MMR k vytvoření zcela nového zákona
o zadávání veřejných zakázek, čímž vznikl prostor pro vytvoření zcela nové právní
úpravu, která na jedné straně reflektuje směrnicovou úpravu veřejného investování,
na straně druhé ovšem snižuje administrativní zátěž, činí celý zadávací proces
maximálně efektivním a zároveň zachovává transparentnost a rovný přístup
v průběhu řízení a je srozumitelná pro všechny účastníky zadávacího řízení.
Návrh zákona nově upravuje zejména pravidla pro zadávání veřejných zakázek,
a s tím související povinnosti dodavatelů, zvláštní důvody pro ukončení smluv na
veřejné zakázky, zvláštní podmínky fakturace u smluv na veřejné zakázky a dále pak
výkon státní správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a informační systém
o veřejných zakázkách.
Dne 22. dubna 2015 předložilo ministerstvo paragrafové znění návrhu zákona do
mezirezortního připomínkového řízení, přičemž lhůta pro zaslání připomínek vypršela
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22. května (MMR obdrželo 3 500 připomínek). Dne 15. a 16. června proběhlo jednání
s připomínkovými místy (původně 1 400 rozporů), na které navazovala individuální
projednávání připomínek, které nebyly v rámci společného jednání vypořádány.
Výsledkem byl upravený návrh zákona, který byl se 60 rozpory předložen
15. července Vládě ČR. V průběhu srpna a září byl návrh projednáván jednotlivými
pracovními komisemi Legislativní rady Vlády ČR. Legislativní rada Vlády ČR
následně doporučila návrh zákona na jednání Vlády ČR. Dne 5. 10. 2015 vláda
schválila návrh po jednom předchozím přerušení. Poslanecká sněmovna návrh
projednala v 1. čtení 25. a 26. listopadu 2015, v lednu 2016 proběhne v Poslanecké
sněmovně 2. čtení. Následně se bude návrhem zabývat Senát s tím, že po schválení
návrhu proběhne notifikace u Evropské komise, kde se bude zkoumat soulad zákona
se směrnicemi. Na všechna tato jednání OPVZK připravoval materiály nebo
zajišťoval účast zástupců MMR.
Účinnost nové legislativy nastane nejpozději 18. dubna 2016, kdy vyprší lhůta pro
transpozici evropských směrnic.
Vybrané zásadní změny:
• zavedení principu, podle něhož má být primárním cílem zadavatele rozdělit
veřejnou zakázku na části, pouze pokud existují důvody, zůstává předmět veřejné
zakázky nerozdělen, zadavatel je však povinen takové rozhodnutí odůvodnit;
• možnost doplnění jakékoli chybějící části nabídky s výjimkou informací mající vliv
na hodnocení;
• možnost zadavatele požadovat prokázání splnění kvalifikačních předpokladů i po
poddodavateli, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky;
• zavedení možnosti přímých plateb poddodavatelům, pokud o to požádají;
• nemožnost stanovit ekonomickou výhodnost plnění pouze na základě nejnižší
nabídkové ceny například v případě veřejných zakázek na architektonické,
technické a inspekční služby, u těchto služeb je tak zadavatel povinen stanovit
ekonomickou výhodnost nabídky alespoň z části na základě kritérií kvality;
• zvýšení limitu pro použití zjednodušeného podlimitního řízení u veřejných zakázek
na stavební práce na 50 mil. Kč, zejména s ohledem na skutečnost, že stávající
limit 10 mil. Kč splňovaly jen velmi malé projekty;
• nové možnosti pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny - návrh
umožňuje zadavatelům, aby dopředu v zadávací dokumentaci stanovili vzorec pro
výpočet nebo stanovili přímo cenu, pod kterou budou nabídkové ceny považovat
za mimořádně nízké;
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• oprávnění zadavatele vyloučit dodavatele, který se u zadavatele neosvědčil došlo k uplatnění sankcí nebo náhrady škody nebo dodavatel v minulosti závažně
profesně pochybil;
• zadavatel nemá povinnost svolávat hodnotící komise (s výjimkou významných
veřejných zakázek);
• rozkrývání majetkové struktury vybraného dodavatele.
Poslanecké a senátorské kluby
OPVZK byl v roce 2015 přítomen v souvislosti s projednáváním nového zákona
o veřejných zakázkách v poslaneckých a senátorských klubech, a to ve dnech 26.
února, 17. dubna a 3. září.
Nové prováděcí právní předpisy k návrhu zákona
Současně s tvorbou nové právní úpravy započaly na půdě MMR práce na přípravě
prováděcích právních předpisů k novému zákonu.
V lednu 2016 bude tak do mezirezortního připomínkového řízení předložen návrh:
• vyhlášky o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele při zadávání veřejných zakázek,
• nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek,
• vyhlášky o stanovení podrobností vymezení předmětu veřejné zakázky na
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr,
• nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky
na pořízení silničních vozidel,
• vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických
nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek
a podrobností týkajících se certifikátu shody,
• vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných
zakázek a náležitostech profilu zadavatele.
Řešení případných rozporů a návrhů k předkládaným prováděcím předpisům bude
pokračovat po uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek, následně bude zpracována
finální podoba jednotlivých dokumentů.
Poradní orgány
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V souvislosti s přípravou nové legislativy bylo na půdě MMR ustanoveno Kolegium
ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejného investování, Expertní skupina MMR
k ZVZ, Pracovní skupina složená ze zástupců poslaneckých a senátorských klubů
a Pracovní skupina veřejné zakázky. V případě Kolegia se jedná o poradní orgán,
který sdružuje zástupce odborné veřejnosti a je platformou pro odbornou diskusi nad
koncepčními otázkami veřejného investování, nyní zejména ve vztahu k podobě
nového zákona zadávání veřejných zakázek a budoucího směřování oblasti
veřejného investování. Expertní skupinu tvoří reprezentanti z řad zadavatelů,
dodavatelů, dohledových orgánů, odborných organizací a neziskových organizací,
kteří byli jmenováni MMR a představují taktéž poradní orgán, který poskytuje první
zpětnou vazbu k navrhovaným opatřením v oblasti veřejných zakázek a slouží jako
místo pro předávání podnětů mezi gestorem veřejného zadávání a odbornou
veřejností. Obdobnou funkci mají pak i výše uvedené pracovní skupiny.
V roce 2015 se uskutečnila celkem tři jednání Expertní skupiny, a to 13. ledna,
10. září a 10. prosince, a celkem tři jednání Kolegia, a to 16. února, 16. dubna
a 28. srpna ve velké zasedací místnosti MMR. Všechna tato jednání zaměřena na
nastavení mantinelů nové právní úpravy, respektive vymezení základních tezí, od
nichž se bude dále odvíjet celý obsah nového zákona. Následně byla diskutována
základní systematika a struktura nového zákona, po zpracování návrhu zákona pak
i samotné paragrafové znění se zaměřením na stěžejní změny a nová pravidla.
Analytická činnost
Analytická činnost byla v roce 2015 významným způsobem spjata s transpozicí
nových zadávacích směrnic, tj. s přípravou návrhu nového zákona o zadávání
veřejných zakázek.
Hlavním úkolem byla rešerše a rozbor judikatury, a to jak na evropské, tak na
národní úrovni, kdy závěry učiněné příslušnými autoritami byly podkladem pro návrh
textace vybraných ustanovení návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek (jedná
se zejména o otázku vertikální nebo horizontální spolupráce či obecných výjimek
z povinnosti postupu zadavatele podle zákona). Tyto závěry budou v budoucnu
rovněž základem pro další metodickou podporu spojenou se zákonem o zadávání
veřejných zakázek.
Důležitou součástí analytické činnosti odboru je monitoring vývoje rozhodovací praxe
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a s tím následně spojené výkladové
podpory stávajícího zákona o veřejných zakázkách, která byla určena nejen odborné
veřejnosti. Výstupy této činnosti jsou publikovány na webových stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj – www.portal-vz.cz v sekci Infofórum.
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Plnění úkolů vládní a meziresortní agendy
Stanoviska pro jednání vlády ČR
OPVZK zpracovával každý týden roku 2015 odborná stanoviska pro ministryni pro
místní rozvoj k materiálům, které jsou předkládány vládě ČR na jednání vlády ze
strany jednotlivých resortů, příp. jiných institucí, podle UV ČR ze dne 10. dubna 2013
č. 246 (jedná se zejména o materiály k nadlimitním veřejným zakázkám, na které
jsou aplikovány obecné výjimky z působnosti ZVZ podle § 18 ZVZ, k nadlimitním
veřejným zakázkám, které jsou zadávány v jednacím řízení bez uveřejnění podle
§ 23 ZVZ, k významným veřejným zakázkám podle § 16a ZVZ). Za rok 2015 vytvořil
OPVZK přibližně 160 těchto stanovisek.
Meziresortní připomínková řízení
V průběhu roku 2015 odbor připomínkoval návrhy jednotlivých právních předpisů, jež
se dotýkaly otázky veřejných zakázek. Výsledky této činnosti se odrážejí v zachování
jednotnosti a celistvosti textu zákona o veřejných zakázkách, vyvstala-li z návrhů
nově vznikajících právních předpisů nutnost zákon o veřejných zakázkách
novelizovat.
Plnění úkolů vládní a meziresortní agendy
S účinností k 14. dubnu 2014 byla prostřednictvím Rozhodnutí č. 68/2014 ministryně
pro místní rozvoj ze dne 30. dubna 2014 ustavena Pracovní skupina k problematice
veřejných zakázek (PS Veřejné zakázky), práci této skupiny řídí OPVZK. PS Veřejné
zakázky byla zřízena za účelem koordinace a projednávání společného průběžného
zajišťování plnění obecné předběžné podmínky Evropské komise nazvané
„B. 4 Zadávání veřejných zakázek - Existence opatření pro účinné uplatňování
právních předpisů EU týkajících se zadávání veřejných zakázek v oblasti společného
strategického rámce pro fondy SSR“ ve smyslu plnění povinností stanovených
v článku 19 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne
17. prosince 2013 a v příloze XI části II oblasti 4. citovaného nařízení, a dále k plnění
dalších úkolů spojených s plněním předběžných podmínek EK v oblasti zadávání
veřejných zakázek. V roce 2015 se uskutečnila dvě jednání PS Veřejné zakázky.
Poskytování metodické podpory
Ministerstvo spravuje Metodiku zadávání veřejných zakázek. Na základě každé
legislativní změny je metodika aktualizována a publikována na Portálu veřejných
zakázek a koncesí. Metodika zadávání veřejných zakázek byla aktualizována
v souvislosti s přijetím novely č. 40/2015 Sb. (Technická novela). Pro větší
přehlednost pro uživatele byly tyto aktualizace zvýrazněny a vysvětleny.
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Za účelem zvýšení profesní úrovně kapacit pro provádění veřejných zakázek a za
účelem zajištění vyšší informovanosti o aktuálním výkladu zákona o veřejných
zakázkách, o judikatuře k veřejným zakázkám a o přípravách a změnách přinášející
nový zákon o zadávání veřejných zakázek se v průběhu celého roku 2015 pracovníci
ministerstva podíleli na vzdělávacích akcích (konference, semináře, workshopy),
zejména pro zadavatele veřejných zakázek a dodavatele, ale také pro kontrolní
orgány a orgány implementačních struktur programů.
Ministerstvo v rámci metodické podpory poskytuje přímou podporu odborné
veřejnosti formou mnoha 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 2015 bylo vypracováno přibližně
700 písemných odpovědí, z toho více než 250 v rámci Infofóra. Stanoviska jsou
poskytována jak široké veřejnosti, tak správním úřadům a odborné veřejnosti.
Příprava metodiky k zákonu o zadávání veřejných zakázek
V souvislosti s přípravou nového zákona o zadávání veřejných zakázek ministerstvo
začalo v roce 2015 připravovat metodiku, která bude rozdělena do tří oblastí. První
oblastí bude obecná metodika postupů zadání veřejné zakázky dle jednotlivých
zadávacích řízení, druhou oblast budou tvořit zvláštní metodiky a třetí oblastí budou
metodiky odborné, jejichž hlavním cílem je vyřešení aplikačních problémů
v konkrétních oblastech zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti proto OPVZK
navázalo spolupráci s odbornými organizacemi.
Aktualizace Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové
období 2014-2020
Ministerstvo vytváří jednotné metodické prostředí pro zadávání veřejných zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie. V souvislosti s tím v roce 2015
pracovalo na aktualizaci Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014-2020 (dále též „MP“), který je v současné době
v připomínkovém řízení.
Při přípravě programového období 2014-2020 byl kladen velký důraz na posílení
strategického plánování, zvýšení efektivity systému řízení a dosahování cílů
a výsledků. Proto vláda schválila usnesením č. 345 z 15. května 2013 dokument
„Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást naplňování cílů Dohody
o partnerství.
Koncepce jednotného metodického prostředí představuje dokument, který určuje
základní strategii přípravy metodického prostředí implementace programů
a poskytování podpor z Evropských strukturálních a investičních fondů
v programovém období 2014-2020. MMR jako orgán odpovědný za přípravu Dohody
o partnerství a nastavení systému řízení a koordinace Evropských strukturálních
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a investičních fondů v České republice využilo zkušeností z předchozích
programových období ke stanovení základního souboru pravidel čerpání podpory
jako podmínky pro efektivní a fungující systém implementace. Tato pravidla jsou
jednotná a závazná pro všechny subjekty implementace. Koncepce jednotného
metodického prostředí určuje základní cíle, jejichž naplnění je ambicí MMR. Díky
vhodnému nastavení metodického prostředí MMR přispívá k:
• vyšší efektivitě a hospodárnějšímu nakládání s finančními prostředky,
• zvýšení transparentnosti procesů a přehlednosti pravidel poskytování podpory
• snížení administrativní zátěže kladené na subjekty implementační
struktury, zejména pak na žadatele a příjemce podpory.
Ověření převzetí metodického pokynu do řízených dokumentací operačních
programů prostřednictvím kontrolních listů
K samotnému metodickému pokynu je úvodem důležité podotknout, že tento
dokument byl vytvořen na půdě MMR, je však výsledkem kompromisů z mnoha
diskuzí zástupců jednotlivých operačních programů (dále též „OP“) a dalších
zainteresovaných subjektů. Smyslem a cílem přípravy MP bylo sjednotit postupy
příjemců dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů a minimalizovat tak
dosavadní praxi, v rámci které jednotlivé řídící orgány (dále též „ŘO“) měly nastaveny
odlišné požadavky a podmínky pro poskytnutí dotace, což bylo zejména pro příjemce
velmi zmatečné a administrativně náročné. Mnohé podmínky a požadavky, které byly
ŘO vyžadovány, byly navíc neodůvodněně přísné, což spolu s již zmíněnou
roztříštěností pravidel jednotlivých ŘO mnohdy vedlo ke krácení dotace.
Věcně obsahuje MP zjednodušená práva a povinnosti příjemců a jejich dodavatelů,
která jsou obsažena v zákoně č. 137/2006 Sb. (dále též „ZVZ“). ZVZ obsahuje
veškeré povinnosti stanovené v souladu s novými zadávacími směrnicemi a v celé
řadě případů tato pravidla výrazně zpřísňuje. MP dopadá na případy, na které se
nevztahuje působnost ZVZ (nejčastěji se bude jednat o veřejné zakázky malého
rozsahu), MP tak obsahuje dostatečná pravidla pro zajištění transparentního postupu
a dodržení zásad uvedených ve Smlouvě o fungování Evropské unie a poskytuje
příjemcům dotace dostatečný návod pro výběr dodavatele na realizaci veřejné
zakázky a poskytovatelům dotace dostatečné záruky řádného výběru dodavatele
také pro případy, na něž nedopadá zákonná úprava. Není ovšem důvod, aby
některá z pravidel byla stejně přísná či dokonce přísnější, než stanoví ZVZ.
Metodický pokyn byl schválen usnesením vlády č. 44 ze dne 15. ledna 2014 a je
závazný pro ŘO jako subjekty zodpovědné za řízení a provádění OP, které jsou
zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž ŘO je v kompetenci České republiky, a to
v souladu se zásadou řádného finančního řízení, s výjimkou ustanovení, která jsou
výslovně uváděna jako doporučující. Gestor ZVZ nemůže zavazovat přímo příjemce,
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ale na základě výše uvedeného usnesení vlády může zavazovat ŘO, které pak
mohou zavázat příjemce – proto je třeba zdůraznit, že MP definuje základní
povinnosti zadavatelů v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost ZVZ,
které musí být ze strany ŘO převzaty v jejich závazných dokumentech a nemohou
být ŘO upraveny tak, aby zadavatelům stanovily mírnější povinnosti, než stanoví MP.
ŘO jsou povinny podmínit poskytnutí dotace povinností příjemců dodržovat jimi
vydané závazné dokumenty při zadávání veškerých zakázek spolufinancovaných
z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci programového období
2014-2020.
Proto v roce 2015 u každého OP došlo ze strany ministerstva k ověření převzetí MP
do řízených dokumentací OP. Cílem a účelem těchto kontrol bylo zajištění nastavení
jednotných pravidel pro všechny příjemce finančních prostředků z Evropských
strukturálních a investičních fondů. Kontrola předkládaných dokumentů probíhala jak
z hlediska souladu schválených metodik a dokumentů, které mají celorepublikový
dosah, tak z hlediska účinných národních i evropských právních předpisů. Ověření
převzetí MP do řízených dokumentací OP bylo mimo jiné kontrolováno na základě
kontrolních listů.
Metodická podpora projektů spolufinancovaných z evropských fondů
Ministerstvo v roce 2015 poskytovalo konzultace a právní podporu k zadávacím
řízením na veřejné zakázky, zejména subjektům implementačních struktur
operačních programů (dále jen „OP“) všech programových období, žadatelům
a příjemcům dotací z fondů Evropské unie a kontrolním a auditním orgánům.
Svá vyjádření k výkladové stránce předpisů k oblasti veřejného zadávání poskytovalo
ministerstvo také ke zjištěním auditorů Evropského účetního dvora a Evropské
komise a dále k nálezům Nejvyššího kontrolního úřadu a finančních úřadů týkajícím
se veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů spolufinancovaných z fondů
Evropské unie, vč. poskytování součinnosti orgánům Evropské unie a národním
kontrolním orgánům a řešení sporných otázek týkajících se veřejných zakázek.
Ministerstvo v roce 2015 průběžně poskytovalo podklady pro zpracování vyjádření
k předloženým předběžným otázkám položeným Soudnímu dvoru Evropské unie,
týkajícím se výkladu vybraných směrnic Evropské unie v oblasti veřejných zakázek,
příp. koncesí.
Ministerstvo realizovalo vzdělávací semináře k oblasti veřejného zadávání pro
subjekty implementačních struktur operačních programů a další struktury, které se
podílí na implementaci NSRR a SRR, na žádost se pracovníci OPVZK v roli lektorů
účastnili seminářů a konferencí pro zaměstnance podílející se na provádění fondů
EU.

52

Činnosti ministerstva z pohledu elektronizace veřejných zakázek a koncesí
Legislativní
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který nahradí stávající zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší stávající
vyhlášku č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných
zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.
Obsah vyhlášky by měl odpovídat stávající vyhlášce č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví
podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných
elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu
shody, přičemž cílem předkladatele je upřesnit některé sporné otázky, konkrétně:
- podrobněji definovat doručování prostřednictvím elektronického nástroje,
- vymezit možné způsoby zajištění neomezeného dálkového přístupu (registrace
k uveřejněným dokumentům),
- v příloze vyhlášky stanovit přesnější pravidla certifikace elektronických nástrojů.
Vyhláška vznikající na základě nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který
nahradí stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, ruší stávající vyhlášku č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely
zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
Obsah vyhlášky by měl rámcově odpovídat stávající vyhlášce č. 133/2012 Sb.,
o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech
profilu zadavatele, přičemž cílem předkladatele je vyjasnit některá sporná
ustanovení, sjednotit terminologii s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek
a usnadnit aplikační praxi.
Klíčové změny oproti stávající vyhlášce jsou následující:
-

stanovit přehlednější strukturu pro snadnější orientaci v textu vyhlášky,

-

podrobněji vymezit případy pro použití jednotlivých formulářů,

-

pro podlimitní veřejné zakázky vytvořit sadu zjednodušených národních
formulářů,

-

zapracovat změnu způsobu uveřejňování oprav údajů v již uveřejněných
formulářích,

-

podrobněji definovat uveřejňování formulářů týkajících se veřejných zakázek
zadaných na základě rámcové dohody nebo v rámci dynamického nákupního
systému,

-

v příloze vyhlášky vymezit povinné údaje, které mají být vyplněny ve
formulářích,
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-

ustanovení k technickým náležitostem profilu zadavatele přesunout do nové
vyhlášky, která nahradí stávající vyhlášku č. 9/2011 Sb.,

-

zkrátit povinnou dobu zpřístupnění dokumentů a informací na profilu
zadavatele z 5 na 3 roky ode dne jejich uveřejnění.

Obě vyhlášky jsou nyní v meziresortním připomínkovém řízení, které končí
10. února 2016.
Nelegislativní
Ministerstvo vykonává roli správce:
-

Informačního systému o veřejných zakázkách (podle § 157 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách),

-

Portálu o veřejných zakázkách a koncesích,

-

Elektronických tržišť veřejné správy v souladu s Usnesení vlády ze dne
10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné
správy při vynakládání finančních prostředků ve znění pozdějších předpisů,

-

zajišťuje správu, aktualizaci a metodickou podporu číselníku NIPEZ,

-

Národního elektronického nástroje (NEN),

-

v souladu s Usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním
systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek v návaznosti na
pravidla pro centrální nákup státu, bude MMR ve spolupráci s MF vykonávat
i nadále správu resortních systému centralizovaného zadávání. MMR bude mít
i nadále gesci nad procesním nastavením resortních systémů
centralizovaného zadávání jednotlivých resortů a související metodikou. MF
převezme gesci nad komoditami a související metodikou s centrálními nákupy
státu. Dále bude MF spravovat seznam ústředních orgánů státní správy
a jejich podřízených organizací a seznam výjimek z resortních systémů
centralizovaného nakupování schválených v rámci jednotlivých resortů
příslušným členem vlády.

Ministerstvo zabezpečuje provoz Portálu o veřejných zakázkách a koncesích, na
kterém se zveřejňují informace a dokumenty týkající se zadávání veřejných zakázek
(legislativa, judikatura, probíhající projekty, vzdělávání, atd.). Ministerstvo rovněž
spravuje Informační systém o veřejných zakázkách (podle § 157 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách), jehož součástí je seznam kvalifikovaných dodavatelů,
seznam systémů certifikovaných dodavatelů, rejstřík osob se zákazem plnění
veřejných zakázek, rejstřík koncesních smluv, rejstřík osob se zákazem plnění
koncesních smluv a Věstník veřejných zakázek. Ve Věstníku veřejných zakázek jsou
uveřejňovány informace o veřejných zakázkách a koncesích prostřednictvím
formulářů stanovených Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 842/2011 ze dne
19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení
v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005
a vyhláškou č.133/2012 o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných
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zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Provoz Věstníku veřejných zakázek
zajišťuje provozovatel pověřený Ministerstvem na základě koncesní smlouvy ze dne
1. 9. 2011. Ministerstvo metodicky řídí provozovatele Věstníku veřejných zakázek,
provádí kontrolní činnost a v případě potřeby stanoví nápravná opatření. V roce 2015
byly ve Věstníku realizovány úpravy týkající se uveřejněných formulářů a úpravy,
které vedly k průběžnému zlepšení směrem k uživatelskému komfortu, a byla
zavedena povinná registrace uživatelů pro podání online formulářů.
V roce 2015 byla v Informačním systému o veřejných zakázkách do testovacího
prostředí spuštěna aplikace pro podávání žádostí dodavatelů ve vztahu ke SKD
prostřednictvím internetových formulářů (on-line podání žádosti o zápis do SKD,
změnu v SKD a vyškrtnutí ze SKD) další úpravy se týkaly zkvalitnění dat ve
statistikách o veřejných zakázkách.
V Číselníku NIPEZ byla v roce 2015 provedena úprava se zaměřením na obnovu
uživatelského hesla z důvodu vyšší bezpečnosti a export komodit pro zlepšení
uživatelského použití číselníku.
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci zajišťování metodické podpory zadavatelů při
plnění povinnosti vyplývajících z vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení
pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, zejména
s ohledem na požadavek poskytování dat o veřejných zakázkách ve strukturované
podobě, průběžně aktualizovalo příslušné metodické pokyny a uveřejnilo nezbytné
informace technického charakteru.
Ministerstvo v souladu s Plánem nelegislativních prací vlády zpracovalo:
-

Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice, která byla
schválena Vládou České republiky na jednání dne 15. června 2015 usnesením
č. 474,

-

v souladu s usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5
o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až
2015 Zprávu o plnění Strategie elektronizace za rok 2014, která byla
schválena Vládou České republiky na jednání dne 25. května 2015 usnesením
č. 393,

-

Zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných
zakázek za rok 2014, kterou Vláda České republiky vzala na vědomí
usnesením č. 473 ze dne 15. června 2015,

-

Zprávu o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014, kterou
Vláda České republiky vzala na vědomí usnesením č. 352 ze dne
13. května 2015,
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných
zakázek (NEN) za rok 2014, kterou Vláda České republiky vzala na vědomí
usnesením č. 568 ze dne 13. července 2015

-

Zástupci ministerstva se v rámci mezinárodní spolupráce aktivně účastnili pracovních
skupin (elektronické zadávání veřejných zakázek – e-Procurement Working Group,
statistiky veřejných zakázek – Economical and statistical Working Group, e-Senders
meeting, v následujících letech se budou rovněž podílet na projektu eSens a dalších
pracovních skupin či inciativ EK) a konferencí souvisejících s problematikou zadávání
veřejných zakázek a aktivně se účastnili diskuzí. Dále se podíleli na realizaci
konference Smart Public Procurement v Praze, kterou organizovala Evropská
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komise, kde prezentovali činnost ministerstva v oblasti veřejných zakázek a koncesí.
Dle povinností daných Směrnicemi 2004/18/ES a 2004/17/ES v říjnu 2014 byly
odeslány Evropské komisi povinné statistické zprávy o veřejných zakázkách v ČR za
rok 2014.
V roce 2015 probíhali zejména činnosti spojené se zkušebním provozem NEN a jeho
přípravou na spuštění do ostrého provozu. Do ostrého provozu byl spuštěn
1. srpna 2015 a to na základě dopisu ministryně pro místní rozvoj, který upravuje
termín uvedený v bodě II. 3) usnesení č. 628 ze dne 30. července 2014.
V souvislosti se spuštěním NEN zrealizovalo MMR ČR školení a praktické ukázky
práce v NEN. Školení bylo jak pro zaměstnance MMR, tak pro externí uživatele.
Celkem se školení zúčastnilo 463 osob.
Během roku nebyl realizován žádný projekt spolufinancovaný z EU fondů. Od
projektů „Rozvoj NIPEZ“ a „Vzdělávání a metodická podpora pro úřady veřejné
správy v oblasti zadávání VZ“ se ustoupilo, vzniklé náklady u projektu vzdělávání
a metodická podpora byly proplaceny ze státního rozpočtu. U zrušeného projektu
Rozvoj NIPEZ žádné náklady nevznikly.
V průběhu 2015 byly zahájeny přípravné práce na projektovém záměru na OPZ
„Vzdělávání NEN“ ve spolupráci s OPŘ (odbor projektového řízení).

VEŘEJNÉ DRAŽBY A REALITNÍ ČINNOST
Činnosti ministerstva v této oblasti vychází ze zákona č. 26/2000 Sb. a vyhlášky
č. 18/2014 Sb.:
-

provádění kontroly dodržování podmínek pro organizování a provádění dražeb
včetně zveřejňování souhrnných statistických údajů z kontrol dle zákona
č. 255/2012 Sb., vyřizování podnětů a stížností,

-

vydávání stanovisek k žádostem o udělení koncese k provádění veřejných
dražeb na žádost živnostenských úřadů,

-

zveřejňování údajů o dražebnících na centrální adrese v rozsahu
zveřejňovaném živnostenskými úřady v živnostenském rejstříku včetně
aktualizace,

-

spolupráce při výběru správce centrální adresy – na základě zákona
č. 26/2000 Sb. a ve smyslu NV č. 168/2000 Sb., o centrální adrese,

-

schvalování provozního řádu správce centrální adresy a kontrola jeho
dodržování.

Další činnosti jsou v oblasti veřejných dražeb a realitní činností jsou:
-

provádění metodické, přednáškové a konzultační činnosti,

-

organizační zajištění a realizace veřejných dražeb majetku ČR s právem
hospodaření pro MMR,

-

spolupráce na vytváření standardů v rámci systému profesní kvalifikace pro
typovou pozici „Dražebník“ včetně spolupráce při udělování autorizace podle
zákona č. 179/2006 Sb.,
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Legislativní činnost:
-

příprava paragrafovaného znění návrhu zákona o realitním zprostředkování –
věcný záměr tohoto zákona je zařazen na program jednání vlády dne
18. 1. 2016. Po schválení parametrů zákona vládou budou zahájeny práce na
paragrafovaném znění v souladu se všemi závaznými pravidly pro legislativní
proces.
Základní cíle zákona:
o vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování – definovat
realitní zprostředkování, specifikovat podmínky pro výkon této činnosti
z hlediska požadavků na odbornou a osobní způsobilost, nastavit
dozorové a sankční mechanismy,
o posílit ochranu práv spotřebitelů – upravit podmínky pro přijímání
peněžních prostředků do úschovy u realitního zprostředkovatele, zavést
povinné pojištění odpovědnosti, nastavit pravidla pro poskytování
informací,
o zvýšit důvěru spotřebitelů v realitní služby – s pomocí nových pravidel
pro výkon této činnosti zvýšit důvěru v realitní zprostředkovatele
a zvýšit tak podíl transakcí uskutečněných za účasti realitního
zprostředkovatele. Nová pravidla by měla přispět ke snížení počtu
neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na trhu.

-

příprava novely zákona o veřejných dražbách – byly zahájeny legislativní
práce v souladu se všemi závaznými pravidly pro legislativní proces
Základní cíle novely:
o úprava dražebního procesu elektronických dražeb přímo v zákoně
(a v návaznosti následně změna prováděcí vyhlášky),
o změny, které zjednoduší dražební proces při současném snížení
nákladů na realizaci veřejných dražeb,
o sjednocení pojmosloví v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

PRÁCE V OBLASTI POHŘEBNICTVÍ
V roce 2015 se započaly legislativní práce na změně zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Mandatorní výdaje státního rozpočtu ČR představovaly za pohřbení 1 444 osob
celkem 9 605 000 Kč.
Úhrady nákladů na pohřbení opuštěných zemřelých bez dědiců za rok 2015
V tabulce je uveden souhrnný přehled čerpání rozpočtu na úhrady účelně
vynaložených 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 letech 2012-2015.
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Přehled čerpání rozpočtu v letech 2012 - 2015

Rok

Počet
uhrazených
žádostí

Počet
zesnulých

Celkem
(tis. Kč)

Průměrná
úhrada
na jednu
pohřbenou
osobu (Kč)

2012

1125

1362

8 999

6 593

2013

1053

1445

9 404

6 508

2014

1069

1312

8 750

6 670

2015

1096

1444

9 605

6 651

V návaznosti na údaje z předchozích let potvrzují údaje roku 2015 závislost množství
úhrad za pohřbení zemřelých na ochotě obcí žádat MMR o refundaci. Přes mírný
pokles počtu pohřbených osob v roce 2014 se tato hodnota v posledním sledovaném
období vrátila na úroveň roku 2013, k nepatrnému navýšení došlo i u množství
vyřízených žádostí o tuto úhradu (o 16 žádostí).
Průměrná výše úhrady na jednu pohřbenou osobu v roce 2015 ve srovnání s rokem
2014 poklesla o 19 Kč a činila 6 651 Kč.

ORGANIZAČNÍ
SLOŽKY
STÁTU
V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA

A

PŘÍSPĚVKOVÉ

ORGANIZACE

V působnosti ministerstva byly v roce 2014 dvě organizační složky státu a dvě
příspěvkové organizace:
Organizační složky 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 České republiky, Praha (CRR)
Organizační schéma s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi
ministerstvem a jím zřízenými organizačními složkami státu a příspěvkovými
organizacemi je uvedeno v příloze č. 1.
Základní charakteristiky činnosti přímo řízených organizačních složek státu
a příspěvkových organizací v roce 2015 jsou uvedeny v příloze č. 2.
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2. Celková charakteristika příjmů a výdajů
2. 1. Vývoj rozpočtu
Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
byly schváleny celkové příjmy kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši
12 361 216 701 Kč a celkové výdaje ve výši 14 793 393 355 Kč.
V průběhu roku byly se souhlasem Ministerstva financí provedeny následující
úpravy rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2015 (v Kč):
Pořadí
RZAM1
1
2
3
RZAM2
RZAM3
4
5
6
RZAM4
7
RZAM5
8
9
10
RZAM6
11
12
RZAM7
13
14
15
RZAM8
16

Výdaje
Schválený rozpočet
Navýšení počtu zaměstnanců Ústavu územního rozvoje
Vesnice roku 2014 - převod z Mze
Povolené překročení rozpočtu Povodně 2010 (UV 556/2010,
UV č. 525/2013) programu 217 117 o 159 603 885
Přesun mzdových prostředků a 28 pracovních míst
ústředního orgánu ze státních úředníků na zaměstnance v
pracovním poměru
Přesun mzdových prostředků a 1 pracovního místa v PO
CRR ze státních úředníků na zaměstnance v pracovním
poměru
Zvýšení výdajů přesunem z kapitoly MPO (Dny ČR v
Šanghaji)
Přesun na MK - Historické město roku 2014
Přesunfinančních prostředků MZV - provozování sítě
zahraničních zastoupení
Navýšení počtu pracovníků ústředního orgánu a CRR
Navýšení výdajů na povodně 2013 (UV č. 845/2013, 580/2013)
Navýšení počtu pracovníků ústředního orgánu
Souvztažné navýšení výdajů a příjmů ROP
Souvztažné navýšení výdajů a příjmů IOP
Usnesení vlády č. 748/2015 - Navýšení platů a příslušenství
na listopad a prosinec 2014
Souvztažné navýšení výdajů a příjmů ROP
Přesun mzdových prostředků a 76 pracovních míst
ústředního orgánu ze státních úředníků na zaměstnance v
pracovním poměru
Navýšení výdajů IROP
Souvztažné navýšení výdajů a příjmů IROP
Souvztažné navýšení výdajů a příjmů ROP
Přesun mzdových prostředků a 22 pracovního místa v PO
CRR ze státních úředníků na zaměstnance v pracovním
poměru
Převod prostředků z kapitoly 396 za účelem kapitálového
posílení ČMZRB (dle UV č. 964/2015)
Upravený rozpočet

23.2.2015
16. 4. 2015

Hodnota v Kč
14 793 393 355
0
8 000 000

28. 4. 2015

0

13. 5. 2015

0

13. 5. 2015

0

19. 5. 2015

550 000

21. 5. 2015

-200 000

25. 6. 2015

-931 338

26. 6. 2015

0

1. 7. 2015

214 400 000

28. 7. 2015
9. 9. 2015
22. 10. 2015

0
9 000 000 000
3 000 000 000

5. 11. 2015

1 812 005

27. 11. 2015

5 517 974 373

30. 11. 2015

0

2. 12. 2015
2. 12. 2015
9. 12. 2015

1 196 782 416
6 781 767 024
480 543 368

4. 12. 2015

0

10. 12. 2015

167 650 000

Datum

41 161 741 203

U rozpočtovaných příjmů kapitoly došlo v průběhu roku 2015 k těmto
rozpočtovým změnám:
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Pořadí
8
9
11
14
15

Příjmy
Schválený rozpočet
Souvztažné navýšení výdajů a příjmů ROP
Souvztažné navýšení výdajů a příjmů IOP
Souvztažné navýšení výdajů a příjmů ROP
Souvztažné navýšení výdajů a příjmů IROP
Souvztažné navýšení výdajů a příjmů ROP
Upravený rozpočet

Datum
9. 9. 2015
22. 10. 2015
27. 11. 2015
2. 12. 2015
9. 12. 2015

Hodnota v Kč
12 361 216 701
9 000 000 000
3 000 000 000
5 517 974 373
6 781 767 024
480 543 368
37 141 501 466

2.2. Plnění závazných ukazatelů
Přesuny finančních prostředků, úpravy rozpočtu a změny závazných ukazatelů
kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj byly vždy provedeny na základě
souhlasu Ministerstva financí a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.
Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly Ministerstvo
pro místní rozvoj k 31. 12. 2015 bylo následující:
Kč
Název
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery
celkem
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez
společné zemědělské politiky celkem
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a
přijaté transfery celkem
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu
v tom: Horská služba
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní
ruch
Podpora bydlení
Územní plánování a stavební řád
Ostatní činnosti resortu
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou
práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Platy státních úředníků
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z
rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské
politiky celkem
v tom: ze státního rozpočtu
podíl rozpočtu Evropské unie
Výdaje vedené v informačním systému programového
financování EDS/SMVS celkem

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách

Skutečnost

% čerpání
rozpočtu

12 361 216 701,0
14 793 393 355,0
1 300 000,0

37 141 501 466,0
41 161 741 203,0
1 300 000,0

23 397 984 623,80
28 615 288 911,31
1 153 970,00

63,00
69,52
88,77

12 359 916 701,0

37 140 201 466,0

23 396 830 653,80

63,00

12 334 916 701,0

37 115 201 466,0

23 331 341 671,98

62,86

25 000 000,0

25 000 000,0

65 488 981,82

261,96

13 590 002 177,0
107 000 000,0

39 789 400 391,0
107 000 000,0

27 508 021 443,94
164 800 000,00

69,13
154,02

13 483 002 177,0

39 682 400 391,0

27 343 221 443,94

68,91

346 336 000,0
36 274 378,0
820 780 800,0

346 336 000,0
36 341 322,0
989 663 490,0

511 575 995,62
32 264 523,62
563 426 948,13

147,71
88,78
56,93

379 944 224,0

381 055 065,0

326 609 208,42

85,71

128 734 635,0
3 551 548,0
207 450 702,0
146 698 648,0

129 112 319,0
3 562 657,0
193 631 003,0
161 629 188,0

110 111 838,36
2 587 683,80
217 498 416,82
88 831 741,00

85,28
72,63
112,33
54,96

12 804 089 208,0

38 781 156 389,0

25 748 619 481,93

66,39

469 172 507,0
12 334 916 701,0

1 665 954 923,0
37 115 201 466,0

463 016 553,41
25 285 602 928,52

27,79
68,13

1 544 465 421,0

12 745 414 861,0

4 852 897 581,34

38,08

Rozepsané příjmy kapitoly nebyly zabezpečeny proti upravenému rozpočtu
o 13 743 516 842 Kč. Překročení v příjmech bylo zaznamenáno pouze u ostatních
nedaňových příjmů, a to o 40 488 982 Kč. U kofinancovaných programů státního
rozpočtu a rozpočtu EU nebyly příjmy zabezpečeny o 13 783 859 794 Kč.
Rozpočet výdajů kapitoly byl čerpán proti upravenému rozpočtu na 69,52 %,
nedočerpání rozpočtu bylo způsobeno nečerpáním kofinancovaných programů
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státního rozpočtu a rozpočtu EU na programovací období 2014-2020
a nedočerpáním kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na
programovací období 2007-2013 (zejména Regionálních operačních programů
a Integrovaného operačního programu).
3. Přehled programů v působnosti ministerstva
3.1. Programy bytové politiky
Výsledky programů realizujících bytovou politiku ministerstva, jejichž realizace
probíhá v rámci programového financování EDS a SMVS, jsou následující:
Kč

Název

Regenerace panelových sídlišť
Podpora výstavby technické infrastruktury
Podpora výstavby podporovaných bytů
Podpora oprav domovních olověných rozvodů
Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro
občany postižené živelnou pohromou
Podpora bydlení celkem

Skutečnost 2014

194 102 286,52
12 999 998,00
241 529 679,69
9 431 067,30

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

89 342 383,00
15 295 567,00
123 641 468,00
5 616 582,00

51 780 575,00
13 269 678,00
161 593 044,00
7 252 703,00

Skutečnost
2015

% čerpání

119 385 344,62
15 119 677,85
219 709 952,33
7 111 130,82

0,00

0,00

0,00

0,00

458 063 031,51

233 896 000,00

233 896 000,00

361 326 105,62

Úspora

NNV k 1. 1. 2016

230,56
113,94
135,96
98,05

-67 604 769,62
5 455 804,06
-1 849 999,85
0,15
-58 116 908,33 220 169 329,57
141 572,18
621 572,18

154,48

-127 430 105,62 236 246 705,96

x

0,00

10 000 000,00

Při hodnocení čerpání rozpočtovaných finančních prostředků v porovnání
k upravenému rozpočtu 2014 (mimo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů)
celková překročená částka finančních prostředků za celý program Podpora bydlení
činila 127,4 mil. Kč. Tato částka byla čerpána formou nároků z nespotřebovaných
výdajů z minulých let a převedených z neprofilujících nároků z nespotřebovaných
výdajů minulých let. K použití v roce 2016 a dalších zůstává v nárocích
z nespotřebovaných výdajů částka 236,2 mil. Kč
Nároky z nespotřebovaných výdajů (dále NNV) k 1. 1. 2015 ve výši 47,7 mil.
Kč byly na základě UV 328/2015 navýšeny o 316 mil. Kč změnou neprofilujících
výdajů na profilující výdaje. Upravené NNV lze rozdělit na prostředky, které byly
dočerpávány akcemi programu z roku 2014 ve výši 14,8 mil. Kč, dále prostředky
čerpané v rámci programu 2015 dosahujících 338,8 mil. Kč a prostředky dosahují
10,0 mil. Kč určené na financování odstranění následků povodní z roku 2013.
Dalším programem v oblasti podpory bydlení zařazeného do systému
EDS/SMVS je Podpora bydlení při živelné pohromě. Výsledky v roce 2015 za tento
program byly následující:
Kč

Název

Podpora bydlení 2013 - krizový stav( 117025)
Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem
nebezpečí a nouzovým stavem (117026)
Podpora bydlení 2014 - krizový stav( 117027)
Podpora bydlení - povodně celkem

Skutečnost 2014

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2015

% čerpání

Úspora

NNV k 1. 1. 2016

355 230,00

0,00

0,00

518 986,00

x

-518 986,00

28 247 098,07

0,00

0,00

0,00

0,00

x

0,00

44 018 072,00

0,00
355 230,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
518 986,00

x
x

0,00
-518 986,00

1 110 000,00
73 375 170,07

Rozpočet výdajů na tento program byl pro rok 2015 nulový. Čerpání
prostředků NNV, které byly do rozpočtu NNV převedeny z nevyčerpaných prostředků
roku 2014 představuje jen 519 tis. Kč V rámci uvedených podprogramů je stále
možné čerpat prostředky na demolice budov poškozených podvodní v roce 2013.
Zbylých 73,4 mil. Kč bude převedeno do NNV roku 2016.
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Bližší charakteristika jednotlivých podprogramů Programu podpory bydlení
a Programu podpory bydlení při živelných pohromách je následující:
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 žádostech a jejich uspokojení v roce 2015:
Žádosti u podprogramu

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

64

236 076,65

z toho podané v roce 2015

64

236 076,65

Vyřízené celkem

32

114 437,86

z toho vyřízené v roce 2015

32

114 437,86

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

32

121 638,79

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 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 společenství1 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.
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Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2015:
Žádosti u podprogramu
Podané celkem
z toho podané v roce 2015
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2015
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

Počet
32
32
26
26
6

Objem v tis. Kč
19 412,96
19 412,96
15 119,68
15 119,68
4 293,28

Podpora výstavby podporovaných bytů (117D514)
Cíl podprogramu:
Výstavba obecních nájemních bytů se sociálním určením – tj. sociálních
bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb
vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních okolností jejich života.
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 využití všech stávajících
nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení, přičemž jsou
schopné samostatného života, 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 a u komunitního domu seniorů 650 tis. Kč. Vstupní byt může
vzniknout i prostřednictvím koupě, v tomto případě výše dotace činí 400 tis. Kč.
Podpora vstupního bytu je poskytována podle pravidla „de minimis“, tzn., že součet
všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí
v kterémkoliv 3 - letém období přesáhnout mezní hodnotu v Kč odpovídající
200 000 EUR. Podpora pečovatelských bytů a komunitních domů seniorů je
poskytována
v režimu SGEI „de minimis“ v maximální výši 500 000 EUR na žadatele po dobu 3 let
po sobě jdoucích
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2015:
Žádosti u podprogramu
Podané celkem
z toho podané v roce 2015
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2015
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

Počet
148
148
97
97
51

Objem v tis. Kč
799 750,96
799 750,96
433 717,87
433 717,87
366 033,09

Podpora oprav domovních olověných rozvodů (117D515)
Cíl podprogramu:
Snížit obsah olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů za
rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených bytových a rodinných domech.
Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních
předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají
obsahu olova v pitné vodě.
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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
společenství1 podle pravidla „de minimis“ (200 000 EUR během tří let jednomu
příjemci).
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2015:
Žádosti u podprogramu
Podané celkem
z toho podané v roce 2015
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2015
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

Počet
35
35
34
34
1

Objem v tis. Kč
8 612,95
8 612,95
7 252,70
7 252,70
1 360,25

Pozn.: Podané žádosti – počet podaných žádostí zahrnuje všechny autentizované
žádosti, tedy takové, které byly do podatelny MMR doručeny v listinné i elektronické
podobě. Objem tedy odpovídá výši požadovaných dotačních prostředků
v autentizovaných žádostech. Vyřízené žádosti – počet žádostí, které byly
rozhodnutím ministra schváleny k čerpání, a byl jim vystaven Registrační list akce,
přičemž objem finančních prostředků v tabulce uvedený odpovídá částce posledního
vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Program Podpora bydlení při živelní pohromě
Program „Podpora bydlení při živelní 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 živelní pohromou, při
odstraňování staveb pro bydlení zničených živelní pohromou nebo při řešení
náhradního ubytování osob, které trvale nebo dočasně přišly o bydlení při živelní
pohromě v době krizového stavu nebo při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity.
Věcné cíle programu
 Pomoc obcím v oblasti bydlení při řešení následků živelní pohromy
 Pomoc v oblasti bydlení osobám postiženým živelní pohromou
Pro realizaci cílů programu s přihlédnutím k různému rozsahu živelních
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:



Podpora bydlení – krizový stav
Podpora bydlení – s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým
stavem

Podprogramy jsou vyhlašovány nepravidelně, podle aktuálního výskytu
živelních událostí a pro každý rok do roku 2015 mají jiný identifikační kód. Oba
podprogramy obsahují 3 identické dotační tituly:
64

Dotační titul č. 1 – náhradní ubytování
Podpora se poskytuje ve formě dotace na pořízení a vybudování ubytovací
jednotky, která bude sloužit k okamžitému dočasnému náhradnímu ubytování při
živelní pohromě (dále jen „dočasné ubytování při živelní pohromě“) osobám, které
v důsledku živelní 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 živelní 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 živelní pohromou, v jejímž důsledku byl vyhlášen
nouzový stav nebo stav nebezpečí, a to ve výši maximálně 30 tis. Kč na jeden
poškozený byt.
Podpora bydlení 2015 – krizový stav (117D027)
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2014:
Žádosti u podprogramu
Podané celkem
z toho podané v roce 2015
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2015
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015
pozn. * pouze DT2 (DT = dotační titul)

Počet
4
4
4*
4
0

Objem v tis. Kč
519,00
519,00
519,00
519,00
0,00

Mimo programy EDS/SMVS je v oblasti podpory bydlení realizován program státní
finanční podpory 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 2015 bylo uzavřeno 394 nových smluv.
Průměrná výše úvěru na byt činila 1 548 444,-- Kč.
Průměrná výše úrokové sazby byla 3,70 a průměrná doba splácení byla 252 měsíců.
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Kč

Název

Státní finanční podpora hypotečního úvěrování osoby mladší 36 let

Skutečnost 2014

9 142 077,00

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

10 000 000,00

10 000 000,00

Skutečnost
2015

% čerpání

4 218 954,00

42,19

Úspora

5 781 046,00

NNV k 1. 1. 2016

5 781 046,00

3.2. Programy podpory regionálního rozvoje
Výsledky programů realizujících regionální politiku ministerstva zařazených do EDS,
SMVS jsou následující:
Kč

Název

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Podpora pracovních příležitostí
Podpora regionálního rozvoje 117 810
Odstraňování následků živelních pohrom 117
910
Živelní pohromy 2009 a 2010
Podpora regionálního rozvoje celkem

Skutečnost 2014

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost 2015

140 943 619,30
170 259 628,52
311 203 247,82

80 000 000,00
0,00
80 000 000,00

88 000 000,00
0,00
88 000 000,00

203 900 506,70
116 151 361,04
320 051 867,74

187 651 853,97

50 000 000,00

264 400 000,00

420 425 546,34

72 102 526,71
570 957 628,50

0,00
130 000 000,00

0,00
352 400 000,00

346 279 483,35
1 086 756 897,43

% čerpání

231,71

Úspora

NNV k 1. 1. 2016

363,70

-115 900 506,70
-116 151 361,04
-232 051 867,74

5 224 317,77
13 589 010,44
18 813 328,21

159,01

-156 025 546,34

436 781 285,19

308,39

-346 279 483,35
-734 356 897,43

50 386 485,38
505 981 098,78

x

x

Vysoké čerpání programu podpory regionálního rozvoje 117 810 nad rozpočet
o 232 mil. Kč umožnily nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. Celkové
čerpání tak představuje na rozpočet ve výši 88 mil. Kč celkem 320 mil. Kč. Pro další
použití zůstalo v tomto programu 18,8 mil. Kč do dalších let.
V roce 2015 probíhalo financování akcí v podprogramu 117D914, dotační titul
č. 1 a 2 schválených k poskytnutí dotace rozhodnutím ministryně v roce 2013 a 2014.
Doplňující výzva k podávání žádostí pro dotační titul č. 1 v podprogramu pro
obnovu komunikací poškozených povodněmi v roce 2013 byla vyhlášena v polovině
roku 2014. Pro obnovu poškozeného majetku bylo nutno provést investiční přípravu,
proto vlastní realizace obnovy se uskutečňovala ve 2. polovině roku 2014
a v průběhu roku 2015. Důvodem nedočerpaných prostředků v roce 2015 byla
náročnost přípravy velkých staveb obnovy majetku a průtahy při realizaci veřejných
zakázek. Vzhledem k rozsáhlosti akcí a složitosti výběrového řízení pro tyto akce,
bude pokračovat jejich financování I v roce 2016. Výzva k podávání žádostí pro
dotační titul č. 2 v podprogramu 117D915 byla vyhlášena 27. srpna 2014 k zajištění
státní pomoci obcím nejvíce postižených přívalovými dešti a jinými živelními
pohromami během jara a léta v roce 2014. Pro obnovu poškozeného majetku bylo
nutno provést investiční přípravu, proto vlastní realizace obnovy pokračovala v roce
2015 a bude dokončena v roce 2016. V roce 2015 došlo v 1. polovině roku k jedné
živelní události, a to k vichřici. Výzva k podávání žádostí v podprogramu 117D916
byla vydána k 1. 11 2015 s ukončením k 15. 1. 2016. Na financování žádostí budou
použity prostředky převedeny prostřednictvím NNV do roku 2016.
Čerpání programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní
nebo jinou pohromou z let 2009 a 2010, kde jsou poměrně značné nároky
z nespotřebovaných výdajů, byly čerpány v roce 2015 finanční prostředky ve výši
346,3 mil. Kč. Stále zůstává nečerpáno na tomto podprogramu 50,4 mil. Kč, které
přecházejí do roku 2016 formou nároků z nespotřebovaných výdajů.
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Bližší informace o jednotlivých programech a podprogramech oblasti národní
podpory regionálního rozvoje lze charakterizovat takto:
Program 217D11 Podpora regionálního rozvoje podprogram 217D117 Obnova
obecního a krajského majetku postiženého živelní 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
postiženého živelní nebo jinou pohromou.
Účastníkem programu jsou obce, svazky obcí a kraje postižené živelní 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 živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku
plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty,
místní komunikace, veřejná 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 až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných
přímých nákladů akce.
 Krajům je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných
akcí až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů
akce.
V případě, že výše vlastních nákladů všech akcí obce přesáhne 25% rozpočtu obce,
může obec požádat ministra/ministryni pro místní rozvoj o výjimku na úhradu 100%
vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.
Dotační titul č. 2
 Obcím a svazkům obcí je státní dotace poskytována na realizaci vybraných
akcí až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů
akce.
 Krajům je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných
akcí až do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů
akce.
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217D117 Vývoj vyřizování podaných žádostí: Povodně 2010
Žádosti – povodně 2010

Počet

Podané celkem

Objem v tis. Kč

1073

z toho podané v roce 2013

4

Vyřízené celkem

1069

4 170 048
483 919
3 463 066

z toho vyřízené v roce 2014

4

483 919

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014

0

0

Schválené k poskytnutí dotace

4

392 700

Neschválené k poskytnutí dotace

0

0

Nedočerpané akce v roce 2014
(převod v NNV do roku 2015)

4

392 700

Akce realizované v roce 2015
(převod v NNV do roku 2015)

4

346 279

Usnesením vlády č. 525 ze dne 3. 7. 2013 byl prodloužen termín realizace
podprogramu do roku 2015 a bylo schváleno zařazení čtyř nových žádostí pro
Liberecký kraj. U těchto akcí došlo k navýšení podílu státu na 85% uznatelných
nákladů na akci. Pro tyto akce byl zpracován odborný posudek, který snížil výši
přidělených dotací celkem o 91 229 tis. Kč.
Financování program 217D11 bylo ukončeno v roce 2015.
Program 117D81 Podpora rozvoje regionů
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 snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních
a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodářství. Jednou ze základních podmínek je participace obyvatel venkova,
občanských spolků a sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi.
Obec nebo svazky obcí podávají žádosti o dotace v následujících dotačních titulech:
1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2014,
2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci,
3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova,
4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci.
V rámci výše uvedených dotačních titulů jsou podporovány investiční nebo
neinvestiční záměry obcí oceněných v soutěži Vesnice roku. Dále jsou podporovány
akce, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se prokazatelně podílely (resp.
budou podílet) děti a mládež (dotační titul č. 2), z tohoto podprogramu jsou také
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podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na prezentaci úspěšných
projektů zaměřených na obnovu a rozvoj 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 až 80 % celkové výše skutečně vynaložených
nákladů. U dotačního titulu č. 2 je poskytována dotace až 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 až do výše
70% uznatelných nákladů na akci, minimální výše dotace není stanovena. Maximální
výše poskytnuté dotace u dotačního titulu č. 4 je 300 tisíc Kč, minimální 50 tisíc Kč,
dotace je poskytována až do výše 70% uznatelných nákladů.
117D815 Vývoj vyřizování žádostí:
Žádosti podprogramu

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

1 636

460 974

Z toho podané v roce 2015

1 636

460 974

Vyřízené celkem

1 636

460 974

Z toho vyřízené v roce 2015

1 636

460 974

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

1 636

460 974

117D815 – PORV Upřesnění přehledu podaných žádostí:
Žádosti

Počet

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
2014
DT č. 2 - Zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci

Objem v tis. Kč

63

40 881

1 042

334 660

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a
rozvoji venkova

68

8 946

DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních
staveb v obci

463

76 487

1 636

460 974

Podané v roce 2014 celkem

Veškeré disponibilní prostředky pro podprogram byly rozděleny pro žádosti, které
splňovaly formální i věcné podmínky a získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Ostatní
žádosti byly zamítnuty. Důvodem pro nevyčerpání finančních prostředků státního
rozpočtu bylo snížení nákladů na dotované akce. Vzhledem k tomu, že výzva
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k předkládání žádostí v dotačním titulu č. 4 byla vyhlášena až v 2. polovině roku
2015, u některých akcí byla realizace posunuta ro roku 2016.
117D816 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého
a Moravskoslezského kraje
Cílem podprogramu bylo vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit
nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich
hospodářskou výkonnost.
V rámci podprogramu byly vyhlášeny dva dotační tituly.
Dotační titul 1 byl určen pro žadatele z řad fyzických nebo právnických osob
s doložitelnou minimálně jednoletou aktivní podnikatelskou historií
Dotační titul 2 byl určen pro žadatele z řad obcí nebo krajů a jimi zřízených
právnických osob, svazků obcí a nestátních neziskových organizací.
Podpora byla poskytnuta formou systémové investiční dotace (dále jen „dotace“) na
realizaci investičního podnikatelského záměru, na jehož základě vzniklo minimálně
1 pracovní místo.
Výše dotace byla omezena:
 maximální výší dotace 500 tis. Kč na jedno nově vytvořené a obsazené
pracovní místo a zároveň
 maximální výší dotace dle pravidel podpory de minimis a zároveň
 maximální výší spolufinancování stanovenou na základě velikosti žadatele.
Minimální výše dotace je stanovena na 100 tis. Kč za podmínky vytvoření a obsazení
minimálně 1 pracovního místa.
Prostřednictvím NNV bylo do roku 2015 převedeno 129,740 mil. nedočerpaných
prostředků na ukončení realizace podprogramu.
Tento podprogram byl realizován jednorázově na základě Usnesení vlády České
republiky ze dne 15. ledna 2014 č. 52 k řešení krizové situace ve vývoji hospodaření
klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu vývoje zaměstnanosti
v Moravskoslezském kraji a v Ústeckém kraji.
Ukončení realizace podprogramu bylo k 31.12.2015.
117D816 Vývoj vyřizování žádostí:
Žádosti podprogramu

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

564

909 228

Z toho podané v roce 2014

564

909 228

70

Vyřízené celkem

564

909 228

Z toho vyřízené v roce 2014

564

909 228

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014

0

0

Program 117D91 Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách
17D914 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce
2013
V roce 2015 pokračovalo financování podprogramu. V roce 2015 probíhalo
financování akcí v podprogramu 117D914, dotační titul č. 1 a 2 schválených
k poskytnutí dotace rozhodnutími ministryně v roce 2013 a 2014.
Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí
v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím
odstranit nebo omezit důsledky živelních pohrom. Dotace slouží k rekonstrukci nebo
opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní 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 postižené živelní
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 je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci
vybraných akcí až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých
nákladů akce.

Krajům je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci
vybraných akcí až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných přímých
nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč
Dotační titul č. 2

Obcím je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci
vybraných akcí až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých
nákladů akce.

Krajům je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci
vybraných akcí až do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých
nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.

71

117D914 Vývoj vyřizování podaných žádostí
Žádosti u podprogramu

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem (2013 +
2014)

Dotační
titul č. 1

541

1 107 497

z toho podané v roce 2013

Dotační
titul č. 1

335

612 149

Dotační
titul č. 1

206

495 348

Celkem vyřízené

Dotační
titul č. 1

541

1 107 497

Celkem nevyřízené k 31.
12. 2015

Dotační
titul č. 1

0

Podané v roce 2014

0

17D915 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce
2014
117D915 Vývoj vyřizování podaných žádostí
Žádosti u podprogramu

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

141

202 193

z toho podané v roce 2014

141

202 193

Celkem vyřízené

141

202 193

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

0

0

3.3. Bezbariérové obce
Dalším programem, který zařazujeme do národních programů podpory
regionálního rozvoje je program Bezbariérové obce. Výsledky v čerpání v roce
2015 u tohoto programu byly následující:
Kč
Název
Bezbariérové obce
Bezbariérové obce - Euroklíč
Bezbariérové obce celkem

Skutečnost 2014
5 077 714,50
4 121 188,00
9 198 902,50

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

15 000 000,00
0,00
15 000 000,00

10 876 620,00
4 123 380,00
15 000 000,00

Skutečnost 2015
8 083 826,00
4 123 380,00
12 207 206,00

% čerpání
74,32
100,00
81,38

Úspora
2 792 794,00
0,00
2 792 794,00

NNV k 1. 1. 2016

2 904 504,50
0,00
2 904 504,50

Při čerpání tohoto programu nebyly v roce 2015 využity nároky
z nespotřebovaných výdajů. Celkové čerpání tak představovalo hodnotu 12,2 mil. Kč
plnění upraveného rozpočtu bylo 81,38 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů pro
rok 2016 bylo převedeno celkem 2,9 mil. Kč.
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Bližší podrobnosti k podprogramům tohoto programu jsou následující:
117D612 Odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a domů
s pečovatelskou službou
Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při
odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách
s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí
a měst.
Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž 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
až do výše 50 % skutečně vynaložených nákladů akce v daném roce. Akce může 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 vynaložených uznatelných nákladů
akce. Dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč.
Do konce termínu podávání žádostí (16. 2. 2015) bylo předloženo 13 žádostí, které
splnily základní formální náležitosti (dodání písemné i elektronické podoby žádosti).
117D 612 - Vývoj vyřizování podaných žádostí:
Žádosti u podprogramu

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

13

13 075

z toho podané v roce 2015

13

13 075

Vyřízené celkem

13

13 075

Z toho vyřízené v roce 2015

13

13 075

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

0

0

Veškeré žádosti, které splňovaly formální i věcné podmínky podprogramu byly
podpořeny. Dvě žádosti byly zamítnuty, protože žadatel nepředložil doklad
o schválení bezbariérové trasy obce Řídícím výborem Národního rozvojového
programu mobility pro všechny (bod 8.1.5. Zásad).
Euroklíč
Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je
zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost
veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých
a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení
osazena jednotným „eurozámkem“.
Osobám se zdravotním postižením 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
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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

4 687

Z toho podané v roce 2015

1

4 687

Vyřízené celkem

1

4 687

Z toho vyřízené v roce 2015

1

4 687

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

0

0

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 kofinancován z prostředků EU (Evropský fond pro regionální rozvoj). Realizace
projektů IOP bude probíhat do konce roku 2015, poté přibližně 2 roky bude probíhat
ukončování programu.
Vláda schválila IOP dne 28. února 2007 svým usnesením č. 197. Celkové výsledky
za tento program byly v roce 2015 následující:
Kč

Název

Skutečnost 2014

IOP - SR
IOP - EU
IOP celkem

251 313 298,67
2 486 347 191,63
2 737 660 490,30

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

76 840 432,00
435 429 115,00
512 269 547,00

76 840 432,00
3 435 429 115,00
3 512 269 547,00

Skutečnost 2015

217 137 256,76
2 527 350 704,08
2 744 487 960,84

% čerpání

Úspora

282,58
73,57
78,14

-140 296 824,76
908 078 410,92
767 781 586,16

NNV k 1. 1. 2016

305 617 971,72
3 137 205 915,62
3 442 823 887,34

Podrobnější přehled o čerpání tohoto programu v roce 2014 lze charakterizovat
takto:
v tis. Kč
Číslo
programu
(podpr.)

a

Název programu (podprogramu)

117110

B
Integrovaný operační program
(celkem)

11711x

Ostatní

Schválený
rozpočet
2015

Upravený
rozpočet
2015

Skutečné
čerpání
2015

%
čerpání

Nedočerpáno

1

2

3

3/2*100

3-2

512 270

3 512 270

704 653

0

0

0
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20,06
x

-2 807 617
0

11711A
Dotace OSS
117111

21 888

0

0

x

0

21 888

0

0

x

0

105 066

427 023

138 568

32,45

-288 455

Dotace obcím

39 197

249 293

60 640

24,32

-188 654

Dotace krajům

65 870

177 729

77 928

43,85

-99 801

14 769

643 114

70 561

10,97

-572 553

14 769

643 114

70 561

10,97

-572 553

51 981

115 917

62 039

53,52

-53 878

13 259

12 496

8 246

65,99

-4 250

38 721

91 582

53 793

58,74

-37 790

0

11 839

0

0,00

-11 839

Dotace občanským sdružením

0

0

0

x

0

Ostatní

0

0

0

x

0

24 466

266 938

148 697

55,70

-118 241

0

112 322

63 988

56,97

-48 335

20 318

115 961

67 735

58,41

-48 226

4 148

38 655

16 974

43,91

-21 681

115 326

520 197

191 878

36,89

-328 319

Dotace obcím
Dotace společenstvím vlastníků
bytových jednotek

62 481

481 477

161 556

33,55

-319 921

36 108

27 147

22 856

84,19

-4 292

Dotace družstvům

16 488

11 323

7 227

63,83

-4 096

249

249

239

95,89

-10

0

1 362 381

0

0,00

-1 362 381

Dotace obcím

0

0

0

Ostatní

0

1 362 381

0

0,00

-1 362 381

100 371

95 050

58 807

61,87

-36 242

58 007

54 837

36 210

66,03

-18 628

42 364

40 212

22 598

56,20

-17 615

1 561

4 810

996

20,71

-3 813

1 137

1 168

295

25,28

-873

424

3 641

701

19,25

-2 941

435 429

3 435 429

671 546

19,55

-2 763 883

0

17 898

0

0,00

-17 898

3 863

0

0

x

0

3 863

0

0

x

0

23 011

12 538

4 082

32,56

-8 455

9 093

7 576

2 353

31,06

-5 223

13 918

4 961

1 730

34,86

-3 232

0

0

0

x

0

0

0

0

x

0

11711E
Dotace krajům
11711F
Dotace OSS
Dotace příspěvkovým organizacím
OSS
Dotace obecně prospěšným
společnostem

11711G
Dotace obcím
Dotace církvím
Dotace sdružením právnických osob
11711H

Dotace fyzickým osobám
11711K

11711L
Dotace OSS
Dotace příspěvkovým organizacím
OSS
11711M
Dotace OSS
Dotace příspěvkovým organizacím
OSS
Celkem kryté rozpočtem EU
11711x

Ostatní

11711A
Dotace OSS
11711F
Dotace OSS
Dotace příspěvkovým organizacím
OSS
Dotace obecně prospěšným
společnostem
Dotace občanským sdružením
Ostatní
11711G

0

0

0

11 087

11 251

7 401

0

0

0

Dotace obcím

75

x

0

x
65,79
x

0
-3 849
0

Dotace církvím

2 869

2 477

2 450

98,90

-27

Dotace sdružením právnických osob

8 218

8 774

4 951

56,44

-3 822

21 187

17 741

11 101

62,57

-6 640

11 277

10 008

5 371

53,67

-4 636

6 739

5 192

4 256

81,97

-936

3 128

2 497

1 431

57,31

-1 066

44

44

42

95,89

-2

0

0

0

x

0

0

0

0

x

0

17 298

16 564

10 346

62,46

-6 218

10 087

9 536

6 358

66,68

-3 178

7 211

7 028

3 988

56,75

-3 040

394

849

176

20,71

-673

Dotace OSS
Dotace příspěvkovým organizacím
OSS

319

206

52

25,24

-154

75

643

124

19,25

-519

Celkem kryté státním rozpočtem

76 840

76 840

33 107

43,09

-43 734

11711H
Dotace obcím
Dotace společenstvím vlastníků
bytových jednotek
Dotace družstvům
Dotace fyzickým osobám
11711K
Dotace obcím
11711L
Dotace OSS
Dotace příspěvkovým organizacím
OSS
11711M

v tis. Kč
Číslo programu
(podprogramu)

Název programu (podprogramu)

Schválené nároky z
nespotřebovaných
výdajů 2015

Upravené nároky z
nespotřebovaných
výdajů 2015

a

B

1

2

2 675 042

2 675 042

16 886

0

16 886

0

293 888

443 346

Dotace obcím

141 636

239 938

Dotace krajům

152 252

203 408

3 837

121 746

3 837

121 746

0

0

93 176

142 727

7 441

31 767

85 734

99 503

Dotace obecně prospěšným společnostem

0

5 887

Dotace občanským sdružením

0

0

Dotace církvím

0

0

Ostatní

0

5 570

480 481

865 301

Dotace obcím

83 769

306 620

Dotace církvím

325 746

353 272

70 966

205 409

0

0

117110

Integrovaný operační program (celkem)

11711A
Dotace OSS
117111

11711E
Dotace krajům
Dotace družstvům
11711F
Dotace OSS
Dotace příspěvkovým organizacím OSS

11711G

Dotace sdružením právnických osob
Ostatní

76

11711H

166 318

507 346

137 676

495 194

Dotace společenstvím vlastníků bytových jednotek

14 252

5 233

Dotace družstvům

10 794

3 959

647

11

2 950

2 950

1 096 865

28 578

50 343

28 578

1 046 522

0

67 707

106 007

Dotace OSS

53 036

57 018

Dotace příspěvkovým organizacím OSS

14 671

48 989

9 969

14 076

9 451

13 647

517

429

2 229 128

2 229 128

2 980

0

2 980

0

46 872

35 317

1 337

1 298

45 535

29 908

Dotace obecně prospěšným společnostem

0

3 128

Dotace občanským sdružením

0

0

Dotace církvím

0

0

Ostatní

0

983

223 423

197 507

Dotace obcím

80 325

80 310

Dotace církvím

106 094

80 329

37 004

36 869

0

0

7 115

1 662

Dotace obcím

1 889

0

Dotace společenstvím vlastníků bytových jednotek

2 544

526

Dotace družstvům

1 976

543

Dotace fyzickým osobám

114

2

Ostatní

592

592

150 770

189 226

334

130

150 436

189 095

12 995

19 719

10 371

11 073

2 624

8 645

1 759

2 484

1 668

2 408

Dotace obcím

Dotace fyzickým osobám
Ostatní
11711K
Dotace obcím
Ostatní
11711L

11711M
Dotace OSS
Dotace příspěvkovým organizacím OSS
Celkem kryté rozpočtem EU
11711A
Dotace OSS
11711F
Dotace OSS
Dotace příspěvkovým organizacím OSS

11711G

Dotace sdružením právnických osob
Ostatní
11711H

11711K
Dotace obcím
Ostatní
11711L
Dotace OSS
Dotace příspěvkovým organizacím OSS
11711M
Dotace OSS

77

Dotace příspěvkovým organizacím OSS
Celkem kryté státním rozpočtem

91

76

445 915

445 915

Z hlediska podávání žádostí a jejich vyřizování v programu je možné situaci v roce
2015 charakterizovat takto:
Žádosti u podprogramu 11711

Počet

Podané celkem

z toho podané v roce 2015
Vyřízené celkem

z toho vyřízené v roce 2015
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

Objem v tis. Kč

3 685
551
3 452
352

15 535 586
4 191 033
13 852 167
2 603 632

233

1 683 419

U jednotlivých oblastí intervence lze situaci v roce 2015 popsat následovně:
Podpora zavádění ICT v územní veřejné správě – oblast intervence 2.1. Cílené
investice do informačních a komunikačních technologií představují hlavní nástroj pro
zajištění příznivých podmínek pro efektivní správu a sdílení dat a mají vliv na rozvoj
oblasti veřejné správy. Služby veřejné správy musí být pro uživatele jednoduché
a musí být dostupné všem skupinám obyvatel. Podpora zabezpečení přijatelné
dostupnosti a kvality veřejných služeb pro občany musí být nezbytně podpořena na
základě stanovených standardů veřejných služeb. Pro zajištění rovného přístupu
obyvatel k veřejným službám a k elektronické veřejné správě je nezbytné plošné
budování informační infrastruktury v jednotné podobě ve všech regionech ČR.
Specifické cíle:
 zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni
 snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru
Podporované aktivity:
 Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších
relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy,
 Budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy,


Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné
správy



Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace
procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní
veřejné správy

Příjemci:
 kraje a jimi zřizované a zakládané organizace,
 obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí.
V roce 2015 se podařilo završit realizaci projektů v oblasti zavádění ICT v územní
veřejné správě. I přes značné komplikace v realizaci projektů v oblasti veřejných
zakázek byla naprostá většina projektů úspěšně dokončena. Tohoto úspěchu bylo
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dosaženo především díky zkvalitněnému intenzivnímu konzultačnímu servisu ze
strany Centra pro regionální rozvoj a přijatými opatřeními ze strany ŘO IOP.
Žádosti v oblasti intervence 2.1
Podané celkem
z toho podané v roce 2015
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2015
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

Počet
515
251
379
118
136

Objem v tis. Kč
3 043 497
1 157 785
2 384 374
545 017
659 123

Podpora služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – Oblast
intervence 3.4. Podpora se zaměřuje na ochranu zdraví a životů prostřednictvím
zvýšení výkonnosti infrastruktury systému prevence na řešení přírodních,
technologických a bezpečnostních rizik. Aktivity této oblasti intervence směřují ke
zlepšení připravenosti IZS na různé mimořádné situace, včetně vzájemné
komunikace, koordinace postupu při provádění záchranných a likvidačních prací.
Příjemci v oblasti jsou buď organizační složky státu v podřízenosti resortu
Ministerstva vnitra, pro které Ministerstvo pro místní rozvoj žádosti neproplácí a kraje
a jejich příspěvkové organizace, kde je MMR poskytovatelem dotace.
Specifické cíle:
 zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace
infrastruktury
Podporované aktivity:
 Vybudování informačního systému operačních středisek,
 Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity
a poskytování humanitární pomoci,
 Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS
 Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR

příjmu

Příjemci:
 organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace
 kraje a jimi zřizované a zakládané organizace,
V oblasti intervence 3.4 byly úspěšně ukončeny všechny projekty, a to i přes nastalé
problémy. Projekty se potýkali především s časově náročnou realizací výběrových
řízení a jejich opakovaným vyhlášením, z kterých vyplývalo riziko nedodržení termínu
ukončení realizace projektů. ŘO IOP spolu s Centrem pro regionální rozvoj přijaly
opatření, díky kterým byla tato rizika minimalizována.

Žádosti v oblasti intervence 3.4
Podané celkem
z toho podané v roce 2015
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2015
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

Počet
118
28
101
11
17
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Objem v tis. Kč
1 698 357
738 905
1 166 593
156 778
531 764

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu – zahrnuje vznik nových
pracovních míst, přípravu nových průmyslových ploch, zprovoznění nevyužívaných
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, sloužícího k zabezpečení základních funkcí
v území. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % uspokojení oprávněných
žádostí.
Cílem Národní podpory cestovního ruchu v IOP je vytvoření základního prostředí
a nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho
efektivního rozvoje je nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity z národní úrovně
a přispět tím k vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podnikání, růstu
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti.
Specifické cíle:
 zvýšení počtu subjektů napojených na informační systém cestovního ruchu,
 zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb 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
službách CR,
 podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází,
 prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu
a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni,
 podpora prezentace ČR jako destinace CR.
Příjemci:
 organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace (aktivity a, b,
c, e),
 nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob
s celorepublikovou působností v cestovním ruchu (aktivita d).
V průběhu roku 2015 byla úspěšně ukončena většina zbývajících projektů v realizaci.
Celkem 3 projekty dodatečné 25. výzvy MMR odstoupily od realizace – především
z důvodu zpoždění v realizaci projektů, které znemožňovalo jejich dokončení
v plánovaném rozsahu a z důvodu potíží s vlastním spolufinancováním. Příjemce
CzechTourism ve sledovaném období dále odstoupil od realizace projektu „Národní
informační portál cestovního ruchu“, který nebylo možné vzhledem k dlouhodobým
problémům v realizaci dokončit v plánovaném rozsahu a ve vymezeném čase.
Žádosti v oblasti intervence 4.1
Podané celkem
z toho podané v roce 2015
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2015
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

Počet
354
66
336
50
18
80

Objem v tis. Kč
1 638 930
320 714
1 571 833
270 772
67 097

Podpora kulturního dědictví
– intervence je koncipována, aby kromě
bezprostředního přínosu v podobě obnovených a efektivně využívaných památek
a vybudovaných či modernizovaných zařízení infrastruktury pro kulturní služby
a kulturní průmysl přinášela dopady v podobě stimulace vzniku dalších projektů
obnovy a využití kulturního dědictví a budování infrastruktury pro kulturní služby.
Cílem projektů není samotná rekonstrukce památkově chráněných objektů, ale
prostřednictvím vyšší přidané hodnoty jejich oživení a navrácení do života
společnosti. V rámci intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního
dědictví jsou podporovány projekty nadregionálního charakteru se způsobilými výdaji
zpravidla v řádech stovek mil. Kč.
Specifické cíle:
 zlepšení služeb pro vlastníky památek v oblasti péče o kulturní dědictví
 zvýšení využití kulturního dědictví ČR a prezentace kultury pro veřejnost
Podporované aktivity:
 vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti
kulturního dědictví
 realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí
nemovitého památkového fondu
 zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou
hodnotou
Příjemci:
 organizační složky státu a jimi zřizované organizace
 obce a jimi zřizované organizace
 svazky obcí
 NNO
 zájmová sdružení právnických osob
Na základě usnesení vlády č. 567 z 31. července 2013 byl od 1. listopadu 2013
převeden výkon funkce zprostředkujícího subjektu a poskytovatele dotace pro oblast
5.1 z Ministerstva kultury ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Funkci
zprostředkujícího subjektu od 1. 11. 2014 vykonává příspěvková organizace MMR Centrum pro regionální rozvoj ČR.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 25. 4. 2014 pro oblast 5.1 IOP dodatečnou
24. výzvu zejména pro projekty obnovy národních kulturních památek. Výzva byla
vyhlášena na základě Strategie dočerpání IOP zejména díky úsporám z předchozích
projektů. Celkem v ní bylo podpořeno 7 projektů.
Žádosti v oblasti intervence 5.1
Podané celkem
z toho podané v roce 2015
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2015
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

Počet
101
23
90
20
11
81

Objem v tis. Kč
2 185 873
642 580
2 158 921
642 580
26 952

Podpora bydlení – zahrnuje zlepšení bytové situace obyvatelstva, aby domácnosti
byly schopné nalézt vhodné bydlení odpovídající jejich finančním možnostem, pomoc
při uspokojování bytových potřeb osob, které si vlastními silami nemohou pořídit
odpovídající bydlení, zvyšování objemu nové technické infrastruktury pro vymezené
cílové skupiny obyvatel, snížení stáří bytového fondu, zkvalitnění bytového fondu,
podporu udržitelného rozvoje bytového fondu, udržení sociální stability v sídlištních
celcích a prevenci kriminality. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je
% uspokojení oprávněných žádostí.
Cílem Národní podpory bydlení v IOP je prevence sociálního úpadku, segregace
a vzniku ghett, obývaných vyloučenými osobami. Podpora směřuje do problémových
sídlišť ve městech nad 20 000 obyvatel s hrozícími či hromadícími se sociálně
ekonomickými problémy, 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
udržitelnosti bydlení v bytových domech těchto sídlišť.
Specifické cíle:
 udržení příznivé sociální situace na sídlištích
 zlepšení urbánního prostředí a zkvalitnění bydlení v bytových domech
 snižování energetické náročnosti bytové výstavby v deprivovaných městských
zónách
 pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených 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 družstva, 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. V současné době ŘO
IOP neidentifikuje významné 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.
Žádosti v oblasti intervence 5.2
Počet
Objem v tis. Kč
Podané celkem
1 719
5 693 581
z toho podané v roce 2015
140
977 500
Vyřízené celkem
1 673
5 310 895
z toho vyřízené v roce 2015
112
647 078
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015
46
382 686
82

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
Oblast 5.3 je zaměřena na podporu modernizace a rozvoj systémů tvorby územních
politik s důrazem na kvalitní a komplexní řízení udržitelného rozvoje území s využitím
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. Na ně navazuje podpora zpracování a úprav územních plánů,
kterými budou obce ověřovat možnosti změn v území.
Územní plánování vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,
zjišťuje stav a možnosti území, naplňuje veřejný zájem na soustavném a komplexním
řešení využití a uspořádání území, zajišťuje jeho hospodárné využívání a koordinaci
veřejných a soukromých zájmů.
Specifické cíle
- Zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území
- Zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území
- Vytvoření nové datové a informační základny informací o území využitelné pro
řízení, monitoring a hodnocení rozvoje území ve sféře regionálních
rozvojových aktivit
- Vytváření předpokladů pro hospodárné využívání 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 neprobíhala v roce 2015 žádná výzva k předkládání žádostí
o dotace vzhledem k dočerpání alokace.
Žádosti v oblasti intervence 5.3
Podané celkem
Vyřízené celkem

Počet
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Objem v tis. Kč
633
473 532
633
473 532

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 přibližně 2 roky ukončovat. Průběh čerpání v roce 2015 na tomto
programu v souhrnu probíhal následovně:
Kč

Název

Skutečnost 2014

OPTP - SR
OPTP - EU
OPTP celkem

133 901 186,93
758 683 352,71
892 584 539,64

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

35 857 100,00
108 639 424,00
144 496 524,00

Skutečnost 2015

35 857 100,00
108 639 424,00
144 496 524,00

% čerpání

73 513 028,03
416 445 259,37
489 958 287,40

Úspora

205,02
383,33
339,08

NNV k 1. 1. 2016

-37 655 928,03
-307 805 835,37
-345 461 763,40

326 230 172,77
769 198 938,73
1 095 429 111,50

Na nedočerpání rozpočtovaných prostředků v roce 2015 měly vliv úspory, na základě
kterých docházelo k snižování rozpočtů u projektů v realizaci. Důvodem je, že
některé aktivity byly realizovány v nižší finanční výši než byla plánována. U některých
aktivit projektů se jejich realizace odvíjela od skutečných potřeb a požadavků
uživatelů, které byly nižší oproti plánu. V souvislosti se vznikem úspor, nebyly
identifikovány jiné vhodné aktivity k financování.
Výsledky čerpání rozpočtu bez čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů
z minulých let jsou následující (v tis. Kč):
Číslo
program
u
(podpro
gramu)
a

Název programu
(podprogramu)

b
Operační program
Technická pomoc - EU
- z toho OSS

Upravený
rozpočet 2015

Skutečné
čerpání 2015

% čerpání

Nedočerpáno

1

2

3

3/2*100

3-2

108 639

108 639

85 755

79

-22 884

100 607

100 607

80 785

80

-19 821

8 033

8 033

4 970

62

-3 063

- z toho regionální rady

0

0

0

0

0

- z toho obce

0

0

0

0

0

- z toho spolky
- z toho obecně prospěšné
společnosti
- z toho zájmová sdružení
právnických osob
Operační program
Technická pomoc - SR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 857

35 857

16 634

46

-19 223

- z toho OSS

32 145

32 926

14 244

43

-18 682

- z toho PO OSS

117310

Schválený
rozpočet 2015

3 713

2 931

2 391

82

-540

- z toho obce

0

0

0

0

0

- z toho spolky
- z toho obecně prospěšné
společnosti
- z toho zájmová sdružení
právnických osob
Operační program
Technická pomoc celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 497

144 497

102 390

71

-42 107

- z toho PO OSS
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v tis. Kč
Číslo programu
(podprogramu)

Název programu (podprogramu)

Schválené nároky z
nespotřebovaných
výdajů 2015

Upravené nároky z
nespotřebovaných
výdajů 2015

a

b

1

2

Operační program Technická pomoc - EU

1 077 005

1 077 005

- z toho OSS

1 048 098

1 055 385

13 955

21 620

0

0

- z toho obce

3 040

0

- z toho spolky

7 575

0

- z toho obecně prospěšné společnosti

4 337

0

- z toho zájmová sdružení právnických osob

0

0

Operační program Technická pomoc - SR

363 886

363 886

- z toho OSS

358 127

361 602

3 120

2 284

0

0

537

0

1 337

0

765

0

0

0

1 440 891

1 440 891

- z toho PO OSS
- z toho regionální rady

117310

- z toho PO OSS
- z toho regionální rady
- z toho obce
- z toho spolky
- z toho obecně prospěšné společnosti
- z toho zájmová sdružení právnických osob
Operační program Technická pomoc - celkem

Přehled žádostí o platbu, kde byl součástí finančního krytí podíl účasti státního
rozpočtu a rozpočtu EU (pozn. pouze za příjemce programu MMR a CRR):
Žádosti u podprogramu 117310

Počet

Podané celkem

Objem v tis. Kč (SR+SF)
790

2 986 787

73

284 964

785

2 910 472

68

208 650

5

76 314

z toho podané v roce 2015
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2015
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2015

Regionální
operační
programy
a
Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita.

operační

programy

Praha

Za rok 2015 byly výsledky Regionálních operačních programů a operačních
programů Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita následující:
Kč

Název

ROP - SR
ROP - EU
ROP Celkem
OPPA - SR
OPPA - EU
OPPA Celkem
OPPK - SR
OPPK - EU
OPPK Celkem

Skutečnost 2014

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

161 949 670,51
12 881 532 625,66
13 043 482 296,17
1 054 800,00
325 229 500,00
326 284 300,00
6 002 000,00
727 790 137,00
733 792 137,00

0
10 000 000 000
10 000 000 000
0
180 947 499
180 947 499
0
1 160 507 398
1 160 507 398
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Skutečnost 2015

0
85 938 736,97
24 517 974 373 21 073 191 083,74
24 517 974 373 21 159 129 820,71
0
69 781,44
180 947 499
186 172 600,00
180 947 499
186 242 381,44
0
0,00
1 641 050 766
991 917 000,00
1 641 050 766
991 917 000,00

% čerpání

x

Úspora

NNV k 1. 1. 2016

-85 938 736,97
689 356 646,08
85,95 3 444 783 289,26 12 677 595 090,10
86,30 3 358 844 552,29 13 366 951 736,18
x
-69 781,44
134 810,56
102,89
-5 225 101,00
136 843 402,70
102,93
-5 294 882,44
136 978 213,26
x
0,00
25 426 337,88
60,44
649 133 766,00
649 134 766,32
60,44
649 133 766,00
674 561 104,20

Pro rok 2015 byl na Regionální operační programy a operační programy
Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita schválen rozpočet výdajů
z rozpočtu EU ve výši 11 341 454 897 tis. Kč a ze státního rozpočtu nebyly
rozpočtovány žádné finanční prostředky. V průběhu roku se na žádosti Regionálních
rad zvýšil objem finančních prostředků rozpočtu EU o 14 998 517 741 Kč na
26 339 972 638 Kč rozpočtu po změnách. Finanční prostředky EU byly čerpány na
84,48 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky SR byly čerpány jen ve výši
86 008 518 Kč. Tyto prostředky byly čerpány na úkor úspor minulých let
alokovaných v nárocích z nespotřebovaných výdajů. V roce 2015 došlo
nedočerpáním rozpočtu EU k nárůstu nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti
rozpočtu EU.
Do nároků z nespotřebovaných výdajů přechází do roku 2016 celkem
13 463 573 259 Kč rozpočtu EU a 714 917 795 Kč státního rozpočtu. Pro rok 2016
lze předpokládat, že nároky z nespotřebovaných výdajů, zejména z rozpočtu EU
budou v převážné míře vyčerpány.
OP Nadnárodní spolupráce Cíl 3
Finanční prostředky umožnily především zajištění provozu Kontaktního místa
operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (CENTRAL EUROPE)
v roce 2015, jazykovou přípravu, školení příjemců a podíl na pořádání mezinárodních
konferencí.
Kč

Název

OP Nadnárodní spolupráce EU

Skutečnost 2014

577 942,44

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

900 000,00

900 000,00

Skutečnost 2015

76 502,00

% čerpání

8,50

Úspora

823 498,00

NNV k 1. 1. 2016

9 284 926,48

OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, OP ESPON 2013, a OP
INTERACT II
Do působnosti ministerstva 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 2014 byly uhrazeny podle
následujícího přehledu v korunovém vyjádření:
Kč

Název

OP Nadnárodní spolupráce SR
OP Meziregionální spolupráce SR
OP ESPON2013 SR
OP INTERACT II SR

Skutečnost 2014

4 948 315,86
1 058 243,19
867 082,08
0,00

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

4 100 000,00
1 200 000,00
1 850 000,00
2 000 000,00

4 100 000,00
1 200 000,00
1 850 000,00
2 000 000,00

Skutečnost 2015

2 013 930,65
1 133 297,28
953 851,16
1 869 740,52

% čerpání

49,12
94,44
51,56
93,49

Úspora

2 086 069,35
66 702,72
896 148,84
130 259,48

NNV k 1. 1. 2016

3 562 277,00
305 910,52
1 727 407,90
1 788 479,51

Na skutečné využití těchto opakujících se, v zásadě stejných ročních příspěvků, má
velký vliv aktuální vývoj kurzu české koruny k EURu.
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OP přeshraniční spolupráce Cíl 3
V roce 2015 probíhalo financování tohoto operačního programu takto:
Kč

Název

OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 - SR
OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 - EU

Skutečnost 2014

179 515 438,03
23 575 650,76

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

142 411 933,00
56 677 433,00

142 411 933,00
56 677 433,00

Skutečnost 2015

% čerpání

73 147 421,70
53 537 415,85

51,36
94,46

Úspora

NNV k 1. 1. 2016

69 264 511,30
3 140 017,15

83 419 254,38
239 620 390,92

OP přeshraniční spolupráce financovaná ze SR
V průběhu končícího programového období 2007-2013 byl v rámci programů
přeshraniční spolupráce uplatněn podle platné legislativy EK systém tzv. Vedoucích
projektových partnerů, díky čemuž muselo 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), na rozdíl od ostatních kofinancovaných programů bez předchozího
předfinancování ze zdrojů státního rozpočtu.
Prostředky státního rozpočtu na 5% spolufinancování jsou pak v rámci všech
5 přeshraničních programů souběžně se žádostmi o platbu hrazeny přímo
jednotlivým projektovým partnerům z rozpočtové kapitoly MMR. S ohledem na velmi
významnou specifičnost přeshraničních programů (mj. úhrady všech plateb rovněž
v měně EURO) bylo v rámci přípravných vyjednávání na počátku programového
období s Ministerstvem financí ČR dohodnuto, že rovněž prostředky na
spolufinancování jsou vyčleněny mimo programové financování. Na těchto
skutečnostech se v roce 2015 nic nezměnilo a s prakticky totožný systém financování
je předmětem vyjednávání nových programů s partnerskými zeměmi.
V průběhu roku 2015 skutečnost spolufinancování projektů v rámci programů
přeshraniční spolupráce ze státního rozpočtu dosáhla k 31. 12. 2015 v korunovém
vyjádření celkovou částku 69 371 530,- Kč. V kapitole MMR pro tyto úhrady bylo
k dispozici 76 000 tis. Kč. v upraveném „běžném“ rozpočtu a navíc i 24 279,65 tis. Kč
v rámci převedených prostředků NNV nevyužitých v minulých letech.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v součtu „běžného rozpočtu“ a NNV došlo
k „nevyčerpání“ částky 19 861,10 tis. Kč. Tato částka bude z velké části použita pro
dofinancování posledních plateb pro české projektové partnery do termínu
stanoveného evropskou legislativou do konce dubna 2016 a připojí se
k rozpočtované částce 8 000 tis. Kč.
Prostředky na spolufinancování ze SR na programy přeshraniční spolupráce v roce
2015 (v tis. Kč):
Rozpočtované finanční prostředky pro
spolufinancování ze SR (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
76 000
v roce 2015
NNV v roce 2015
8 024,94

Skutečné čerpání
2013
60 764,31
3 399,53
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Nedočerpáno
15 235,69
3 399,53

Technická pomoc operačního programu přeshraniční spolupráce
V roce 2015 nebyly schvalovány žádné další „české“ projekty v rámci Technické
pomoci jednotlivých programů. Protože ještě nebyly vyhlášeny programy pro nové
období 2014-2020, nedošlo oproti původním předpokladům k žádnému čerpání
položek v „nových“ programech.
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 podíl 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.
OEÚS opakovaně upozorňoval na nevysvětlitelně velkou částku „evropské“ části
NNV pro Technickou asistenci přeshraničních programů – částečně byla využita pro
platbu českého podílu na úhradě 5% zůstatku v závěru přeshraničních programů.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Řídícím orgánem tohoto operačního programu je MPSV. Část programu je
realizováno v rámci MMR. Výsledky za rok 2015 lze charakterizovat takto:
Kč

Název

OPLZZ - SR
OPLZZ - EU
OPLZZ celkem

Skutečnost 2014

1 392 996,71
7 893 631,61
9 286 628,32

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

14 187 587,00
97 605 149,00
111 792 736,00

14 187 587,00
97 605 149,00
111 792 736,00

Skutečnost 2015

5 338 648,17
30 252 226,65
35 590 874,82

% čerpání

37,63
30,99
31,84

Úspora

8 848 938,83
67 352 922,35
76 201 861,18

NNV k 1. 1. 2016

38 881 639,99
167 335 170,20
206 216 810,19

Čerpání v rámci tohoto programu bylo v roce 2015 na úrovni 31,84 % rozpočtu
po změnách. Výdaje na tento program byly realizovány pouze na činnost vznikající
projektové kanceláře včetně řešení smluv o pracovní činnosti. Nároky k 1. 1. 2016
jsou ve značné výši, která převyšuje čerpání za rok 2015 více než 5x.
Operační programy programovacího období 2014-2020
Pro rok 2015 se počítalo s realizací vybraných nových operačních programů.
Jednalo se o Integrovaný regionální operační program, Operační program
zaměstnanosti 2014+, Operační program Technická pomoc 2014+, Operační
program přeshraniční spolupráce Cíl 2 2014-2020, Operační program nadnárodní
spolupráce a Technická pomoc operačního programu Danube. V průběhu roku 2015
došlo k minimálnímu čerpání rozpočtu. Ukazuje to následující tabulka. Podle ní
prakticky celý rozpočet na rok 2014 a 2015 přechází do nároků z nespotřebovaných
výdajů pro rok 2016.
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Kč

Název

OPZ 2014+ - SR
OPZ 2014+ - EU
IROP - SR
IROP - EU
OPTP2014+ - SR
OPTP2014+ - EU
OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 2014-2020 - SR
OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 2014-2020 - EU
OP nadnárodní spolupráce - SR
TP OP - Danube - SR

Skutečnost 2014

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

8 249 455,00
46 750 000,00
106 238 000,00
5 347 350,00
38 438 000,00
213 780 000,00
35 000 000,00
28 333 333,00
0,00
2 800 000,00

8 249 455,00
46 750 000,00
1 303 020 416,00
6 787 114 374,00
38 438 000,00
213 780 000,00
35 000 000,00
28 333 333,00
0,00
2 800 000,00

Skutečnost 2015

0,00
0,00
303 846,01
1 721 793,99
867 856,86
4 917 855,24
0,00
0,00
0,00
729 157,86

% čerpání

Úspora

0,00
8 249 455,00
0,00
46 750 000,00
0,02 1 302 716 569,99
0,03 6 785 392 580,01
2,26
37 570 143,14
2,30
208 862 144,76
0,00
35 000 000,00
x
28 333 333,00
x
0,00
26,04
2 070 842,14

NNV k 1. 1. 2016

8 917 255,00
50 024 200,00
1 377 716 569,99
6 885 392 580,01
37 570 143,14
208 862 144,76
35 400 000,00
2 400 000,00
1 000 000,00
2 070 842,14

3. 5. Národní program podpory cestovního ruchu
Na žádost Ministerstva pro místní rozvoj ČR bylo Ministerstvem financí ČR schváleno
pokračování „Programu“ i v letech 2014-2015 se stejným zaměřením a stejnými cíli.
Program byl původně schválen na období 2010-2013.
Národní program podpory cestovního ruchu (dále jen „Program“) je administrován
každoročně, od roku 2010. Pro rok 2015 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 snížit 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 podnikající fyzické osoby provozující podnikatelskou
činnost související s aktivitami v cestovním ruchu a nově v roce 2015 mohly být
příjemci dotací obce (vyjma statutárních měst).
Na podporu aktivit podprogramu bylo ze státního rozpočtu vyčleněno začátkem roku
v první výzvě 2015 50 mil. Kč a 5,736 mil. Kč – nárok z nespotřebovaných výdajů
(dále jen „NNV“). Dále pak Usnesením vlády České republiky č. 328 ze dne 6. května
2015 bylo pro Ministerstvo pro místní rozvoj na Program dodatečně uvolněno 50 mil.
Kč (NNV) a byla vypsána 2. výzva k předkládání žádostí.
Hranice celkových způsobilých výdajů jednoho projektu byla stanovena ve výši 250
tis. - 5 mil. Kč (u aktivity č. 4) 10 mil. Kč. Dotace kryla maximálně 50 % podíl
financování projektu, zbylých 50 % tvořily vlastní zdroje žadatele. V roce 2015 došlo
k rozšíření příjemců dotace – podnikatelských subjektů o obce.
1. výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena 1. 12. 2014 s ukončením příjmu
žádostí 12. 2. 2015. 2. výzva byla vyhlášena 25. 5. 2015 s ukončením příjmu žádostí
30. 6. 2015. V rámci podprogramu byly vyhlášeny tyto 4 podporované oblasti
a aktivity:
1) Rekonstrukce/vybudování
odpočívadel,
center
služeb
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 ležící v blízkosti pěších tras,
naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras) včetně
marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
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3) Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro
senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené
návštěvníky atraktivit cestovního ruchu včetně marketingu vytvořených
produktů cestovního ruchu.
4) Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel včetně
marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
V roce 2015 v první výzvě bylo přijato 100 žádostí, z nichž 40 byla dotace navržena
a navíc navrženy 4 žádosti jako náhradní. Ve druhé výzvě bylo přijato 44 žádostí
o dotaci, 32 z nich bylo navrženo na dotaci. V roce 2015 byla také k 1. 11. 2015
vypsána výzva k předkládání žádostí do podprogramu Cestování dostupné všem pro
rok 2016 s uzávěrkou příjmu žádostí 15. 1. 2016. Od roku 2014 došlo k podstatné
změně způsobu čerpání poskytnutých dotací a tím ke zvýšení administrativní zátěže
jak u příjemců dotací, tak i u správce Programu (OCR) a ostatních odborů MMR (OR
a OÚFS).
Výsledky za rok 2015 lze dokumentovat takto:
Kč

Název

Národní program podpory cestovního ruchu

Skutečnost 2014

50 106 676,00

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

50 000 000,00

50 000 000,00

Skutečnost 2015

% čerpání

71 795 767,00

143,59

Úspora

NNV k 1. 1. 2016

-21 795 767,00

33 940 534,07

Zůstatek finančních prostředků ve výši 33 940 534 Kč je způsoben:
 přidělením dodatečných finančních prostředků v rámci NNV v květnu 2015
vypsáním výzvy koncem května 2015
 málo doručených žádostí ve 2. výzvě 2015
 nižšími konečnými cenami akcí, vzešlých z výběrových řízení;
 odstoupením některých žadatelů o dotaci;
 odstoupením náhradníka navrženého na dotaci;
Zůstatek bude převeden do NNV roku 2016.
3.6. Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MMR
Výsledky tohoto programu v roce 2015 z hlediska hlavních strukturních položek byly
následující:
Kč

Název

Investice Horské službě
Příspěvky příspěvkovým organizacím
Příspěvky ÚÚR
Investice výpočetní techniky
Ostatní investice
Celkem

Skutečnost 2014

15 000 000,00
11 312 807,93
1 758 206,00
25 235 213,70
1 875 726,85
55 181 954,48

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

15 000 000,00
20 100 000,00
0,00
36 400 000,00
23 500 000,00
95 000 000,00

15 000 000,00
20 100 000,00
0,00
36 400 000,00
23 500 000,00
95 000 000,00

Skutečnost 2015

50 000 000,00
10 762 181,14
0,00
7 321 633,49
9 951 204,32
78 035 018,95

% čerpání

333,33
53,54
x
20,11
42,35
82,14

Úspora

-35 000 000,00
9 337 818,86
0,00
29 078 366,51
13 548 795,68
16 964 981,05

NNV k 1. 1. 2016

0,00
48 078 741,93
52,00
75 042 576,69
72 517 968,67
195 639 339,29

U tohoto programu bylo zaznamenáno nedočerpání rozpočtu, a to ve výši
17 mil. Kč, které bylo způsobeno jednak šetřením těchto výdajů, jednak odkladem
některých akcí do dalších let. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016
představuje částku 195,6 mil. Kč.
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Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 27. 2. 2015 byla rozdělena výše uvedená
dotace na akci Dopravní prostředky HS ve výši 6 mil. Kč a na akci Pořízení a obnova
stanic Horské služby ve výši 9 mil. Kč.
Z těchto prostředků byl realizován nákup 4 ks víceúčelových vozidel a transportní
prostředky dále byla dokončena výstavba záchranné stanice HS na Bublavě
v Krušných horách, a započala výstavba stanice na Karlově (Jeseníky), Harrachove
(Krkonoše) a v Čenkovicích (Orlické hory).
K zajištění akceschopnosti pořídila Horská služba z vlastních zdrojů další 4 čtyřkolky
s pásy, 3 sněžné skútry, zrekonstruovala střechu na stanici Boží Dar
Na základě Usnesení vlády ČR č. 596 ze dne 15. 8. 2012 byly schváleny výdaje
ministerstva pro Generální rekonstrukci rádiové sítě Horské služby ČR, o.p.s. ve výši
35 mil. Kč a to tak, že 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,
položka 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 Informační a komunikační technologie HSČR, o.p.s. přidělena Horské službě
ČR, o.p.s. s úkolem realizovat akci do konce r. 2013. Vzhledem k tomu, že procedura
zadávacího řízení byla dlouhá (opakující se žádosti o podání vysvětlení nabídky,
námitky účastníků, podnět k přezkoumání výběrového řízení na ÚHOZ 10 měsíců)
byla požádána Vláda ČR o prodloužení termínu čerpání dotace do 31. 12. 2014.
Vláda ČR žádosti vyhověla UV č. 670 ze dne 28. 8. 2013. Dne 15. 11. 2013 bylo
opětovně zahájeno zadávací řízení na generální rekonstrukci radiové sítě HS, které
bylo opětovně napadeno neúspěšným uchazečem a předseda ÚOHS dne
17. 10. 2014 rozhodnutí zadavatele zrušil. Na základě výše uvedeného byla
opětovně vláda požádána o prodloužení termínu realizace. Žádosti vyhověla dne
8. 12. 2014 UV č. 1030 termín realizace prodloužen do 31. 12. 2015. Rozhodnutím o
poskytnutí dotace ze dne 27. 2. 2015 byla výše uvedená dotace na akci - Informační
a komunikační technologie HSČR, o.p.s. přidělena Horské službě ČR, o.p.s.
s úkolem realizovat akci do konce r. 2015. Akce byla do konce roku 2015
zrealizována v celkové výši 40,9 mil. Kč. HS na akci přispěla z vlastních zdrojů
částkou 5,9 mil. Kč.
3. 7. 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 2015 bylo na tyto účely čerpáno pouze z nároků z nespotřebovaných
výdajů, a to v celkové částce 150 tis. Kč.
3. 8. Účelově určené výdaje
Finanční prostředky, které ministerstvo obdrželo z kapitoly Všeobecná
pokladní správa příslušnými rozpočtovými opatřeními jsou sledovány jednotlivě
a odděleně. Ty jsou v souladu s metodikou. V roce 2015 lze toto třídění výdajů
charakterizovat takto (jedná se o výdaje mimo programové financování):
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Název
Integrace cizinců
Platy zaměstnanců včetně příslušenství 3,5 % v roce 2014
Podpora obcím na finanční příspěvek 150 tis. Kč (povodně 2010)
Celkem

Kč
NNV k 1. 1. 2016
500 500
19 412
8 162 192
8 682 104

Účel
083980053
143980051
103980046
x

4. Druhová struktura příjmů a výdajů
Dosažené příjmy kapitoly byly celkem o 13 743 516 842 Kč nižší než upravený
rozpočet. Rozhodující část příjmů byla generována z refundací kofinancovaných
programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie.
v Kč
Schválený
rozpočet
1 300 000,00
0,00
0,00
25 000 000,00
0,00
0,00

Název položky
Správní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu
Příjmy z pronájmu
Příjmy ze soudních poplatků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Příjmy z prodeje pozemků
Neinvestiční příjmy z NF
Taiex - platy
Investiční příjmy z NF
Celkem

Rozpočet po
Skutečnost 2015 % čerpání
změnách
1 300 000,00
1 153 970,00
88,77
0,00
84 077,95
x
0,00
115 708,00
x
25 000 000,00
62 074 623,00
248,30
0,00
212 277,50
x
0,00
1 452 203,20
x

0,00

0,00

531 746,17

0,00
0,00
57 845,00
0,00
0,00
960 501,00
1 608 362 971,00 1 608 362 971,00 1 648 012 876,48
0,00
0,00
20 488,50
10 726 553 730,00 35 506 838 495,00 21 683 308 307,00
12 361 216 701,00 37 141 501 466,00 23 397 984 623,80

x

Rozdíl
-146 030,00
84 077,95
115 708,00
37 074 623,00
212 277,50
1 452 203,20
531 746,17

x
57 845,00
x
960 501,00
102,47
39 649 905,48
x
20 488,50
61,07 -13 823 530 188,00
63,00 -13 743 516 842,20

Nesplnění rozpočtovaných příjmů bylo realizováno u příjmů z Evropské unie,
jedná se celkem o částku 13 783 859 794 Kč. Ostatní nedaňové příjmy byly
překročeny o 40 488 981 Kč.
Rozpočet výdajů kapitoly byl čerpán na 69 52 %. Základní struktura čerpání
rozpočtu za rok 2015 byla následující:
Kč

Název

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Kapitola celkem

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

3 331 633 025 3 660 236 713
11 461 760 330 37 501 504 490
14 793 393 355 41 161 741 203

Čerpání

3 718 515 870,01
24 896 773 041,30
28 615 288 911,31

% čerpání
rozpočtu
101,59
66,39
69,52

Překročení
rozpočtu
58 279 157,15
-12 604 731 448,84
-12 546 452 291,69

Nedočerpání rozpočtu výdajů bylo způsobeno nízkým čerpáním
kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie
programového období 2007-2013 a téměř žádným čerpání kofinancovaných
programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie programového období
2014-2020.
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4.1. Kapitálové výdaje
Kč

Ukazatele rozpočtové skladby

Čerpání celkem
2014

Kapitálové výdaje celkem
16 137 289 139,390
v tom:
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 333 713 589,320
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
102 738 955,600
Nákup akcií a majetkových podílů
0,000
Investiční transfery podnikatelským subjektům 453 792 299,840
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
673 692 924,840
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní
14 544
úrovně
691 108,360
Investiční transfery obcím

2 084 430 333,590
319 205 167,390
12 139 242 300,890
Investiční transfery svazkům obcí
1 813 306,490
Investiční transfery příspěvkovým organizacím 28 660 261,430
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
28 551 016,410
Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím
109 245,020
Ostatní kapitálové výdaje
0,000
Investiční transfery krajům

Investiční transfery regionálním radám

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Čerpání nároků z
% čerpání
% čerpání
Úspora rozpočtu
Čerpání rozpočtu nespotřebovanýc Čerpání celkem
rozpočtu
rozpočtu
(bez čerpání NNV)
h výdajů
včetně NNV

11 461 760 330 37 501 504 490

14 581 061 936,70 10 315 711 104,60 24 896 773 041,30

38,88

66,39

22 920 442 553,44

63 287 580
36 919 406
24 545 000
21 545 000
0
167 650 000
19 909 746
123 624 805
67 998 920
177 547 216
11 009 907 517 27 414 361 544
1 442 576 067 2 582 146 328
67 331 450
797 184 780
9 500 000 000 24 033 230 436
0
1 800 000
8 411 754
9 581 754
8 411 754
8 381 754
0
1 200 000
267 699 813 9 550 274 765

7 769 960,27
6 623 436,99
0,00
92 474 360,27
99 326 335,12
14 373 324 466,94
1 474 661 696,97
144 460 149,45
12 753 448 021,52
754 599,00
1 543 377,11
1 154 609,50
388 767,61
0,00

21,05
30,74
0,00
74,80
55,94
52,43
57,11
18,12
53,07
41,92
16,11
13,78
32,40
0,00

160,97
51,45
0,00
233,08
350,79
87,22
102,65
94,69
85,32
57,15
35,62
34,18
45,74
0,00

29 149 445,87
14 921 563,01
167 650 000,00
31 150 444,83
78 220 880,80
13 041 037 077,05
1 107 484 630,68
652 724 630,79
11 279 782 414,58
1 045 401,00
8 038 376,89
7 227 144,50
811 232,39
9 550 274 764,99

51 657 443,26
59 427 403,53
4 461 971,27
11 085 408,26
0,00
0,00
195 665 327,35
288 139 687,62
523 500 151,87
622 826 486,99
9 538 556 163,41 23 911 880 630,35
1 175 993 853,37 2 650 655 550,34
610 365 024,02
754 825 173,47
7 751 923 179,70 20 505 371 201,22
274 106,32
1 028 705,32
1 870 047,44
3 413 424,55
1 709 910,00
2 864 519,50
160 137,44
548 905,05
0,00
0,00

Strukturu kapitálových výdajů v roce 2015 lze dokumentovat takto:
Ukazatele rozpočtové skladby

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Investiční transfery podnikatelským subjektům
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery příspěvkovým organizacím
Celkem

Podíl na čerpání
celkem v %
0,239
0,045
1,157
2,502
96,044
0,014
100,000

Čerpání celkových kapitálových výdajů činilo 24 896 773 041 Kč, z nichž
převážná část byla směrována formou dotací obcím, krajům, regionálním radám
a svazkům obcí. Proti rozpočtu po změnách
bylo čerpáno měně celkem
o 12 604 731 449 Kč.

93

4.2. Běžné výdaje
Kč

Ukazatele rozpočtové skladby

Běžné výdaje celkem
v tom:
Platy
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Platy státních zaměstnanců
Ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Odměny za užití duševního vlastnictví
Nákupy materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy

Čerpání celkem
2014

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

4 078 978 487,64 3 331 633 025,000 3 660 236 712,860
280 980 247,00

Opravy a udržování
Cestovné

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a
věcné dary
Neinvestiční nákupy a související výdaje
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery krajům
Neinvestiční transfery regionálním radám
Neinvestiční transfery svazkům obcí

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - EU

Převody vlastním fondům
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Náhrady placené obyvatelstvu
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním
orgánům
Ostatní neinvestiční výdaje

19 514 392,00
74 772 746,00
26 930 847,00
101 703 593,00
423 500,00
27 563 651,89
65 318,48
12 254 278,32
640 703 748,48
49 442 901,91
28 629 571,55
12 693 644,20
2 662,00
9 190 283,54
739 222 844,62
7 694 384,01
406 553 384,88
0,00
1 608 572 146,80
606 588 282,26
91 288 458,68
906 739 995,28
3 955 410,58
884 150 807,96
435 095 974,00
445 496 064,82
2 765 452,00
3 807 039,00
1 718 069,98
9 142 077,00

Čerpání nároků z
% čerpání
% čerpání
Úspora rozpočtu
Čerpání rozpočtu nespotřebovanýc Čerpání celkem
rozpočtu
rozpočtu
(bez čerpání NNV)
h výdajů
včetně NNV

2 247 831 067,750 1 470 684 802,260

354 149 350,000
207 450 702,000
146 698 648,000
25 794 874,000
94 657 820,000
34 076 815,000
128 734 635,000
0,000
35 960 457,000
251 000,000
25 989 000,000
804 884 926,000
69 685 416,000
42 980 000,000
15 470 827,000
80 000,000

355 260 191,000
193 631 003,000
161 629 188,000
25 794 874,000
94 935 529,000
34 176 790,000
129 112 319,000
730 000,000
30 044 707,000
309 016,000
24 789 000,000
779 194 264,310
71 032 990,000
42 860 000,000
15 882 990,000
80 000,000

256 574 436,890
167 742 695,890
88 831 741,000
16 565 581,750
80 179 369,570
28 890 940,310
109 070 309,880
726 000,000
12 840 541,210
154 441,450
9 710 818,290
236 228 392,950
35 128 704,470
25 101 443,910
6 128 989,070
4 840,000

10 935 000,000

13 472 686,000

12 218 017,460

947 785 799,000
918 922 663,310
5 616 582,000
5 712 958,000
160 316 631,000
228 199 837,170
69 000 000,000
69 500 000,000
948 419 383,000 1 169 778 493,600
435 111 780,000
641 535 155,210
13 307 603,000
39 658 629,490
500 000 000,000
484 743 936,900
0,000
3 840 772,000
627 608 484,000
683 189 381,940
444 740 419,000
447 679 840,000
182 868 065,000
230 309 541,940
3 551 548,000
3 562 657,000
452 000,000
5 052 000,000
2 167 570,000
12 058 063,000
10 000 000,000
10 000 000,000

306 285 755,830
5 011 216,540
186 482 531,970
69 000 000,000
727 266 104,440
272 019 743,870
18 124 381,110
433 812 793,940
3 309 185,520
536 690 136,360
402 857 071,640
129 381 443,430
2 586 634,190
4 596 541,000
10 084 898,300
4 218 954,000

3 718 515 870,01

61,41

101,59

1 346 783 149,440

306 330 157,820
217 498 416,82
88 831 741,00
20 279 050,60
80 948 346,64
29 163 491,72
110 111 838,36
726 000,00
15 768 145,44
154 441,45
12 384 300,68
582 545 274,93
49 244 811,55
25 529 445,91
11 613 795,76
4 840,00

72,22
86,63
54,96
64,22
84,46
84,53
84,48
99,45
42,74
49,98
39,17
30,32
49,45
58,57
38,59
6,05

86,23
112,33
54,96
78,62
85,27
85,33
85,28
99,45
52,48
49,98
49,96
74,76
69,33
59,56
73,12
6,05

98 685 754,110
25 888 307,110
72 797 447,000
9 229 292,250
14 756 159,430
5 285 849,690
20 042 009,120
4 000,000
17 204 165,790
154 574,550
15 078 181,710
542 965 871,360
35 904 285,530
17 758 556,090
9 754 000,930
75 160,000

0,000

12 218 017,46

90,69

90,69

1 254 668,540

366 034 075,680
1 116 999,180
189 796 506,190
60 000 000,000
663 718 451,750
421 570 580,530
21 614 894,090
219 945 825,550
587 151,580
135 235 571,940
579 060,000
134 581 128,990
1 049,610
0,000
271 429,650
0,000

672 319 831,51
6 128 215,72
376 279 038,16
129 000 000,00
1 390 984 556,19
693 590 324,40
39 739 275,20
653 758 619,49
3 896 337,10
671 925 708,30
403 436 131,64
263 962 572,42
2 587 683,80
4 596 541,00
10 356 327,95
4 218 954,00

33,33
87,72
81,72
99,28
62,17
42,40
45,70
89,49
86,16
78,56
89,99
56,18
72,60
90,98
83,64
42,19

73,16
107,27
164,89
185,61
118,91
108,11
100,20
134,87
101,45
98,35
90,12
114,61
72,63
90,98
85,89
42,19

612 636 907,480
701 741,460
41 717 305,200
500 000,000
442 512 389,160
369 515 411,340
21 534 248,380
50 931 142,960
531 586,480
146 499 245,580
44 822 768,360
100 928 098,510
976 022,810
455 459,000
1 973 164,700
5 781 046,000

49 755 720,930
49 755 720,930
0,000
3 713 468,850
768 977,070
272 551,410
1 041 528,480
0,000
2 927 604,230
0,000
2 673 482,390
346 316 881,980
14 116 107,080
428 002,000
5 484 806,690
0,000

12 730 549,39

20 336 169,000

20 663 274,840

12 671 415,610

0,000

12 671 415,61

61,32

61,32

7 991 859,230

0,00

27 700 000,000

22 700 000,000

550,990

0,000

550,99

550,99

0,00

0

Strukturu běžných výdajů v roce 2015 lze dokumentovat podle jednotlivých
souhrnných položek takto:
Ukazatele rozpočtové skladby

Podíl na čerpání
celkem v %

Platy

8,238

Ostatní platby za provedenou práci

0,545

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

2,961

Odměny za užití duševního vlastnictví

0,020

Neinvestiční nákupy a související výdaje

18,080

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

0,165
10,119
3,469

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

37,407

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

18,070

Převody vlastním fondům

0,070

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

0,124

Náhrady placené obyvatelstvu

0,279

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a
nadnárodním orgánům

0,113

Celkem

0,341
100,000

Nejvyšší podíl vykazují opět transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (obce,
kraje, regionální rady, svazky obcí) a transfery příspěvkovým a podobným
organizacím.
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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 2015 za
organizační složky státu kapitoly celkem překročeny. Souhrnné výsledky lze
charakterizovat takto:
v Kč
Ukazatel
Platy zaměstnanců celkem

Skutečnost 2014
280 980 247

Rozpočet 2015
schválený

Skutečnost 2015

upravený

% plnění

Rozdíl

upr. rozpočtu

354 149 350

355 260 191

306 330 158

86,23

-48 930 033

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

.

207 450 702

193 631 003

217 498 417

112,33

23 867 414

Platy státních úředníků

.

146 698 648

161 629 188

88 831 741

54,96

-72 797 447

Ostatní platby za provedenou práci

19 514 392

25 794 874

25 794 874

20 279 051

78,62

-5 515 823

300 494 639

379 944 224

381 055 065

326 609 208

85,71

-54 445 857

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpočení

74 715 746

94 657 820

94 935 529

80 948 347

85,27

-13 987 182

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění

26 930 847

34 076 815

34 176 790

29 163 492

85,33

-5 013 298

2 765 452

3 551 548

3 562 657

2 587 684

72,63

-974 973

Platy a ostatní platby za provedenou práci

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

Výsledky v oblasti osobních nákladů organizačních složek státu ukazují, že
bylo dosaženo proti upravenému rozpočtu úspory v platech 48 930 tis. Kč,
v ostatních platbách za provedenou práci úspory 5 516 tis. Kč.
V povinném pojistném na sociální zabezpečení bylo dosaženo úspory 13 987
tis. Kč, v povinném pojistném na zdravotní pojištění úspory 5 013 tis. Kč a v převodu
FKSP úspory 975 tis. Kč.
Úspory v platech a ostatních platbách za provedenou práci se ve značné míře
soustřeďují do technické pomoci kofinancovaných programů státního rozpočtu
a rozpočtu EU – ty sice přecházejí do nároků z nespotřebovaných výdajů na
příslušné programy z roku 2015 do roku 2016. Jedná se však vesměs o programy
programového období 2007-2013, na které již v roce 2016 nebude možné čerpat
finanční prostředky
V základní organizační struktuře bylo za kapitolu dosaženo v roce 2014 těchto
výsledků:
Limit počtu zaměstnanců
osoby
Ukazatel
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán

Skutečnost 2014

Rozpočet 2015
schválený

Skutečnost 2015

upravený

% plnění

Rozdíl

upr. rozpočtu

584

659

669

613

91,63

-56

ÚÚR

30

22

30

28

93,33

-2

Ostatní organizační složky státu

30

22

30

28

93,33

-2

Organizační složky státu

614

681

699

641

91,70

-58

CRR

131

132

206

161

78,16

-45

CT

101

89

89

85

95,51

-4

Příspěvkové organizace celkem

232

221

295

246

83,39

-49

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

846

902

994

887

89,24

-107

Limit prostředků na platy
Kč
Ukazatel
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán

Skutečnost 2014

Rozpočet 2015
schválený

upravený

Skutečnost 2015

% plnění

Rozdíl

upr. rozpočtu

271 155 480

344 231 785

345 293 038

295 890 014

85,69

-49 403 024

ÚÚR

9 824 767

9 917 565

9 967 153

10 440 144

104,75

472 991

Ostatní organizační složky státu

9 824 767

9 917 565

9 967 153

10 440 144

104,75

472 991

280 980 247

354 149 350

355 260 191

306 330 158

86,23

-48 930 033

CRR

60 424 186

67 754 706

67 902 932

71 565 943

105,39

3 663 011

CT

37 717 126

28 139 445

28 222 604

31 906 884

113,05

3 684 280

Příspěvkové organizace celkem

98 141 312

95 894 151

96 125 536

103 472 827

107,64

7 347 291

379 121 559

450 043 501

451 385 727

409 802 985

90,79

-41 582 742

Organizační složky státu

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací
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Ostatní platby za provedenou práce, ostatní osobní náklady
Kč
Rozpočet 2015

Skutečnost 2014

Ukazatel
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán

schválený

% plnění

Skutečnost 2015

upravený

Rozdíl

upr. rozpočtu

19 186 905

25 542 139

25 542 139

19 940 891

78,07

-5 601 248

ÚÚR

327 487

252 735

252 735

338 160

133,80

85 425

Ostatní organizační složky státu

327 487

252 735

252 735

338 160

133,80

85 425

19 514 392

25 794 874

25 794 874

20 279 051

78,62

-5 515 823

CRR

8 645 963

7 182 588

7 182 588

7 382 344

102,78

199 756

CT

1 887 532

1 816 429

1 816 429

2 063 704

113,61

247 275

Příspěvkové organizace celkem

10 533 495

8 999 017

8 999 017

9 446 048

104,97

447 031

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

30 047 887

34 793 891

34 793 891

29 725 099

85,43

-5 068 792

Organizační složky státu

Průměrná měsíční mzda
Kč
Rozpočet 2015

Skutečnost 2014

Ukazatel

schválený

% plnění

Skutečnost 2015

upravený

Rozdíl

upr. rozpočtu

Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán

36 862

43 530

43 011

40 224

93,52

-2 787

ÚÚR

29 240

37 567

27 687

31 072

112,23

3 385

Ostatní organizační složky státu

29 240

37 567

27 687

31 072

112,23

3 385

Organizační složky státu

36 529

43 337

42 353

39 825

94,03

-2 529

CRR

37 042

42 774

27 469

37 042

134,85

9 574

CT

31 281

26 348

26 426

31 281

118,37

4 856

Příspěvkové organizace celkem

35 052

36 159

27 154

35 052

129,08

7 898

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

36 119

41 578

37 843

38 501

101,74

658

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci
ve výši 484 837 392 Kč pro kapitolu celkem se v průběhu roku zvýšil na
486 179 618 Kč, tj. o 1 342 226 Kč. Jednalo se o navýšení platů o 3 % na listopad a
prosinec 2015 na základě rozhodnutí vlády posílit mzdové prostředky již na konci
roku 2015.
V oblasti platů a ostatních plateb bylo provedeno osm rozpočtových opatření,
která se týkala jak organizačních složek státu, tak i příspěvkových organizací.
Přehled lze dokumentovat takto:
Kč
Ústřední orgán
Poř.č.

Změna

Datum

Schválený rozpočet
RZAM1

RZAM2

RZAM3

RZAM4
RZAM5
RZAM6

RZAM7

RZAM8

Navýšení počtu zaměstnanců Ústavu
územního rozvoje
Přesun mzdových prostředků a 28
pracovních míst ústředního orgánu ze
státních úředníků na zaměstnance v
pracovním poměru
Přesun mzdových prostředků a 1
pracovního místa v PO CRR ze státních
úředníků na zaměstnance v pracovním
poměru
Navýšení počtu pracovníků ústředního
orgánu a CRR
Navýšení počtu pracovníků ústředního
orgánu
Usnesení vlády č. 748/2015 - Navýšení
platů a příslušenství na listopad a prosinec
2014
Přesun mzdových prostředků a 76
pracovních míst ústředního orgánu ze
státních úředníků na zaměstnance v
pracovním poměru
Přesun mzdových prostředků a 22
pracovního místa v PO CRR ze státních
úředníků na zaměstnance v pracovním
poměru
Upravený rozpočet

Platy
státních
úředníků
146 698 648

Ostatní org. složky státu

Platy
Ostatní platy
zaměstnanců
za
Státní
Zaměstnanci
v pracovním provedenou úředníci
poměru
práci
197 533 137

25 542 139

275

384

Platy

9 917 565

252 735

23.2.2015

Platy
státních
úředníků

22

Platy
Ostatní platy
zaměstnanců
za
v pracovním
provedenou
poměru
práci
95 894 151

8 999 017

Kapitola
Státní
úředníci

Zaměstnan
ci
0

221

8

13. 5. 2015 -14 600 000

14 600 000

-19

19

13. 5. 2015

960 000

26. 6. 2015

2

3

28. 7. 2015

3

2

5. 11. 2015

PO

Ostatní
platy za
Pracovníci
provedeno
(osoby)
u práci

330 540

730 713

30. 11. 2015 29 200 000

-29 200 000

-38

183 663 850

25 542 139

299

370

-1

231 385

4. 12. 2015

161 629 188

1

74

49 588

38

-960 000

9 967 153

252 735

26 256 670

-26 256 670

30 27 216 670

68 908 866

8 999 017

Ostatní platy
za
provedenou
práci

Platy

Pracovníci
(osoby)

450 043 501

34 793 891

902

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

79

0

0

5

1 342 226

0

0

0

0

0

11

-11

0

0

0

86

209

451 385 727

34 793 891

994

Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo v organizačních složkách
státu ve skutečnosti čerpáno 306 330 158 Kč, tj. 86,23 % rozpočtu po změnách.
Počet zaměstnanců byl naplněn na 91,70 % a nenaplněno bylo 58 míst. Průměrný
plat představoval částku 39 825 Kč a byl proti upravenému rozpočtu nižší o 5,97 %.
Proti skutečnosti dosažené v roce 201 ve výši 38 135 Kč se zvýšil průměrný plat
o 4,43 %.
Závazný limit mezd příspěvkových organizací v objemu 95 894 151 Kč se
v průběhu roku zvýšil na 96 125 536 Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 107,64 %,
překročení rozpočtu představuje částku 7 347 291 Kč. Toto překročení rozpočtu
souvisí s čerpáním mimorozpočtových zdrojů u Centra pro regionální rozvoj České
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republiky na program ENTENET ve výši 2 400 312 Kč a čerpáním nároků
z nespotřebovaných výdajů programového financování na zabezpečení zvýšených
nároků pro Centrum pro regionální rozvoj České republiky na zajištění potřeb
změněného zaměření organizace, kdy postupně nahrazuje Regionální rady
administrující Regionální programy a sama se bude zabývat administrací
Integrovaného regionálního operačního programu programového období 2014-2020.
Při zvýšených počtech rozpočtovaných pracovníků, kteří jsou postupně do
organizace nabíráni, neproběhlo v průběhu roku žádné rozpočtové zvýšení platů.
Rozpočet ostatních osobních výdajů příspěvkových organizací činil
8 999 017 Kč ve schváleném i upraveném rozpočtu. Čerpání představovalo
9 446 048 Kč, což je 104,97 % rozpočtu. Bylo vykázáno překročení ve výši
447 031 Kč. Důvody spatřujeme stejně jako u mezd ve změně zaměření Centra pro
regionální rozvoj České republiky a tím zvýšené nároky na ostatní osobní náklady.
Počet zaměstnanců příspěvkových organizací byl ve skutečnosti pod úrovní
upraveného rozpočtu o 49 osob, přitom 4 osoby představovaly čerpání
mimorozpočtových zdrojů, takže celková úspora proti rozpočtu představovala
53 osob. Rozpočtovaná průměrná mzda ve výši 36 159 Kč ze schváleného rozpočtu
je nad úrovní dosažené skutečnosti ve výši 35 052 Kč. Srovnání s upraveným
rozpočtem vzhledem k posílení počtu pracovníků bez odpovídajícího zvýšení mezd
by bylo zavádějící a hrubě by zkreslovalo průměrnou mzdu směrem dolů.
4.4. Neinvestiční nákupy a související výdaje
Tento druh výdajů zaznamenal proti roku 2014 pokles o 9,05 % (67 mil. Kč).
Objemově nejvyšší pokles byl zaznamenán u nákupu služeb, a to o 58 mil. Kč.
Kč

Ukazatele rozpočtové skladby

Čerpání 2014

Nákupy materiálu

Schválený rozpočet

27 563 651,89

Nákup služeb

35 960 457,00

Čerpání nároků z
nespotřebovaných
výdajů

Čerpání rozpočtu

30 044 707,00

12 840 541,21

2 927 604,23

% čerpání
rozpočtu
včetně NNV

% čerpání
rozpočtu

Čerpání celkem

Úspora rozpočtu

15 768 145,44

99,45

99,45

4 000,00

65 318,48

251 000,00

309 016,00

154 441,45

0,00

154 441,45

42,74

52,48

17 204 165,79

12 254 278,32

25 989 000,00

24 789 000,00

9 710 818,29

2 673 482,39

12 384 300,68

49,98

49,98

154 574,55

Úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup vody, paliv a energie

Rozpočet po
změnách

640 703 748,48

804 884 926,00

779 194 264,31

236 228 392,95

346 316 881,98

582 545 274,93

39,17

49,96

15 078 181,71

Ostatní nákupy

49 442 901,91

69 685 416,00

71 032 990,00

35 128 704,47

14 116 107,08

49 244 811,55

30,32

74,76

542 965 871,36

Opravy a udržování

28 629 571,55

42 980 000,00

42 860 000,00

25 101 443,91

428 002,00

25 529 445,91

49,45

69,33

35 904 285,53

Cestovné

12 693 644,20

15 470 827,00

15 882 990,00

6 128 989,07

5 484 806,69

11 613 795,76

58,57

59,56

17 758 556,09

2 662,00

80 000,00

80 000,00

4 840,00

0,00

4 840,00

38,59

73,12

9 190 283,54

10 935 000,00

13 472 686,00

12 218 017,46

0,00

12 218 017,46

6,05

6,05

75 160,00

739 222 844,62

947 785 799,00

918 922 663,31

306 285 755,83

366 034 075,68

672 319 831,51

33,33

73,16

585 235 954,34

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
Neinvestiční nákupy a související výdaje

4.5. Neinvestiční
organizacím

transfery

podnikatelským

subjektům

a

9 754 000,93

neziskovým

V tomto druhu výdajů bylo dosaženo v roce 2015 následujících výsledků:
Kč

Ukazatele rozpočtové skladby

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným
organizacím
v tom: obecně prospěšné společnosti
spolky
církevní a náboženské společnosti
společenství vlastníků jednotek

ostatní neziskové organizace
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

Čerpání 2014

Schválený rozpočet

Rozpočet po
změnách

Čerpání rozpočtu

Čerpání nároků z
nespotřebovaných
výdajů

Čerpání celkem

% čerpání
rozpočtu

% čerpání
rozpočtu
včetně NNV

Úspora rozpočtu

7 694 384,01

5 616 582,00

5 712 958,00

5 011 216,54

1 116 999,18

6 128 215,72

87,72

107,27

701 741,46

406 637 384,97

160 316 631,00

228 199 837,17

186 482 531,97

189 796 506,19

376 279 038,16

81,72

164,89

41 717 305,20

152 295 040,26
104 895 014,26
115 183 011,13
29 846 623,02

92 000 000,00
27 415 050,00
20 521 257,00
0,00
20 380 324,00

113 140 950,46
38 473 430,00
42 201 145,71
3 725 146,00
30 659 165,00

99 905 690,37
30 130 789,16
39 529 817,65
3 207 831,70
13 708 403,09

29 789 096,37
133 786,62
153 785 952,26
480 000,00
5 607 670,94

129 694 786,74
30 264 575,78
193 315 769,91
3 687 831,70
19 316 074,03

88,30
78,32
93,67
86,11
44,71

114,63
78,66
458,08
99,00
63,00

13 235 260,09
8 342 640,84
2 671 328,06
517 314,30
16 950 761,91

414 247 768,89

165 933 213,00

233 912 795,17

191 493 748,51

190 913 505,37

382 407 253,88

81,87

163,48

42 419 046,66

4 417 696,30

97

Proti roku 2014 došlo k poklesu těchto výdajů o 7,7 %, zejména z důvodu
poklesu výdajů u podnikatelských subjektů, všech typů neziskových organizací mimo
církevních a náboženských společností.
Proti upravenému rozpočtu došlo ve skutečnosti k překročení rozpočtu
z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů u obecně prospěšných
organizací a církevních a náboženských společností.
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům zaznamenaly v roce 2015
proti roku 2014 pokles o 20,35 %. Rozpočet po změnách byl skutečností ve výši
6 128 216 Kč čerpán na 107,27 %. Podle jednotlivých titulů byla v roce 2015 situace
následující:
Kč

Ukazatel rozpočtové skladby

NNV - Národní program podpory CR - neinvestiční transfery fyzickým
osobám podnik.
Národní program podpory CR - neinvestiční transfery fyzickým osobám
podnik.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů - FO
Cíl 3 - neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým
osobám - SR
NNV - Cíl 3 - neinvestiční transfery podnikatelským subjektům právnickým osobám - SR
NNV - Národní program podpory CR - neinvestiční transfery právnickým
osobám
Národní program podpory CR - neinvestiční transfery právnickým
osobám
Podpora oprav domovních olověných rozvodů
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Schválený
rozpočet

0,00

Rozpočet po
změnách

0,00

Čerpání
rozpočtu

Čerpání nároků z
nespotřebovaný
ch výdajů

0,00

116 920,00

% čerpání
rozpočtu

% čerpání
rozpočtu
včetně NNV

116 920,00

x

x

Čerpání
celkem

Úspora
rozpočtu

0,00

0,00

186 225,00

186 225,00

0,00

186 225,00

100,00

100,00

0,00

0,00

1 715 967,00

1 695 929,00

0,00

1 695 929,00

98,83

98,83

20 038,00

0,00

900 000,00

285 732,97

0,00

285 732,97

31,75

614 267,03

0,00

0,00

0,00

103 551,18

103 551,18

x

x

0,00

0,00

0,00

0,00

896 528,00

896 528,00

x

x

0,00

0,00

2 139 176,00

2 139 176,00

0,00

2 139 176,00

100,00

5 616 582,00
5 616 582,00

771 590,00
5 712 958,00

704 153,57
5 011 216,54

0,00
1 116 999,18

704 153,57
6 128 215,72

x

31,75

87,72

100,00

0,00

x
107,27

67 436,43
701 741,46

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem v roce 2015 zahrnují
především dotaci Horské službě a dotace v rámci společných programů krytých
státním rozpočtem a rozpočtem Evropské unie.
Čerpání v roce 2015 znamenalo 114,63 % upraveného rozpočtu. Překročení
rozpočtu ve výši 16 543 836 Kč bylo pokryto nároky z nespotřebovaných výdajů
z minulých let. Podle jednotlivých titulů byla situace v roce 2015 následující:
Kč

Ukazatel rozpočtové skladby

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Čerpání
rozpočtu

IOP F - neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem - EU
0,00 11 838 950,46
0,00
NNV - IOP F - neinvestice - obecně prospěšné společnosti - SR
0,00
0,00
0,00
NNV - IOP F - neinvestice - obecně prospěšné společnosti - EU
0,00
0,00
0,00
Cíl 3 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - SR
0,00 4 800 000,00 3 703 690,37
NNV - Cíl 3 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - SR
0,00
0,00
0,00
Horská služba - neinvestiční dotace
90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00
Horská služba - neinvestiční dotace
2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
České Švýcarsko, o.p.s.
0,00
215 000,00
215 000,00
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
0,00
300 000,00
0,00
Geopark Ralsko, o.p.s.
0,00
170 000,00
170 000,00
NNV - Horská služba - zabezpečení činnosti
0,00
0,00
0,00
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
0,00
110 000,00
110 000,00
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
0,00
75 000,00
75 000,00
Asistence, o.p.s.
0,00
100 000,00
100 000,00
REMEDIUM Praha o.p.s.
0,00
202 000,00
202 000,00
dTest, o.p.s.
0,00
330 000,00
330 000,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
92 000 000,00 113 140 950,46 99 905 690,37

Čerpání nároků z
nespotřebovaný
ch výdajů

Čerpání
celkem

0,00
0,00
1 038 861,97
1 038 861,97
5 886 884,53
5 886 884,53
0,00
3 703 690,37
63 349,87
63 349,87
0,00 90 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
215 000,00
0,00
0,00
0,00
170 000,00
22 800 000,00 22 800 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
110 000,00
0,00
75 000,00
0,00
100 000,00
0,00
202 000,00
0,00
330 000,00
29 789 096,37 129 694 786,74

% čerpání
rozpočtu
0,00
x
x
77,16
x
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
88,30

% čerpání
rozpočtu
včetně NNV

Úspora
rozpočtu

0,00 11 838 950,46
0,00
0,00
77,16 1 096 309,63
x
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300 000,00
100,00
0,00
x
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
114,63 13 235 260,09
x
x

Neinvestiční dotace spolkům zahrnovala v roce 2015 kromě dotací na vybrané
činnosti nestátním neziskovým organizacím, které požádaly Ministerstvo pro místní
rozvoj o přidělení finančních prostředků, dotace na společné programy státního
rozpočtu a rozpočtu Evropské unie. Celkem bylo poskytnuto v roce 2015 více než
30 mil. Kč., proti rozpočtu byla vykázána úspora 8,3 mil. Kč.
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Kč
Ukazatel rozpočtové skladby
NNV - OPTP - neinvestiční transfery spolkům - SR
Cíl 3 - neinvestiční transfery občanským sdružením - SR
NNV - Cíl 3 - neinvestiční transfery spolkům - SR
Spolek pro obnovu venkova ČR, spolek
Asociace Entente Florale CZ - Souznění, spolek
Bezbariérové obce - Euroklíč - neinvestice - spolky
Klub českých turistů
Neziskové organizace v oblasti cestovního ruchu
Skalní záchranná služba CHKO Broumovsko, spolek
AČCKA - Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, spolek
Asociace regionálních značek, spolek
Neziskové organizace v oblasti územního plánování a stavebního řádu
Sdružení přátel Konta Bariéry, spolek
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, spolek
Liga vozíčkářů, spolek
Pražská organizace vozíčkářů, spolek
Labská stezka, spolek
Česká abilympijská asociace, spolek
Nestátní neziskové organizace - ochrana nájemních vztahů
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, spolek
Sdružení nájemníků ČR, spolek
Česká společnost pro rozvoj bydlení, spolek
Rada seniorů, o.s.
Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR, spolek
SOS Moravy a Slezska, spolek
Neinvestiční transfery spolkům

Schválený
rozpočet
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7 700 000,000
8 895 050,000
0,000
0,000
0,000
2 320 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8 500 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
27 415 050,000

Rozpočet po
změnách
0,000
7 000 000,000
0,000
250 000,000
150 000,000
4 123 380,000
7 700 000,000
6 980 050,000
80 000,000
100 000,000
300 000,000
0,000
900 000,000
522 000,000
400 000,000
500 000,000
1 000 000,000
500 000,000
938 000,000
1 600 000,000
4 235 000,000
250 000,000
500 000,000
300 000,000
145 000,000
38 473 430,000

Čerpání
rozpočtu
0,000
6 675 409,160
0,000
250 000,000
150 000,000
4 123 380,000
7 600 000,000
0,000
80 000,000
100 000,000
300 000,000
0,000
900 000,000
522 000,000
400 000,000
500 000,000
1 000 000,000
500 000,000
0,000
1 600 000,000
4 235 000,000
250 000,000
500 000,000
300 000,000
145 000,000
30 130 789,160

Čerpání nároků z
nespotřebovaných
výdajů
0,000
0,000
133 786,620
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
133 786,620

Čerpání celkem

% čerpání
rozpočtu

% čerpání
rozpočtu
včetně NNV

x

x

0,000
6 675 409,160
133 786,620
250 000,000
150 000,000
4 123 380,000
7 600 000,000
0,000
80 000,000
100 000,000
300 000,000
0,000
900 000,000
522 000,000
400 000,000
500 000,000
1 000 000,000
500 000,000
0,000
1 600 000,000
4 235 000,000
250 000,000
500 000,000
300 000,000
145 000,000
30 264 575,780

95,36
x
100,00
100,00
100,00
98,70
0,00
100,00
100,00
100,00
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
78,32

95,36
x
100,00
100,00
100,00
98,70
0,00
100,00
100,00
100,00
x
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
78,66

Úspora
rozpočtu
0,000
324 590,840
0,000
0,000
0,000
0,000
100 000,000
6 980 050,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
938 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8 342 640,840

Poskytnuté neinvestiční dotace byly určeny v převážné míře na podporu
realizace následujících věcných oblastí vymezených v příloze usnesení vlády ze dne
16. června 2014 č. 446 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním
neziskovým organizacím pro rok 2015 a usnesení vlády ze dne 16. srpna 2014
č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.
PÉČE O ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ PREVENCE
V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programů pro vyrovnávání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením.
Neinvestiční dotace byla v roce 2015 poskytnuta těmto organizacím:
NIPI- Bezbariérové prostředí, o.p.s. ve výši
Labská stezka, spolek
Sdružení přátel Konta Bariéry, spolek ve výši
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, spolek
ve výši
Česká abilympijská asociace, spolek ve výši
Pražská organizace vozíčkářů spolek ve výši
Liga vozíčkářů, spolek ve výši
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. ve výši
Asistence, o.p.s. ve výši
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. ve výši

3 000 tis. Kč
1 000 tis. Kč
900 tis. Kč
522 tis. Kč
500 tis. Kč
500 tis. Kč
400 tis. Kč
110 tis. Kč
100 tis. Kč
75 tis. Kč

NIPI – Bezbariérové prostředí, o.p.s. – čerpala neinvestiční dotaci na činnost
a správu celostátní sítě konzultačních středisek pro potřeby stavebních úřadů v rámci
posuzování obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb. Projekt strukturou plánovaných činností podporuje antidiskriminační tendence
v oblasti investiční výstavby atak, aby tati nová výstavba splňovala legislativně
technické požadavky na její bezbariérové užívání.
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Labská stezka, spolek čerpala neinvestiční dotaci na vydání bezbariérové
mapy úseku Labské cyklotrasy Nymburk - Poděbrady Tour do Labe 2015 a na
dokončení Labské cyklotrasy v podobě bezbariérové mezinárodní trasy.
Sdružení přátel Konta BARIÉRY, spolek čerpalo neinvestiční dotaci na
provoz Poradny a brožovaného vydání Desatera kritérií při výběru vhodného zařízení
pro osoby s postižením v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR čerpala
neinvestiční dotaci na provoz Metodického centra pro odstraňování barier pro
nevidomé a slabozraké občany.
Česká abilympijská asociace, spolek čerpala neinvestiční dotaci na
podporu projektů pro vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
a projektů podporující aktivity zdravotně postižených osob v městech a obcí
Pardubického kraje. Zajištění činnosti středisek v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém
Mýtě.
Pražská organizace vozíčkářů, spolek čerpala neinvestiční dotaci na
osvětové akce s tématem Mapování přístupnosti objektů, komunikací a dopravy
z pohledu osob s tělesným postižením. Projekt spočíval v získávání a editaci dat
pojednávaných o přístupnosti objektů a souvisejících architektonických bariérách.
Liga vozíčkářů, spolek čerpala neinvestiční dotaci na pomoc vyřešit
problematiku přístupnosti staveb a bydlení osobám se zdravotním postižením. Na
vznik služba „asistent soběstačnosti“ pro osoby se zdravotním postižením, realizaci
besed o posuzování bezbariérovosti pro realitní kanceláře a makléře.
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. čerpalo neinvestiční dotaci na rozšíření
informovanosti v oblasti odstraňování architektonických a informačních bariér
z hlediska osob se zrakovým postižením.
Asistence, o.p.s. čerpala neinvestiční dotaci na hodnocení bezbariérovosti
domácího prostředí a blízkého okolí domu, poradenství o bezbariérových úpravách
staveb
Tyflocentrum Olomouc, o.p.s., čerpala neinvestiční dotaci na vytváření
bezpečného a bezbariérového prostředí pro osoby s omezenými možnostmi pohybu
a orientace, především pro osoby s těžkým zrakovým postižením.
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 2015 poskytnuta těmto organizacím:
Sdružení nájemníků ČR, spolek ve výši
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, spolek ve
výši
100

4 235 tis. Kč
1 600 tis. Kč

Rada seniorů, spolek ve výši
dTest, o.p.s., ve výši
Občanské sdružení majitelů domů v ČR, spolek ve výši
Česká společnost pro rozvoj bydlení, spolek ve výši
REMEDIUM Praha, o.p.s., ve výši
Sdružení obrany spotřebitele Moravy a Slezska, spolek ve výši

500 tis. Kč
330 tis. Kč
300 tis. Kč
250 tis. Kč
202 tis. Kč
145 tis. Kč

Sdružení nájemníků ČR, spolek 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 družstev, společenství vlastníků bytů ale i dalších osob na trhu
bydlení. Poradenské služby byly poskytovány v poradenských střediscích sdružení
nájemníků. Střediska poskytují informace a základní porady jak členům svazu, tak
i ostatní veřejnosti. Sdružení zajišťovalo vydávání písemných podkladů a periodik pro
informaci svých členů. Sdružení nájemníků je za ČR řádným členem Mezinárodní
unie nájemníků se sídlem ve Stockholmu a aktivně v této organizací působí.
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, spolek 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.
Rada seniorů, spolek čerpala neinvestiční dotaci na ambulantní bytové
poradenství. Jde o ojedinělý projekt v České republice, kde obě strany, tj. poradce
a klient jsou v seniorském věku. Tj. sami senioři radí a pomáhají seniorům.
dTest, spolek čerpalo neinvestiční dotaci poskytování poradenství a řešení
problémů nájemníků, osvětu nájemníků o jejich právech a vydávání a distribuci
brožury týkající se nájemních vztahů v souvislosti s cíli MMR.
Občanské sdružení majitelů domů v ČR, spolek realizovalo projekt na
posilování právního vědomí v oblasti bydlení, pomoci při vytváření fungujícího trhu
s byty. Byly organizovány přednášky a semináře, zajišťováno rozšiřování informační
brožury a časopisu Střecha, který vycházel 4 x ročně. Sdružení poskytovalo odborné
porady jak svým členům, tak dalším vlastníkům domů a veřejnosti.
Česká společnost pro rozvoj bydlení, spolek čerpala neinvestiční dotaci na
poskytování poradenské, informační a osvětové činnosti v oblasti bydlení.
REMEDIUM Praha, o.p.s. čerpalo neinvestiční dotaci na poskytování
individuálního poradenství, tvorbu a distribuci tematických materiálů souvisejících
s bydlením a na přípravu a realizaci vzdělávacích seminářů.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, spolek čerpalo
neinvestiční dotaci na rozšíření činnosti v oblasti ochrany spotřebitele o oblast
vlastnických a jiných práv k nemovitostem, převod vlastnických práv k nemovitostem.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území)
V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programu zmírnění sociální
disparity v území.
Neinvestiční dotace byla v roce 2015 poskytnuta těmto organizacím:
Svaz měst a obcí ČR, z.s.p.o. ve výši
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR, z.s.p.o. ve výši
Sdružení místních samospráv, z.s.p.o. ve výši
Národní síť Zdravých měst ČR, z.s.p.o. ve výši
Spolek pro obnovu venkova ČR, spolek ve výši
Asociace Entente Florale CZ – Souznění, spolek. ve výši

2 000 tis. Kč
1 350 tis. Kč
1 300 tis. Kč
1 001 tis. Kč
250 tis. Kč
150 tis. Kč

Svaz měst a obcí ČR, z.s.p.o., čerpal neinvestiční dotaci na podporu týkající
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.
Asociace nestátních neziskových organizací v ČR, z.s.p.o. čerpala dotaci
na posílení pozice neziskového sektoru na základě spolupráce oborových
a územních sítí, zkvalitnění systému vzdělávání NNO, vytvoření jednotné metodiky,
zkvalitnění služeb poskytovaných Asociací NNO neziskovému sektoru v oblasti
projektového, ekonomického a legislativního poradenství.
Sdružení místních samospráv ČR, z.s.p.o., čerpalo neinvestiční dotaci na
poskytování organizačních, administrativních, právních a odborných služeb členským
obcím a jejich představitelům, poskytování vzdělávacích služeb bez hledu na členství
v SMS ČR v průběhu roku 2015.
Národní síť Zdravých měst ČR, z.s.p.o., čerpala neinvestiční dotaci na
podporu zavádění udržitelného rozvoje a strategického řízení do praxe a to nejen na
národní, ale i na regionální a místní úrovni, provoz a rozvoj Databáze strategií.
Spolek pro obnovu venkova ČR, spolek čerpal neinvestiční dotaci na
zajištění administrace a prací spojených s koordinací a propagační činností soutěže
Vesnice roku.
Asociace Entente Florale CZ – Souznění, spolek čerpalo neinvestiční
dotaci na realizaci putovní výstavy Má vlast cestami proměn pro rok 2015, prezentaci
pozitivních příkladů záchrany a obnovy objektů- kulturního dědictví ČR, včetně
vydání turistické brožury s vystavenými proměnami.
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora rozvoje sociální turistiky (cílové
skupiny – děti a mládež, rodiny s dětmi, senioři, občané s handicapem) v kontextu
udržitelného rozvoje cestovního ruchu
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Neinvestiční dotace byla v roce 2015 poskytnuta těmto organizacím:
Klub českých turistů, spolek ve výši
Nadace Partnerství, ve výši
Asociace regionálních značek, spolek ve výši
České Švýcarsko, o.p.s., ve výši
Geopark Ralsko, o.p.s. ve výši
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, spolek ve výši
Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko, spolek ve výši

7 600 tis. Kč
750 tis. Kč
300 tis. Kč
215 tis. Kč
170 tis. Kč
100 tis. Kč
80 tis. Kč

Dotace Klubu českých turistů, spolek byla poskytnuta na údržbu a značení
pěších, cyklistických a lyžařských tras, na úhradu materiálových a organizačních
výdajů spojených se značením turistických tras. Převážná část dotace byla čerpána
na údržbu 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.
Nadace Partnerství čerpala neinvestiční dotaci na koordinaci rozvoje stezek
Erovelo v ČR – I. etapa na celém území ČR a jejích přesahů do sousedních států
a na podporu měkkého cestovního ruchu a udržitelného rozvoje sociální turistiky
v koridoru Labská stezka, propagaci české části labské stezky německým turistům,
usnadnění přístupu k informacím návštěvníků, vytvoření metodiky monitoringu
a vyhodnocování návštěvnosti Labské stezky.
Asociace regionálních značek, spolek, čerpal neinvestiční dotaci na
informační kampaň „Na značky, na venkov!“ zvyšující informovanost obyvatel
a návštěvníků regionů ˇČR o místních produktech a výrobcích, službách a zážitcích
České Švýcarsko, o.p.s. čerpal neinvestiční dotaci na aplikaci nových
technologií v oblasti podpory nových atraktivit cestovního ruchu pro návštěvnickou
veřejnost na celostátní úrovni v zájmu zvýšení efektivnosti turistických destinací
v regionech.
Geopark Ralsko, o.p.s., čerpalo neinvestiční dotaci na podporu rozvoje aktivit
v obcích v zájmovém území Geopark Ralsko a na přípravu programovacího období
2014-2020
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, spolek, čerpala dotaci
na pokrytí nákladů za čerpané služby od mezinárodní asociace ECTAA a na
zpracování a zveřejnění informací získaných od evropské asociace ECTAA.
Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko, spolek čerpala neinvestiční
dotaci na zvýšení odbornosti členů Skalní záchranné služby při záchraně
návštěvníků CHKO Broumovsko.
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OSTATNÍ
V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora HORSKÁ SLUŽBA, o.p.s.:
Horská služba ČR, o.p.s. ve výši

114 800 tis. Kč

Horská služba, o.p.s. – čerpala neinvestiční dotaci na poskytování první
pomoci, provádění záchranných a pátracích akcí, pátrání po pohřešovaných,
preventivní činnost, a další služby pro zajištění cestovního ruchu na českých horách.
Neziskové organizace předkládaly své žádosti o dotaci na rok 2015 do
vyhlášeného výběrového řízení s termínem do 3. září 2014. Rozhodnutí o poskytnutí
dotace byla vydána v únoru 2015.
Neinvestiční transfery církevním organizacím a náboženským společnostem
byly rozpočtovány ve výši 42,2 mil. Kč. Čerpání celkem představovalo 193,3 mil. Kč.
Kč
Ukazatel rozpočtové skladby

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Čerpání
rozpočtu

Čerpání nároků z
nespotřebovaných Čerpání celkem
výdajů

% čerpání
rozpočtu

% čerpání
rozpočtu
včetně NNV

Úspora
rozpočtu

IOP G - neinvestice - církevní právnické osoby - SR

2 469 505,000

2 378 240,550

2 351 067,550

0,000

2 351 067,550

98,86

98,86

27 173,000

IOP G - neinvestice - církevní právnické osoby - EU

18 051 752,000

38 522 905,160

36 454 840,590

0,000

36 454 840,590

94,63

94,63

2 068 064,570

55,69

576 090,490

458,08

2 671 328,060

NNV - IOP G - neinvestice - církevní právnické osoby - SR

0,000

0,000

26 523 130,810

26 523 130,810

x

NNV - IOP G - neinvestice - církevní právnické osoby - EU

0,000

0,000

0,000

127 165 609,220

127 165 609,220

x

Cíl 3 - neinvestiční tranfery církvím a náboženským společnostem - SR

0,000

1 300 000,000

723 909,510

0,000

723 909,510

NNV - Cíl 3 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - SR
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

0,000

0,000

0,000

0,000

97 212,230

97 212,230

20 521 257,000

42 201 145,710

39 529 817,650

153 785 952,260

193 315 769,910

x

0,000

x
55,69

x

0,000

x
93,67

0,000

U neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek a ostatních
transferů neziskovým a podobným organizacím bylo na upravený rozpočet ve výši
34,4 mil. Kč vykázáno čerpání ve výši 23,0 mil. Kč.
Kč
Ukazatel rozpočtové skladby

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Čerpání
rozpočtu

Čerpání nároků z
nespotřebovaných Čerpání celkem
výdajů

% čerpání
rozpočtu

% čerpání
rozpočtu
včetně NNV

x

x

NNV - Podpora oprav domovních olověných rozvodů - SVJ

0,000

0,000

0,000

480 000,000

480 000,000

Podpora oprav domovních olověných rozvodů - SVJ

0,000

3 725 146,000

3 207 831,700

0,000

3 207 831,700

Národní síť Zdravých měst ČR, z.s.p.o.

0,000

1 001 420,000

1 001 420,000

0,000

1 001 420,000

NNV - IOP F - neinvestice - zájmová sdružení právnických osob - SR

0,000

0,000

0,000

85 004,090

85 004,090

x

x

NNV - IOP F - neinvestice - zájmové sdružení právnických osob - EU

0,000

0,000

0,000

481 689,890

481 689,890

x

x

IOP G - neinvestice - zájmová sdružení právnických osob - SR

732 049,000

263 661,950

149 348,950

0,000

149 348,950

IOP G - neinvestice - zájmová sdružení právnických osob - EU

100,00

56,64

846 307,050

56,64

0,000
86,11

517 314,300

100,00

0,000

56,64

114 313,000

56,64

647 776,000

0,000
0,000

4 148 275,000

1 494 083,050

846 307,050

NNV - IOP G - neinvestice - zájmová sdružení právnických osob - SR

0,000

0,000

0,000

749 374,660

749 374,660

x

x

NNV - IOP G - neinvestice - zájmová sdružení právnických osob - EU

0,000

0,000

0,000

4 268 850,390

4 268 850,390

x

x

Cíl 3 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - SR

0,000

7 000 000,000

6 311 327,090

0,000

6 311 327,090

NNV - Cíl 3 - neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - SR

0,000

0,000

0,000

22 751,910

22 751,910

x

x

Asociace NNO v ČR, z. s. p. o.

0,000

1 350 000,000

1 350 000,000

0,000

1 350 000,000

x

x

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.p.o.

0,000

1 300 000,000

1 300 000,000

0,000

1 300 000,000

100,00

100,00

0,000

Svaz měst a obcí, z. s. p. s.

0,000

2 000 000,000

2 000 000,000

0,000

2 000 000,000

100,00

100,00

0,000

Nadace Partnerství, nadace

0,000

750 000,000

750 000,000

0,000

750 000,000

x

x

0,000

15 500 000,000

15 500 000,000

0,000

0,000

0,000

x

x

15 500 000,000

20 380 324,000

34 384 311,000

16 916 234,790

6 087 670,940

23 003 905,730

Projekt nestátní neziskové organizace
Neinvestiční transfery ostatním neziskovým a podobným organizacím
(včetně neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek)

0,000

86,11

Úspora
rozpočtu

90,16

49,20

0,000
0,000
90,16

688 672,910
0,000
0,000

66,90 17 468 076,210

4.6. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům
Jedná se především o neinvestiční transfery územním rozpočtům (obcím,
krajům, regionálním radám, svazkům obcí), neinvestiční transfery příspěvkovým
organizacím a transfery Státnímu fondu rozvoje bydlení (transfery veřejným
rozpočtům ústřední úrovně)
Proti upravenému rozpočtu bylo ve skutečnosti vykázáno překročení rozpočtu
ve výši 590,9 mil. Kč. Toto vysoké čerpání umožnily nároky z nespotřebovaných
výdajů z minulých let, takže nedošlo k vlastnímu překročení rozpočtu.
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V základní struktuře lze charakterizovat čerpání v roce 2015 takto:
Kč

Ukazatele rozpočtové skladby

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední
úrovně
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní
úrovně
Neinvestiční transfery obcím

Čerpání 2014

Čerpání rozpočtu

Čerpání nároků z
nespotřebovaných
výdajů

% čerpání
rozpočtu
včetně NNV

% čerpání
rozpočtu

Čerpání celkem

Úspora rozpočtu

0,000

69 000 000,000

69 500 000,000

69 000 000,000

60 000 000,000

129 000 000,000

99,28

185,61

500 000,00

1 608 572 146,80

948 419 383,00

1 169 778 493,60

727 266 104,44

663 718 451,75

1 390 984 556,19

62,17

118,91

442 512 389,16

606 588 282,26

435 111 780,00

641 535 155,21

272 019 743,87

421 570 580,53

693 590 324,40

42,40

108,11

369 515 411,34

91 288 458,68

13 307 603,00

39 658 629,49

18 124 381,11

21 614 894,09

39 739 275,20

45,70

100,20

21 534 248,38

906 739 995,28

500 000 000,00

484 743 936,90

433 812 793,94

219 945 825,55

653 758 619,49

89,49

134,87

50 931 142,96

3 955 410,58

0,00

3 840 772,00

3 309 185,52

587 151,58

3 896 337,10

86,16

101,45

531 586,48

884 150 807,96

627 608 484,00

683 189 381,94

536 690 136,36

135 235 571,94

671 925 708,30

78,56

98,35

146 499 245,58

435 095 974,00

444 740 419,00

447 679 840,00

402 857 071,64

579 060,00

403 436 131,64

89,99

90,12

44 822 768,36

445 496 064,82

182 868 065,00

230 309 541,94

129 381 443,43

134 581 128,99

263 962 572,42

56,18

114,61

100 928 098,51

3 558 769,14

0,00

5 200 000,00

4 451 621,29

75 382,95

4 527 004,24

72,60

72,63

748 378,71

2 765 452,00

3 551 548,00

3 562 657,00

2 586 634,19

1 049,61

2 587 683,80

72,60

72,63

976 022,81

3 807 039,00

452 000,00

5 052 000,00

4 596 541,00

0,00

4 596 541,00

90,98

90,98

455 459,00

2 499 295 445,76

1 649 031 415,00

1 931 082 532,54

1 340 139 415,99

858 955 073,30

2 199 094 489,29

69,40

113,88

590 943 116,55

Neinvestiční transfery krajům
Neinvestiční transfery regionálním radám
Neinvestiční transfery svazkům obcí
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným
organizacím
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím - kof.
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým
organizacím
Převody vlastním fondům
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným
rozpočtům
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům

Schválený rozpočet

Rozpočet po
změnách

4.7. Ostatní neinvestiční výdaje
Jedná se o neinvestiční transfery obyvatelstvu, neinvestiční transfery do
zahraniční.
Kč

Ukazatele rozpočtové skladby

Čerpání 2014

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

1 718 069,98

2 167 570,00

12 058 063,00

10 084 898,30

271 429,65

10 356 327,95

83,64

85,89

1 973 164,70

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním
orgánům
Příspěvek do fondu Výboru pro lidská sídla EHK OSN v Ženevě

9 142 077,00

10 000 000,00

10 000 000,00

4 218 954,00

0,00

4 218 954,00

42,19

42,19

5 781 046,00

12 730 549,39

20 336 169,00

20 663 274,84

12 671 415,61

0,00

12 671 415,61

61,32

61,32

7 991 859,23

350 000,00

350 000,00

350 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 438 675,13

200 000,00

200 000,00

157 072,65

0,00

157 072,65

0,00

2 800 000,00

2 800 000,00

729 157,86

0,00

Příspěvek v rámci Programu OSN pro lidská sídla UN-HABITAT
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
Příspěvky mezinárodním organizacím DANUBE Program 2014-2020 - SR
Dobrovolný příspěvek na činnost TC OECD

100,00

100,00

0,00

78,54

78,54

42 927,35

729 157,86

26,04

26,04

2 070 842,14

x

x

0,00

275 920,00

280 000,00

280 000,00

272 050,00

0,00

272 050,00

97,16

97,16

7 950,00

Příspěvky mezinárodním organizacím OP URBACT III

0,00

330 000,00

330 000,00

314 434,65

0,00

314 434,65

95,28

95,28

15 565,35

Příspěvky mezinárodním organizacím EUKN

0,00

962 500,00

962 500,00

950 775,00

0,00

950 775,00

98,78

98,78

11 725,00

1 058 243,19

1 200 000,00

1 200 000,00

1 133 297,28

0,00

1 133 297,28

94,44

94,44

825 000,00

825 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

825 000,00

4 978 315,86

4 100 000,00

4 100 000,00

2 013 930,65

0,00

2 013 930,65

49,12

49,12

2 086 069,35

Příspěvky mezinárodním organizacím OP Meziregionální spolupráce - SR
Příspěvky mezinárodním organizacím OECD LEED
Příspěvky mezinárodním organizacím OP Nadnárodní spolupráce - SR
Příspěvky mezinárodním organizacím
Příspěvky mezinárodním organizacím OP ESPON2013 - SR
Příspěvky mezinárodním organizacím OP INTERACT II - SR
Členství ve Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO)
Ostatní neinvestiční výdaje
Neinvestiční transfery ostatní

66 702,72

0,00

1 838 669,00

1 838 669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 838 669,00

867 082,08

1 850 000,00

1 850 000,00

953 851,16

0,00

953 851,16

51,56

51,56

896 148,84

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 869 740,52

0,00

1 869 740,52

93,49

93,49

130 259,48

3 612 313,13

3 600 000,00

3 927 105,84

3 927 105,84

0,00

3 927 105,84

100,00

100,00

0,00

27 700 000,00

22 700 000,00

550,99

0,00

550,99

550,99

0,00

0,00

23 590 696,37

60 203 739,00

65 421 337,84

26 975 818,90

271 429,65

27 247 248,55

41,23

41,65

15 746 069,93

0,00

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 2015 na projektech zahraniční
rozvojové pomoci ČR.
4.9. Zahraniční aktivity
Ministerstvo pro místní rozvoj – ústřední orgán měl v roce 2015 ve své agendě
385 schválených zahraničních pracovních cest (dále jen ZPC). Z nich bylo 31 ZPC
stornováno. Realizovaných 354 ZPC se celkem účastnilo 517 zaměstnanců (na
některé ZPC bylo vysláno více zaměstnanců, někteří vyjížděli opakovaně), kteří
strávili v zahraničí 1275 dnů.
Celkové finanční náklady na ZPC za rok 2015 činily cca 9 250 905 Kč.
Cestovné zahraniční – hrazeno z rozpočtu MMR: 4 026 461 Kč, cestovné zahraniční
– OPTP: 5 061 782 Kč, cestovné zahraniční - TP IOP: 162 662 Kč. V porovnání
s rokem 2014 se tyto finanční náklady na ZPC snížily o cca 816 419 Kč, a to díky
akcím refundovaným a akcím hrazeným z prostředků technické pomoci a také
postupným snižováním nákladů na ZPC, zejména díky utvoření systému
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poptávkového řízení při výběru dodavatele služeb – letecké přepravy a včasnému
objednání leteckého spojení. Snížení nákladů je také důsledkem uplatňování
rozhodnutí ministra č. 14/2015. K dalšímu snížení nákladů došlo z důvodu vzniklé
bezpečnostní situace v Paříži a Bruselu koncem listopadu 2015, kdy zaměstnanci
vyjížděli do rizikových oblastí jen omezeně a využívali především dálkovou
komunikaci v podobě videokonferencí.
Oproti roku 2014 se počet osob, které vycestovaly na ZPC, snížil o 87 a počet
zahraničních pracovních cest se taktéž snížil o 40 ZPC. Počet dnů strávených
v zahraničí byl také snížen o 268 dnů.
Zaměstnanci ministerstva uskutečnili zahraniční pracovní cesty do 30 zemí
světa.
Nejvíce pracovních dnů bylo stráveno v Belgii (285), v SRN (231), na Slovensku
(138), v Polsku (101), v Rakousku (86), ve Francii (56), v Lotyšsku (50), v Maďarsku
(48),
v Číně (44), v Itálie (40), v Lucembursku (35), v Nizozemí (28) a ve
Slovinsku (27).
Nejvíce ZPC souviselo s prací pro Evropskou komisi, s lotyšským
a lucemburským 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 17 893Kč (včetně dopravy,
ubytování, diet a konferenčních poplatků). Průměrná cena na 1 den v zahraničí byla
cca 7.256 Kč
Ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová za rok 2015 uskutečnila
celkem 17 zahraničních pracovních cest: 4x Belgie, 2x Francie, 2x Itálie,
2x Slovinsko, Polsko, Slovensko, Lotyšsko, SRN, USA, Kolumbie a Izrael.
Účel zahraničních pracovních cest a hlavní projednávaná problematika
souvisela vždy 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 2014 jsou rozděleny do
čtyř bloků.
Jedná se o:
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu – zahrnuje vznik nových
pracovních míst, přípravu nových průmyslových ploch, zprovoznění nevyužívaných
průmyslových ploch i jiných prostor a objektů pro podnikání a zajištění související
výstavby, rozšíření nebo rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury. Dále
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zahrnuje realizaci technické infrastruktury obcí pro rozvoj cestovního ruchu a obnovu
technických a kulturních památek v rámci koncepce regionálního programu, obnovu
majetku poškozeného pohromou, sloužícího k zabezpečení základních funkcí
v území. Jsou v ní obsaženy všechny kofinancované programy státního rozpočtu
a rozpočtu Evropské unie, které administruje Ministerstvo pro místní rozvoj. Celková
částka určená rozpočtem na tento blok představuje rozhodující část rozpočtu výdajů
na rok 2015. Jedná se o upravený rozpočet ve výši 39 789 400 391 Kč. Na tento blok
bylo v roce 2015 čerpáno ve výši 27 508 021 444 Kč. Plnění rozpočtu tedy
představuje hodnotu 69,13 %. Kriteriem pro hodnocení úspěšnosti bloku je
% uspokojení oprávněných žádostí. Cílovým stavem pro rok 2015 je hodnota 60 %.
Cílový stav byl splněn.
Podpora bydlení – zahrnuje zlepšení bytové situace obyvatelstva tak, aby
domácnosti byly schopné nalézt vhodné bydlení odpovídající jejich finančním
možnostem, pomoc při uspokojování bytových potřeb osob, které si vlastními silami
nemohou pořídit odpovídající bydlení, zvyšování objemu nové technické
infrastruktury pro vymezené cílové skupiny obyvatel, snížení stáří bytového fondu,
zkvalitnění bytového fondu, podporu udržitelného rozvoje bytového fondu, udržení
sociální stability v sídlištních celcích a prevenci kriminality. Celková částka určená na
tento blok v rozpočtu na rok 2015 představuje hodnotu 346 336 000 Kč. Na tento
blok bylo v roce 2015 čerpáno ve výši 511 575 996 Kč. Plnění rozpočtu tedy
představuje hodnotu 147,71 %. Překročení rozpočtu bylo zabezpečeno úsporami
z minulých let. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti tohoto bloku je % uspokojení
oprávněných žádostí. Cílovým stavem pro rok 2014 je hodnota 75 %. Cílová hodnota
byla zabezpečena.
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 po změnách na rok 2015 představuje hodnotu 36 341 322 Kč. Na tento
blok bylo v roce 2015 čerpáno ve výši 32 264 524 Kč. Plnění rozpočtu tedy
představuje hodnotu 88,78 %. Kriteriem pro hodnocení úspěšnosti bloku je
% zabezpečení výše uvedených činností. Pro rok 2015 se předpokládá cílová
hodnota 100 %. Přes dosažené úspory v rozpočtu na rok 2015, lze konstatovat, že
úkoly v této oblasti byly plně zabezpečeny.
Ostatní činnosti resortu – zahrnují zajištění provozu a vlastní investiční výstavby
resortu. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2015
představuje hodnotu 989 663 490 Kč. Na tento blok bylo v roce 2015 čerpáno ve výši
563 426 948 Kč. Plnění rozpočtu tedy představuje hodnotu 56,93 %. Kriteriem pro
hodnocení úspěšnosti bloku je % zabezpečení výše uvedených činností. Pro rok
2015 se předpokládá cílová hodnota 100 %. Úkoly v této oblasti byly beze zbytku
zabezpečeny.

107

6. Časové čerpání výdajů
6. 1. Čerpání finančních prostředků v průběhu roku
Ukazatel

1. čtvrtletí
v Kč

1. pololetí

podíl v %

v Kč

1. - 3. čtvrtletí

podíl v %

v Kč

Rok

podíl v %

v Kč

podíl v %

Výdaje celkem

6 207 851 659

21,69 11 500 721 019

40,19

18 911 397 421

66,09

28 615 288 911

100,00

Příjmy celkem

9 740 662 340

41,63 15 552 594 490

66,47

15 574 072 097

66,56

23 397 984 624

100,00

Čerpání rozpočtu probíhalo značně nerovnoměrně. Nejvyšších podílů bylo
dosaženo ve čtvrtém čtvrtletí (u výdajů i příjmů více než 33 %). Ukazuje se, že
průběžnému čerpání v průběhu roku není stále věnována ze strany ministerstva
potřebná pozornost.
6.2. Zálohové platby
V roce 2015 byly poskytnuty pouze provozní zálohy na čerpání pohonných
hmot CCS a provozní zálohy na běžné 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 2015“ č. 772-14529001/0710 Ministerstvu financí k 15. 3. 2016 celkem 213 674 111,28 Kč.
8. Nároky z nespotřebovaných výdajů
Na počátku roku 2015 bylo evidováno celkem 17 371 mil. Kč nároků
z nespotřebovaných výdajů. V průběhu roku 2015 byly čerpány nároky
z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 626 mil. Kč, úsporami rozpočtu v roce 2015
byly generovány nové nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 332 mil. Kč.
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 představuje částku
30 077 mil. Kč.
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V Kč
Stav nároků z
nespotřebovaných výdajů po
změnách k 1. 1. 2015

Účel

Profilující výdaje

Stav NNV k 1. 1. 2016

16 157 780 932,06

29 037 423 406,13

0,00

72 797 447,00

105 662 001,33

147 324 607,57

1 721 864 372,71

2 917 882 295,75

13 053 087 755,15

24 842 649 598,94

1 266 827 448,67

1 048 087 352,67

v tom:
Na platy státních zaměstnanců
Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů
státních zaměstnanců
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich
část od EU - národní prostředky
Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich
část od EU - prostředky EU
Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel - národní
programy
Výzkum a vývoj
Účelově určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel
Neprofilující výdaje
Celkem

1 657 250,00

0,00

8 682 104,20

8 682 104,20

1 213 073 445,47

1 039 498 335,09

17 370 854 377,53

30 076 921 741,22

Lze konstatovat, že v této oblasti bylo zaznamenáno proti roku 2014 zhoršení
čerpání rozpočtu a tím k podstatnému růstu nároků z nespotřebovaných výdajů.
Nároky z nespotřebovaných výdajů se meziročně zvýšily o 12,7 mld. Kč. Nejvyšší
objemy nároků z nespotřebovaných výdajů jsou vykázány u kofinancovaných
programů státního rozpočtu a rozpočtu EU. Jedná se o tyto programy a nároky
k 1. 1. 2016:
Program
Regionální operační programy a operační
programy Praha
Integraovaný operační program
Integrovaný regionální operační program
Operační program Technická pomoc
Operační program Technická pomoc 2014+
Operační program přeshraniční spolupráce
2014+

Částka v tis. Kč
14 178 491
3 442 824
8 263 109
1 095 429
246 432
66 133

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
Na tomto účtu nebyl od roku 2001 žádný obrat.
zůstatek účtu k 31. 12. 2015

728 464,67 Kč
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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 nichž 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. 2015
příjmy:

8 579 025,04 Kč
2 498 424,25 Kč
Okresní stavební podnik, státní podnik
Nový Jičín, v likvidaci
zůstatek účtu k 31. 12. 2015
11 077 449,29 Kč
Účet projektu INTERACT „EX-INT“ č. 70033-629001/0710
- byl zřízen v srpnu roku 2006 a slouží jako podpora k financování projektů
realizovaných v rámci této iniciativy ES
stav účtu k 1. 1. 2015
bez obratu za rok 2015

1 677 114,86 Kč

zůstatek účtu k 31. 12. 2015

1 677 114,86 Kč

9.2. VISA karty
Účet „VISA karty“ č. 4224815004/2700 (UniCredit Bank, a. s.)
- 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. 2015
výdaje uskutečněné VISA kartami celkem
zůstatek účtu k 31. 12. 2015

0,00 Kč
184 714,39 Kč
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 služeb), ze které jsou tyto prostředky též 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. 2015
příjmy
výdaje

0,00 Kč
1 165 970,00 Kč
-12 000,00 Kč vracené přeplatky
1 153 970,00 Kč zúčtováno ve prospěch
státního rozpočtu na MF
0,00 Kč

zůstatek účtu k 31. 12. 2015
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. 2015 má v držení celkem 2 984 ks akcií v nominální hodnotě 714 668
000,- Kč. Hodnota jedné akcie je 239 500,- Kč. Celková pořizovací cena akcií
evidovaná v účetnictví je 319 795 944,10 Kč. Uvedené akcie představují podíl 33,53
% na základním kapitálu akciové společnosti. V průběhu roku 2015 došlo k navýšení
majetkové účasti v této akciové společnosti o 424 ks akcií.
9.5. Návratné finanční výpomoci
V roce 2015 nebyly na MMR evidovány.
10. Kontrola
10.1. Kontroly hospodaření
interního auditu

provedené

v gesci

samostatného

oddělení

Oddělení interního auditu zabezpečovalo v roce 2015 především tyto hlavní činnosti:
– zabezpečení funkce interního auditu,
– výkon kontaktního bodu sítě AFCOS.
V rámci zabezpečení funkce interního auditu byly v roce 2015 vykonány tyto interní
audity:
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„Ověření účinnosti vnitřního kontrolního systému útvarů MMR se zaměřením na
výkon zřizovatelské funkce k řízené příspěvkové organizaci Česká centrála
cestovního ruchu – CzechTourism“,
„Audit výkonnosti – pořízení monitorovacího systému MS2014+ a souvisejících
úkonů“.
Kromě výkonu auditní činnosti poskytovalo Oddělení interního auditu v roce 2015
konzultační a poradenské služby pro útvary MMR a organizace v působnosti 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.
–
Za rok 2015 byla provedena 1 veřejnosprávní kontrola, a to u České centrály
cestovního ruchu - CzechTourism, která je státní příspěvkovou organizací, jejímž
zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Název kontroly: „Naplňování
obecných koncepcí cestovního ruchu v působnosti MMR ČR, ověření účinnosti
vnitřního kontrolního systému a funkčnosti interního auditu a prověření přijímaných
opatření z výsledků kontrol, auditů a kontrolních zjištění“.
10.2. Kontroly hospodaření provedené v gesci Řídících orgánů
kofinancovaných programů SR a EU
Řídící orgán Integrovaného operačního programu
1. Řídící kontrola
Celkovou zodpovědnost za realizaci Integrovaného operačního programu (dále jen
„IOP“) zahrnující i odpovědnost za finanční kontrolu poskytované pomoci nese Odbor
řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj, jenž vykonává roli
Řídícího orgánu IOP (dále jen ŘO IOP). Provádění kontrolní činnosti může přenést
na kontrolní orgány subjektů implementační struktury, a to prostřednictvím dohod
o delegování úkolů, resp. na základě rozhodnutí ministra, není tím však zbaven
svého práva sám kontroly provádět, ani není zbaven zodpovědnosti za provádění
těchto kontrol. ŘO IOP v rámci kontrolního systému nastaveného v Operačním
manuálu IOP (dále jen „OM IOP“) kontroluje činnosti jednotlivých zprostředkujících
subjektů (dále jen ZS). ŘO IOP tak ověřuje zejména plnění dohod o delegování úkolů
a rozhodnutí ministra pro místní rozvoj na jednotlivé ZS. Řídící kontrola těchto
subjektů je součástí kontrolního systému definovaného v Operačním manuálu IOP –
aktualizovaná verze 1.5, platná od 1. 11. 2013. Zde jsou, mimo jiné, popsány druhy
řídící kontroly a způsoby, jakými jsou prováděny. V metodických podkladech
programu 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
měsíčně sledovány a vyhodnocovány. Pracovníci ŘO IOP je zaznamenávají do
informačního systému IS MONIT7+ a IS MSC2007. ŘO IOP plánuje provádění
kontrol delegovaných činností u jednotlivých ZS v souladu s Operačním manuálem
ŘO (dále jen „OM ŘO“). Krom provádění kontrol delegovaných činností prošetřuje
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ŘO IOP v průběhu roku také námitky příjemců proti krácení Žádostí o platbu (dále jen
ŽoP), provedeným Centrem pro regionální rozvoj ČR (dále jen CRR), a to formou
veřejnosprávních kontrol projektů. Dále ŘO IOP prošetřuje stížnosti podané dle § 175
zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, proti nesprávnému postupu jednotlivých ZS.
Prověřování stížností provádí ŘO IOP formou ad-hoc kontrol delegovaných činností.
2. Vnitřní kontrolní systém
Vnitřní kontrolní systém, který je založen na pravidlech efektivního, hospodárného
a účelného výkonu veřejné správy vyplývajícího ze zákona o finanční kontrole
a dalších předpisů, je popsán v OM IOP.
Zaměření kontrolní činnosti ŘO IOP je určeno na základě analýzy rizik, zohlednění
podnětů získaných od subjektů podílejících se na implementaci program, výsledků
auditů a kontrol provedených externími subjekty, námitek a stížností příjemců a dále
závěrů vlastní kontrolní činnosti.
Kontrolní činnost ŘO IOP v roce 2015 byla podložena Plánem kontrol ŘO IOP na rok
2015.
Kontroly delegovaných činností (dále KDČ) byly v roce 2015 zaměřeny na ověřování
dodržování správných postupů jednotlivými ZS, zejména při kontrole veřejných
zakázek zadávaných v projektech, při výběru vzorku projektů ke kontrolám a při
kontrole administrace ŽoP a dále na ověřování postupu ZS při kontrolách na místě
v době udržitelnosti projektů.
ŘO IOP prošetřoval námitky příjemců proti kontrolním zjištěním CRR, zejména výši
vyčíslených nezpůsobilých výdajů a krácení ŽoP. Při jejich prověřování prováděl
kontroly projektů (dále KNP) formou administrativních veřejnosprávních kontrol,
případně veřejnosprávních kontrol na místě.
Přehled celkem zahájených a ukončených kontrol ŘO IOP v roce 2015
Neukonče
Typ
Ukončené Ukončené Ukončené
né+
Zahájené
kontroly
celkem
bez nálezu s nálezem nezahájen
é
KDČ

32

49

37

12

9

KNP

108

76

42

34

51

Celkem

140

125

79

46

60

113

AK

MN

AVSK

VSKM

Ukončené
celkem

4

9

8

0

1

0

17

10

15

2

3

MPSV

4

3

1

0

1

1

3

1

2

1

3

MZd

4

8

6

0

1

1

11

6

9

2

3

CRR
12
12
10
0
1
1
18
6
11
Celke
24
32
25
0
4
3
49
23
37
m
Přehled kontrol projektů podle oblastí intervence v roce 2015

7

0

12

9

O.I.

Plán

Zahájené

AK

MN

AVSK

VSKM

Neukonče
né

Zahájené

MV

Ukončené
celkem
Ukončené
z minulýc
h období
Ukončené
bez
nálezu
Ukončené
s nálezem

ZS

Plán

Neukonče
né

Ukončené
z minulýc
h období
Ukončené
bez
nálezu
Ukončené
s nálezem

Přehled kontrol delegovaných činností podle ZS za rok 2015

1.1

0

4

0

3

0

1

4

0

2

2

0

2.1

0

56

43

3

10

0

19

0

15

4

37

3.1+3.3

0

9

0

6

3

0

9

0

5

4

0

3.2

2

5

0

2

1

2

4

1

3

1

2

3.4

0

3

0

3

0

0

4

1

2

2

0

4.1

0

4

0

2

1

1

8

5

6

2

1

5.1

2

5

0

0

2

3

4

1

1

3

2

5.2

0

13

0

5

4

4

16

4

4

12

7

5.3

0

5

0

5

0

0

5

0

3

2

0

6.1+6.2

0

4

0

1

2

1

3

1

1

2

2

Celkem

4

108

43

30

23

12

76

13

42

34

51

Přehled zahájených a ukončených administrativních kontrol ŽoP odborem
rozpočtu v roce 2015
Typ kontroly

Zahájené

Ukončené

Ukončené
bez nálezu

Ukončené
s nálezem

Neukončen
é

AK interim s
proplácením

10

8

8

0

2

Oddělení administrace programů EU odboru Rozpočtu ověřilo v oblastech intervence
1.1 a 3.2 celkový objem výdajů ve výši 83,04 mil. Kč; nebyly identifikovány žádné
nezpůsobilé výdaje.
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Závěr:
ŘO IOP předpokládal v roce 2015 zahájit a realizovat celkem 70 kontrol, z toho 24
kontrol delegovaných činností; zahájeno bylo celkem 140 kontrol z toho 32 kontrol
delegovaných činností a ukončeno bylo celkem 125 kontrol.
ŘO IOP splnil plán kontrol na rok 2015 co do počtu provedených kontrol. Nebyl však
zcela naplněn plán provést 4 KDČ u každého ZS – zatímco u CRR bylo provedeno
8 KDČ, u ostatních ZS pouze 3 (MPSV a MZd), resp. 2 (MV). V průběhu roku 2015
probíhal u ŘO IOP, ZS MV a 16 příjemců mimořádný audit č. IOP/2015/SM/001
„Audit oblasti IT projektů prioritní osy 1 IOP“ za účelem ověření existence
a správného zaměření strategie investic do IT projektů prioritní osy 1, ověření
způsobilosti a oprávněnosti investic do IT projektů prioritní osy 1, ověření správnosti
postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek na vzorku operací, prověření 3E
pořízeného předmětu dotace a ověření ostatních náležitostí projektů.
ŘO IOP zařadil do svého plánu kontrol na r. 2016 dokončení 3 kontrol zahájených
v minulých obdobích a dále 57 kontrol, které byly v plánu kontrol na rok 2015,
z nichž 51 kontrol nebylo v r. 2015 dokončeno a 6 kontrol bude zahájeno v r. 2016.
Nedořešení všech zahájených kontrol bylo způsobeno zejména vysokým počtem ad
hoc kontrol, které ŘO IOP musel v roce 2015 zahájit, a to 16 kontrol na základě
námitek příjemců a 11 kontrol na základě stížností příjemců a dále 31 kontrol za
účelem přijetí konečného uzavření evidovaných podezření na nesrovnalost
v případech, kdy orgány finanční správy v plné výši nepotvrdily zjištění z kontrol
orgánů implementační struktury.
VNĚJŠÍ AUDITY A KONTROLY
Audity Evropské komise
Audit Evropské komise č. 2014/CZ/REGIO/C4/1349/1
V dubnu 2014 byl ze strany Evropské komise zahájen audit zadávání veřejných
zakázek (dále také „VZ“) na vysílací služby (tzv. audit na broadcasting). Z hlediska
OP IOP se audit týkal projektů v oblasti intervence (dále také „OI“) 4.1 příjemce
České centrály cestovního ruchu a také projektu OI 1.1 příjemce MV ČR. Závěrečná
zpráva auditu je ze dne 27. 4. 2015 a neobsahuje finanční korekce související s IOP.
Zjištění se týkají neadekvátní transpozice směrnice EU o veřejných zakázkách
(článek 16 směrnice 2004/18/ES v českém právu), přímých zadání veřejných
zakázek na nabývání, přípravu, výrobu nebo společnou výrobu programového
obsahu, které není v souladu se směrnicí EU o veřejných zakázkách.
Audit Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1332/1
V dubnu 2014 zahájila EK audit na Auditním orgánu MF ČR (dále také „AO“)
a u příjemců osmi vybraných projektů IOP. Auditní mise spočívala v opětovném
auditu projektů, které auditoval AO při auditu operací roku 2013. Závěrečná zpráva
o auditu byla doručena na Stálé zastoupení ČR při EU Brusel dne 22. 6. 215
a obsahuje následující zjištění:
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u tří auditovaných zakázek u základních registrů byla navržena finanční
oprava ve výši 10 %, přičemž Auditní orgán již stanovil finanční korekci ve výši
5 % v důsledku jiných zjištění (projekty č. CZ.1.06/1.1.00/03.05890,
CZ.1.06/1.1.00/03.05891, CZ.1.06/1.1.00/03.05889);
- nedostatek jasné strategie v případě investic do IT;
- nerovné podmínky pro uchazeče u projektů č. CZ.1.06/2.1.00/08.07159
a č. CZ.1.06/2.1.00/08.07161 s finanční korekcí ve výši 10 %, argumenty
národních orgánů týkající se potencionálního střetu zájmu byly EK přijaty;
- nepřiměřená
a
diskriminační
kritéria
pro
posouzení
kvalifikace
a netransparentní hodnocení nabídek u projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06695
s finanční korekcí ve výši 10 %, EK dospěla k závěru, že zjištěná nesrovnalost
měla omezený dopad na udělení zakázky;
- nedostatečná práce AO.
Přepočet projektové chybovosti za rok 2013 činí podle přepočtu provedeného útvary
Komise 2,97 % a horní limit nesprávností činí 4,93 %. ŘO IOP nesouhlasil se závěry
vyplývajícími ze zjištění č. 1 a předal AO návrh argumentace k využití při rozporování
závěrů EK. AO zažádal EK v srpnu 2015 o přehodnocení výše finanční opravy
s ohledem na vyhodnocení závažnosti a v souladu s principem proporcionality žádal
o ponechání 5%ní korekce u zjištění č. 1. Audit EK nebyl ke dni 31. 12. 2015 finálně
ukončen.
-

Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu
Kontrolní akce NKÚ č. 14/15„Peněžní prostředky vynakládané na projekty a opatření
k podpoře a dosažení efektivní veřejné správy včetně realizace úspor výdajů“
Kontrolní akce byla zahájena dne 23. 4. 2014 se zaměřením na implementaci Smart
Administration (dále také „SA“) a na vybrané projekty Operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost. Kontrolní závěr byl zveřejněn ve Věstníku č. 2/2015 a shrnutí
zjištění týkajících se IOP je následující:
- MV ve strategii SA nestanovilo konkrétní cílový stav pro veřejnou správu
v roce 2015
a nenastavilo způsob, který by zajistil měřitelné hodnocení plnění této
strategie;
- koordinace strategie SA na meziresortní úrovni nefungovala;
- MV zajišťovalo řízení a hodnocení strategie SA nedostatečně.
Kontrolní akce NKÚ č. 15/02 „Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace
veřejné správy v gesci státu poskytované na podporu úspor energie“
Kontrolní závěr byl zveřejněn dne 23. 11. 2015. V této kontrolní akci nebyly zjištěny
nezpůsobilé výdaje týkající se IOP. U MMR nebylo u programů dosahující úspory
energie v kontrolovaném období snížení spotřeby energie ze strany MPO sledováno.
Kontrolní akce NKÚ č. 15/03 „Peněžní prostředky státu poskytované na podporu
úspor energie“
Komunikační infrastruktura veřejné správy tvoří základ pro poskytování
elektronických služeb a výkon veřejné správy. Jejím zásadním prvkem je CMS, které
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umožňuje informačním systémům veřejné správy mezi sebou komunikovat. Projekt
CMS měl být původně dokončen v roce 2010, ale nebyl hotov ani do konce kontroly
NKÚ. Vzhledem k tomu, že vznik CMS byl financován z 85 % z evropských dotací,
hrozí, že Česká republika o část těchto prostředků přijde. Do konce kontroly za něj
MV přitom zaplatilo více než 394 milionů. Dokončen nebyl ani projekt ITS NGN, za
který MV do konce kontroly zaplatilo téměř 152 milionů korun a který měl být také
z 85 % financován z evropských dotací. I přes zjištěné nedostatky kontrolované
projekty přispějí k rozvoji komunikační infrastruktury veřejné správy.
MV také zadalo pět veřejných zakázek na základě tzv. in-house výjimky konkrétnímu
dodavateli, přestože zmíněné zakázky podle NKÚ nesplňovaly podmínky pro tento
typ zadání. Do ukončení kontroly za ně MV zaplatilo 390 milionů korun.
Kontrolní akce NKÚ č. 15/06 „Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie
a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska
udržitelnosti projektů“
Kontrolní akce byla na ŘO IOP a ZS CRR zahájena dne 24. 2. 2015, následně byla
zahájena také na ZS MV a MZd. Kontrolní závěr byl publikován dne 18. 1. 2016.
NKÚ zjistil dílčí nedostatky v nastavení podmínek udržitelnosti a v provádění kontrol
jejich dodržování. U jednoho z kontrolovaných projektů financovaných z IOP příjemce
podpory nezachoval účel, na který mu byla dotace poskytnuta. Nedostatky v oblasti
využití výstupů projektů v době udržitelnosti byly zjištěny i u některých poskytovatelů
dotace u projektů, kde vystupovali v roli příjemce podpory. Opodstatněné
nesrovnalosti týkající se IOP, které vyplývají z této kontroly představují finanční
částku ve výši 12 911 106,07 Kč.
Kontrolní akce NKÚ č. 15/10 „Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní
infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit
jeho prostřednictvím“
Kontrola byla u MMR zahájena v dubnu 2015, jejím předmětem je projekt NIPEZ,
reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384. Do 31. 12. 2015 nebyla kontrolní akce ukončena.
Kontrolní akce NKÚ č. 15/18 „Peněžní prostředky určené na podporu bydlení“
Kontrolní akce byla zahájena na MMR dne 13. 5. 2015. Kontrolní akce nebyla ke dni
31. 12. 2015 ukončena.
Audity Auditního orgánu
Audit systému implementace IOP č. IOP/2014/S/001
Audit systému implementace byl zahájen u ŘO IOP s účastí zástupců jednotlivých ZS
dne 6. 11. 2014. Audit byl zaměřen na činnost ŘO IOP a ZS v období od 1. 7. 2013
do 30. 6. 2014 a jeho součástí bylo i šetření nesrovnalostí. Finální zpráva z auditu
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doručena na ŘO IOP dne 19. 8. 2015 obsahuje následující zjištění s vysokou mírou
závažnosti:
- nesprávné vyřešení 9 nesrovnalostí
- neprovádění kontrol dle čl. 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 v rámci
finančního nástroje Jessica u Holdingového fondu, správce FRM a koncových
uživatelů.
- neprovádění kontrol dle čl. 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 v rámci
finančního nástroje Jessica systému výběru koncových uživatelů.
Zjištění se střední mírou závažnosti:
- nesprávné vyřešení 2 nesrovnalostí;
- porušení postupu při výběrovém řízení na nového zaměstnance;
- setrvávající nekomfortní situace po rozdělení jednotlivých fází administrace
projektů realizovaných v rámci oblasti intervence 3.1 a 3.3 IOP mezi MPSV
a CRR ČR;
- riziko nedočerpání alokovaných prostředků;
- nedostatečně fungující řídící a kontrolní systém v oblasti kontroly žádostí
o platbu ze strany ZS MV.
- nedostatečná účinnost kontrol CRR vykonaných dle čl. 13 Nařízení Komise
(ES) č. 1828/2006 v oblasti veřejných zakázek.
Na základě výsledků auditu systému, kdy byla funkčnost řídícího a kontrolního
systému IOP celkově vyhodnocena v kategorii 2 – systém funguje, ale jsou potřeba
určitá zlepšení, a na základě výsledků auditů operací, kdy nejpravděpodobnější míra
nesprávnosti je rovna 2,32 %, je tedy větší než přípustná míra chybovosti, dospěl AO
ke stanovisku s výhradou.
Extrapolovaná chybovost u IOP byla přepočtena AO MF ČR na základě změn
finančních oprav u 3 auditů operací s výslednou hodnotou 3,12 % (na základě
provedené Fact Finding Mission a následné reakce AO na vyhodnocení VKZ ze
strany EK).
Mimořádný Audit zdravotnictví č. AO/2014/SM/05-IOP
Cílem auditu systému bylo prověřit čerpání finančních prostředků z fondů EU na
zdravotnickou techniku v rámci IOP v programovém období 2007 – 2013 a také ověřit
aspekty způsobilosti příslušných operací včetně postupů zadávání VZ. Tento audit je
součástí horizontálního auditu systému pro ověření čerpání finančních prostředků
z fondů EU na zdravotnickou techniku na vybraných operačních programech. Audit
byl dokončen dne 19. 12. 2014.
V 10 projektech ze vzorku, ve kterých byly VZ vyhlášeny před 31. 1. 2011, došlo
k selhání
a nedostatečnosti kontrolních mechanismů poskytovatele dotace v procesu
hodnocení
a schvalování projektu. Při výběru projektů řídící a kontrolní systém nedostatečně
vyhodnocoval hospodárnost předložených žádostí o dotaci. Byly identifikované
nehospodárně využité prostředky ve výši 71 509 094,20 Kč z ověřovaných
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prostředků ve výši cca 1,2 mld. Kč. V 7 projektech (v několika případech se jedná
o projekty, u nichž byla identifikována i nehospodárnost) byly identifikovány
nezpůsobilé výdaje (potvrzené nesrovnalosti) za porušení pravidel veřejných zakázek
nebo další porušení pravidel představují částku 40 343 166,48 Kč (3,3 %), přičemž
za rizikové období (do 31. 1. 2011) představují částku 40 312 901,35 Kč (4,3 %).
Systém byl na základě těchto zjištění hodnocen v kategorii 3 (systém funguje
částečně; jsou třeba zásadní zlepšení) před 31. 1. 2011 a v kategorii 2 (funguje, jsou
třeba určitá zlepšení) po přijetí opatření po 31. 1. 2011.
Nápravná opatření: Auditoři stanovili uplatnění plošné finanční korekce ve výši
5 % na všechny projekty související se zadáním VZ před 31. 1. 2011 a uplatnění
individuální finanční opravy za 7 identifikovaných pochybení v oblasti veřejných
zakázek. Auditoři se ztotožnili s argumentem ŘO, že není nutné plošnou finanční
korekci uplatňovat, jelikož selhání řídícího a kontrolního systému již bylo popsáno ve
Výročních kontrolních zprávách za roky 2011 a 2012 a plošná finanční korekce byla
uložena, respektive selhání bylo promítnuto do víceleté chybovosti. Individuální
korekce za pochybení při zadávání veřejných zakázek byly neprodleně zaúčtovány
v IS VIOLA. Zpráva z auditu byla zaslána k odsouhlasení EK, která akceptovala
5% plošnou korekci na projekty s veřejnými zakázkami schválenými do 31. 1. 2011,
nicméně plně neakceptovala způsob aplikace korekce. ŘO IOP proto ve spolupráci
s AO a PCO upřesnil způsob aplikace plošné korekce následovně:
Plošná 5% korekce byla v roce 2010 doúčtovaná u projektů s uplatněnou
extrapolovanou korekcí z VKZ 2011 tak, aby všechny zaúčtované korekce v tomto
roce odpovídaly 5 % z CZV certifikovaných v roce 2010. V letech 2011 – 2014 byla
uplatněna 5% plošná korekce na VŘ na zdravotnickou techniku u projektů, kde
nebyla zaúčtována žádná individuální korekce. V případě dřívějšího zaúčtování
individuální korekce nižší než 5 % z VŘ na zdravotnickou techniku bylo nutné
doúčtovat rozdíl do 5 %. Celkem byla tímto způsobem zaúčtována plošná korekce ve
výši 42 224 541,34 Kč, individuální korekce byla ve výši 36 986 814,35 Kč.
Mimořádný audit č. IOP/2015/SM/001 „Audit oblasti IT projektů prioritní osy 1 IOP“
Provedení auditu v oblasti IT projektů bylo požadavkem EK na základě auditu
č. 2013/CZ/REGIO/C4/1332/1. Mimořádný audit oblasti IT projektů prioritní osy 1 IOP
byl zahájen na ŘO IOP dne 3. 2. 2015 a ukončen dne 22. 1. 2015. Audit byl zaměřen
na ověření existence a správného zaměření strategie investic do IT projektů prioritní
osy 1 IOP, ověření způsobilosti a oprávněnosti investic do IT projektů prioritní osy
1 IOP, ověření správnosti postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek na
vzorku operací, prověření 3E pořízeného předmětu dotace a ověření ostatních
náležitostí projektů. Audity byly provedeny u 16 příjemců v oblasti intervence 1.1,
přičemž nové nedostatky s finančními dopady na nezpůsobilé výdaje ve výši
224 304 096 Kč byly identifikovány u 4 projektů. Auditorský tým konstatoval, že řídící
a kontrolní systém vykazoval určitou nedostatečnost a selhání kontrolních
mechanismů zejména v oblasti kontroly dodržování pravidel zadávání veřejných
zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Systém byl
hodnocen v kategorii 2 jako fungující, ale jsou potřeba určitá zlepšení.
Zjištění AO se střední mírou závažnosti:
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-

-

-

-

selhání a nedostatečnost kontrolních mechanismů poskytovatele dotace
(v rámci kontrol a administrativních kontrol) zejména v oblasti dodržování
pravidel zadávání veřejných zakázek při realizaci projektů;
nedostatečné řízení projektů prioritní osy 1 IOP na úrovni příjemců;
absence nezávislého a odborného posouzení efektivity realizace informačního
systému při hodnocení projektu (studie proveditelnosti a zvolené realizační
varianty) a po dokončení zhotovení) projektu;
nedostatečná evidence a monitoring informací potřebných k minimalizaci rizika
monopolizace trhu s dodávkami ve veřejné správě a pro implementaci
účinných opatření k zajištění efektivní a transparentní hospodářské soutěže;
nedostatečně řízené riziko možného střetu zájmů (nízká míra závažnosti
zjištění).

Audity operací 2015
AO provedl v roce 2015 38 auditů operace. Auditoři AO identifikovali chyby ve výši
65 361 678,83 Kč, což představuje projektovanou chybovost 1,41 % ověřovaných
výdajů certifikovaných v roce 2014. prostá chybovost představuje 2,74 %. Nejčastěji
byla identifikována pochybení v oblasti pravidel pro veřejné zakázky. Zbývající část
tvoří porušení v oblasti nezpůsobilých výdajů a chybějící resp. neúplné dokumenty.
Se zřetelem na provedení mimořádných auditů v prioritní ose 1 došlo k navýšení
celkové projektované chybovosti ve výši 1,69 %.
Kontrolní činnost Řídícího orgánu OPTP v roce 2015
Struktura kontrol
Řídící orgán OPTP vykonával v roce 2015 veřejnosprávní kontroly v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, dále se
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole a v souladu s platnou dokumentací OPTP
u příjemců v OPTP zejména na základě:
- plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2015;
- podnětů z řídicí kontroly;
- platné Metodiky výběru vzorku;
- analýz rizik;
- výsledků administrativní kontroly;
- na základě požadavku Evropské komise (dále „EK“) plynoucího z Akčního
plánu, dle kterého je ŘO povinen vyplňovat na základě těchto kontrol
Standardní kontrolní list EK dle čl. 13 Implementačního nařízení
u závěrečných Zjednodušených žádostí o platbu podaných po 1. 9. 2012.
V souvislosti s prováděním kontrolních činností, vyplývajících z povinností Řídícího
orgánu OPTP a Centra pro regionální rozvoj České republiky 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
2015 do 31. prosince 2015 celkem 156 kontrolních akcí.
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Přehled provedených kontrol:
-

115 administrativních kontrol, z toho 4 ex-ante a 111 interim;
28 fyzických kontrol, z toho 11 veřejnosprávních kontrol na místě (zaměření
kontrol bylo převážně na kontrolu s proplácením, tedy na způsobilost výdajů);
9 monitorovacích návštěv;
3 úkony předcházející kontrole;
1 fyzická kontrola delegovaných činností zaměřená na kontrolu složek
projektů.

Zaměření fyzických kontrol na místě
Kontrolní skupina se při kontrolách zaměřovala zejména na:
-

způsobilost výdajů v OPTP;
plnění Podmínek realizace projektu včetně výstupů projektu apod.

Při provádění kontrol mzdových a souvisejících výdajů uplatňovaných příjemci
v předložených Zjednodušených žádostech o platbu byly kontroly na místě zaměřeny
na ověření souladu uplatňovaných výdajů zejména s Metodickou příručkou
způsobilých výdajů a rovněž byly kontroly zaměřeny na dodržování Metodického
pokyny k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém
období 2007-2013 schváleným usnesením vlády ČR č. 444/2014 účinné od
1. 9. 2014 a případně i na dodržování Metodiky výběru zaměstnanců
implementujících fondy EU v programovém období 2007 – 2013 a v programovém
období 2014-2020 schválené usnesením vlády ČR č. 313/2012 účinné od 1. 7. 2012.
Kontrolní zjištění
Mezi kontrolní zjištění patřila v roce 2015 m. j. nezpůsobilost výdajů zejména
u mzdových a souvisejících výdajů (např. výdaje nesouvisející se zapojením do
OPTP, nedostatky v účetnictví příjemce, chybné výpočty, nesprávné uvedení
koeficientu podílu práce na projektu v porovnání s reálným podílem práce a dále
nedodržení postupů při výběru nových zaměstnanců apod.).
Na základě kontrolní činnosti Řídícího orgánu OPTP byly identifikovány 2 případy
podezření na nesrovnalost, které nebyly podezřením na porušení rozpočtové kázně,
neboť se jednalo pouze o porušení postupů při výběru nových zaměstnanců
implementujících fondy EU, a dále byl identifikován 1 případ podezření na porušení
rozpočtové kázně, neboť došlo k překročení maximální výše mimořádných odměn.
Deset případů potvrzené nesrovnalosti spočívající v podezření na porušení
rozpočtové kázně bylo identifikováno na základě auditů provedených Auditním
orgánem (dále „AO“). Tyto případy byly předány k dalšímu řízení příslušnému orgánu
finanční správy (dále „OFS“).
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U jednoho již dříve identifikovaného podezření na nesrovnalost/potvrzené
nesrovnalosti došlo v roce 2015 k uzavření případu, neboť výsledek daňové kontroly
OFS potvrdil porušení rozpočtové kázně ve výši 513 Kč a vratka ve výši 437 Kč (EU
podíl) byla připsána na účet Platebního a certifikačního orgánu (dále „PCO“) dne
14. 10. 2015.
Navržená opatření a jejich zhodnocení
Během kontrolních činností Řídícího orgánu OPTP v roce 2015 nebyla uložena
s ohledem na charakter zjištění nápravná opatření. Vzhledem k tomu, že nezpůsobilé
výdaje byly identifikovány především ještě během interim kontrol souvisejících
s žádostmi o platbu, nebyly tedy následně příjemcům proplaceny z evropských
prostředků a nejednalo se, tedy až na 3 případy uvedené v bodě 3, o nesrovnalosti.
Kontrolní pracovníci se nadále na identifikované typy zjištění zaměřují při následných
kontrolách.
Kontroly/audity provedené na ŘO OPTP externími subjekty
U Řídícího orgánu byla v roce 2015 vykonána kontrola ze strany PCO, která byla
zaměřena na administraci žádostí o platbu, na provádění kontrol delegovaných
pravomocí, na oblast propagace a publicity, na monitoring a administraci
nesrovnalostí a na přípravu podkladů pro certifikaci výdajů. V rámci kontroly byly
identifikovány 3 typy zjištění.
V předložené složce projektu byla identifikována chybějící komunikace za účelem
doplnění zjednodušené žádosti o platbu a z následně předložené komunikace
vyplývá překročení lhůty na doplnění zjednodušené žádosti o platbu. Dále bylo
zjištěno, že žádost o platbu byla schválena, přestože kontrolní otázka č. 4 na
formuláři F1 byla zaškrtnuta negativně s poznámkou, že kontrola provedena nebyla.
Posledním zjištěním bylo neplnění časového plánu kontrol činností delegovaných na
zprostředkující subjekt, neboť kontrola uvedená v plánu kontrol delegovaných
činností na rok 2014 se neuskutečnila. ŘO OPTP přijal nápravná opatření
a doporučení PCO zapracoval do pracovních postupů.
V roce 2015 byl realizován audit č. OPTP/2014/SM/01 Audit monitorovacího systému
pro období 2007–2020 v rámci něhož bylo identifikováno 14 zjištění, přičemž
12 zjištění bylo s vysokou mírou závažnosti a 2 zjištění byla se střední mírou
závažnosti. Zjištění uvedená ve Zprávě o auditu indikovala, že jednotlivé projekty
a veřejné zakázky (nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií,
předmětu veřejné zakázky) byly nastaveny způsobem zvýhodňujícím konkrétního
uchazeče na trhu, který se podílel na dodávce předchozího monitorovacího systému.
Dále nedodržením závazných postupů při realizaci veřejných zakázek nedošlo
k výběru ekonomicky nejvýhodnějšího řešení.
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S ohledem na skutečnost, že závěry ze Zprávy o auditu deklarují vyčíslené
nezpůsobilé výdaje, nesrovnalosti a nesoulad s právními akty o poskytnutí dotace,
tj. podezření na porušení rozpočtové kázně, byla zjištění u 7 projektů předána
k dalšímu šetření příslušenému OFS a zároveň byl u 5 projektů předán podnět na
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
V roce 2015 bylo v OPTP AO realizováno a uzavřeno 27 auditů operací, přičemž
v 19 případech byly audity bez zjištění, ve 4 auditech byla identifikována zjištění
se střední mírou významnosti závažnosti a ve 4 auditech byla identifikována zjištění
s vysokou mírou závažnosti, přičemž se ve 3 případech jednalo o audity projektů,
v rámci kterých proběhl již dříve audit monitorovacího systému č. OPTP/2014/SM/01
a identifikovaná zjištění se shodují. Z hlediska auditovaných subjektů bylo
ve 12 případech auditovaným subjektem MMR, ve 3 případech bylo auditovaným
subjektem CRR, v 6 případech bylo auditovaným subjektem MF (audity proběhly
u příjemců PCO a AO) a 6 případech proběhly audity u Místních akčních skupin.
Dále byl dne 21. 9. 2015 zahájen AO audit designace OPTP 2014-2020, který ovšem
ke konci roku 2015 nebyl ukončen.
10.3. Kontrola programů podpory bydlení
V roce 2015 probíhaly v odboru 84 dvě kontroly NKÚ:
Kontrolní akci NKÚ č. 15/02 Peněžní prostředky státu poskytované na podporu
úspor energií
Kontrola byla kontrolou systému, za tímto účelem bylo na MMR kontrolováno:
 Koncepční činnost;
 Legislativní činnost;
 Prostředky SR a EU, které jsou směrovány do oblasti úspor energií;
 Vyhodnocení efektivity a účinnosti (formy, způsoby).
V Kontrolním protokolu nebyla uvedena žádná zjištění, ke kterým by měl Odbor
politiky bydlení uplatnit námitky a také tak ve stanoveném termínu neučinil. Kontrolní
protokol, který převzalo OPB je dílčím kontrolním protokolem za MMR. Časový plán
Kontroly č. 15/02 je 01/2015 - 10/2015. Kontrolované osoby byly: Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí,
Státní fond rozvoje bydlení, Státní fond životního prostředí České republiky, Agentura
pro podporu podnikání a investic CzechInvest a další vybraní příjemci peněžních
prostředků (obce a právnické osoby).
Kontrolní akci NKÚ č. 15/18 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení
Kontrole bylo podrobeno:
 řídící a koordinační činnost MMR při zajišťování politiky bydlení, včetně vazby
podpor bydlení na koncepci bydlení a hodnocení cílů a přínosů podpor;
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 poskytování podpory bydlení prostřednictvím MMR a zajištění kontroly dodržení
vybraných podmínek pro užití podpory, což bylo ověřeno zejména u akcí
podpořených z programu 117 510 Podpora bydlení;
 opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrolní akci 09/24 Peněžní
prostředky určené na podporu bydlení, kterou NKÚ provedl v období od října 2009
do května 2010.
V Kontrolním protokolu nebyla uvedena žádná zjištění, ke kterým by měl Odbor
politiky bydlení uplatnit námitky a také tak ve stanoveném termínu neučinil. Kontrolní
protokol, který převzalo MMR dne 23. 11. 2015, je dílčím kontrolním protokolem za
MMR. Časový plán Kontroly č. 15/18 je 01/2015 - 01/2016. Kontrolní akce nebyla
dosud uzavřena (nebyl schválen kontrolní závěr) a podle informace NKÚ bude
kompletní zpráva o této kontrolní akci předložena vládě až na začátku roku 2016,
a to dohromady za všechny kontrolované subjekty. Kontrolované osoby byly:
Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení a vybraní příjemci
peněžních prostředků, kteří jsou kontrolováni v místě realizace (ARCHIKA s.r.o.,
Boršice, město Svratka, město Mohelno, obec Boršice, obec Horní Moštěnice, obec
Mrsklesy, obec Předklášteří, obec Střítež, RÝPAR-STAV s.r.o.).
Veřejnosprávní kontroly
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole bylo v roce 2015
provedeno 14 průběžných 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
Celkově byly v rámci Programu podpory bydlení zkontrolovány prostředky v objemu
36.04 tis. Kč, což představuje 9,97 % z objemu poskytnutých finančních prostředků.
Ve všech kontrolovaných případech nebyly zjištěny zásadní nedostatky.
V rámci závěrečného vyhodnocování akcí pracovníci odboru učinili dalších 22 podání
na místně příslušné finanční úřady.
10.4. Kontrolní činnost v působnosti odboru kontroly
Kontrola NKÚ, případně jiné vnější kontroly (zaměření kontrol, kontrolní
zjištění, navržená opatření, zhodnocení realizace přijatých opatření)
Kontroly NKÚ v roce 2015
 zahájené:
č. 15/10 „Peněžní prostředky vynakládané na Národní infrastrukturu pro
elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho
prostřednictvím“
č. 15/18 “Peněžní prostředky určené na podporu bydlení“
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 ukončené:
č. 15/06 „Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie
a státního rozpočtu určené na financování operačních programů
z hlediska udržitelnosti projektů“
Zjištění: 2 zjištění s finančním dopadem ve výši 216 428,62 Kč a 30 000
Kč.
č. 15/02 „Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energií“
Zjištění: Část na SFRB – bez zjištění, část MMR - bez vyčísleného
finančního zjištění.
č. 15/18 „Peněžní prostředky určené na podporu bydlení“
Žádné zjištění.
Kontroly FÚ v roce 2015
 zahájené:
č. CZ.1.08/2.1.00/12.00147 „Kontrola FÚ pro hlavní město Prahu –
podezření
za porušení rozpočtové kázně“
Č. j. 6678069/15/2000-31472-110026, CZ.1.06/1.100/07.06384 „Kontrola
k ověření,
zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití
peněžních prostředků státního rozpočtu ČR a EU při realizaci projektu
č. CZ.1.06/1.100/07.06384“
 ukončené:
č. 1396836/15/2000-31472-110026 „Příprava digitalizace územních,
stavebních a dalších vybraných řízení a postupů dle Stavebního zákona“
Zjištění: dne 13. 5. 2015 byla ukončena daňová kontrola s výsledkem
porušení rozpočtové kázně. Vyměřeny platební výměry, 29. 5. 2015
podáno odvolání na FÚ. Dne 29. 6. 2015 bylo na FÚ podáno doplnění
k odvolání.
Č. j.: 6546506/15/2000-31472-110026 „Kontrola ověření, zda nevznikla
odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití peněžních
prostředků státního rozpočtu ČR a EU v rámci IOP. Ostatní náklady
technické pomoci při realizaci projektu č. CZ.1.06/6.2.00/10.09307“
Zjištění: Odvod ve výši 1 764,96 Kč za neprodlené neinformování CRR ČR
o změnách v projektu.
Č. j. 6516121/15/2000-31476-105571, CZ.1.08/3.1.00/09.00065 „Kontrola
k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně
provedením nezpůsobilých výdajů při realizaci projektu č. %00065“
Zjištění: 1 zjištění s finančním dopadem ve výši 16 162,40 Kč.
č. CZ.1.04/4.1.00/48.00028 „Kontrola FÚ pro Prahu - podezření za
porušení rozpočtové kázně“
Žádné zjištění.
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Audity auditního orgánu MF v roce 2015
 zahájené:
č. IOP/2015/SM/001 „Audit oblasti IT projektů prioritní osy 1 integrovaného
operačního programu“
č. CZ.1.08/2.1.00/13.00166, OPTP/2015/O/011 „Provozní podpora a rozvoj
Aplikace MS2014+ programového období 2014-2020“
č. CZ.1.08/2.1.00/11.00122, OPTP/2015/O/025 „Provoz a správa MS
programového období 2007-2013 akce 1. – Centrální rozvoj IS Monit 7+“
č. CZ.1.08/2.1.00/11.00126, OPTP/2015/O/026 „Provoz a správa MS
programového období 2007-2013 akce 1. – Centrální rozvoj IS Benefit 7“
č. CZ.1.08/2.1.00/13.00150, OPTP/2015/O/029 „Provoz a správa MS
programového období 2007-2013 akce 2. – Paušální poplatky IS Monit7+
a Benefit7 - II“
č. CZ.1.08/2.1.00/13.00161, OPTP/2015/O/030 „Provoz a správa MS
programového období 2007-2013 akce 2. – Paušální poplatky IS Monit7+
a Benefit7 - III“
č. CZ.1.08/2.1.00/11.00133, OPTP/2015/O/027 „Zajištění komplexních
služeb
pro systémovou integraci monitorovacího systému“
č. CZ.1.08/2.1.00/12.00147, OPTP/2015/O/009 „Pořízení
monitorovacího systému pro programové období 2014-2020“

aplikace

č. CZ.1.08/2.1.00/13.00163, OPTP/2015/O/010 „Pořízení HW platformy
a Infrastruktury serverovny pro MS2014+“
č. CZ.1.08/2.1.00/14.00353, OPTP/2015/O/012 „HW a SW vybavení pro
záložní pracoviště Aplikace MS2014+“
č. IOP/2015/MO/010 „Audit operace č. IOP/2015/MO/010“
č. IOP/2015/MO/013 „Audit operace č. IOP/2015/MO/013“
č. IROP/2015/S/001 „Dodržení kritérií pro určení řídícího orgánu pro
Integrovaný regionální operační program“
č. OPTP/2015/S/001 „Dodržení kritérií pro určení řídícího orgánu pro
Operační program Technická pomoc – Audit designace“
č. MF-659/2015/5202-1 „Audit systému Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013“
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 ukončené:
č. OPTP/2014/SM/01, MF-73399/2014/5209-13 „Audit monitorovacího
systému
SF pro období 2007 - 2020“
Zjištění: dle Zprávy o auditu 1. dílčí plnění - období 2014-2020
(z 10. 4. 2015).
č. OPTP/2015/O/015 „Audit projektu %148 „Komunikační aktivity NSRR„“
Zjištění: 1 porušení se střední mírou závažnosti – nezpůsobilé výdaje ve
výši 22 300 Kč.
č. OPTP/2015/O/014 „Audit operace související s projektem OPTP
reg. č. CZ.1.08/3.1.00/09.00071 (10.-13. etapa)“
Zjištění: 30. 9. 2015 na účet PCO převeden odpovídající podíl prostředků
EU z identifikovaných nezpůsobilých výdajů.
č. IOP/2014/S/001 „Audit systému implementace Integrovaného
operačního programu“
Zjištění: 3 zjištění s vysokou mírou závažnosti, 6 se střední mírou
závažnosti.
č. ETC CZ-PL/2015/s/001 „Audit systému OP PS ČR-Polsko 2007-2013“
Žádné závažné zjištění.
č. A627/K3972 „Audit systému OP PS Slovenská republika - Česká
republika 2007-2013“
Žádné závažné zjištění.
č. ETC SN-CZ/2015/O/015 „Audit operace projektu Technická pomoc
MMR ČR č. 2007500014“
Bez zjištění.
č. CZ.1.084.1.00.11.000120 „Audit projektu % 120 „Vývoj a správa portálu
Strukturální fondy„"
Bez zjištění.
č. OPTP/2015/O/003 „Audit operace OPTP %00155“
Žádné zjištění.
č. OPTP/2015/O/008 projektu OPTP reg. č. CZ.1.08/1.1.00/09.00070
„Odborná asistence při výkonu kontrol projektů financovaných ze SF a FS
dle čl. 13 Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 - 16. a 17. Etapa“
Žádné zjištění.
č. CZ.1.08/4.1.00/14.00315 „Informační kampaně o fondech EU, Operační
program technická pomoc“
Žádné zjištění.
č. OPTP/2015/O/024 „Audit operace OPTP %00085“
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Žádné zjištění.
č. OPTP/2015/O/028 „Audit operace OPTP %00136“
Žádné zjištění.
č. ETC SK-CZ/2015/O/018 „Audit operace projektu č. 22430120003,
název
"TA-kontroloři"„
Žádné zjištění.
č. OPTP/2014/S/001; MF-69108/20/5209-1 „Audit systému implementace
OPTP“
Žádné závažné zjištění.
Kontroly Ministerstvem financí v roce 2015
 ukončené:
č. IOP/2015/O/036 „IOP: Rebranding a marketingová podpora
příjezdového cestovního ruchu, registrační čísla CZ.1.06/4.1.00/12.07998
a CZ.1.06/4.1.00/12.07999“
Ukončeno bez zjištění.
č. IOP/2015/O/036 „IOP: Zavedení národního informačního portálu
cestovního
ruchu,
reg.
čísla:
CZ.1.06/4.1.00/12.08195
a CZ.1.06/4.1.00/12.08196“
Ukončeno bez zjištění.
Kontroly MF ČR Odborem NF a PCO v roce 2015
 ukončené:
Č. j. MF22215/2015/5502-3 „Administrace žádostí příjemce o platbu,
kontrola delegovaných pravomocí, propagace a publicita, nesrovnalosti
a certifikace výdajů“
Zjištění: 4 zjištění nikoliv závažného charakteru.
Kontroly MF ČR Odborem NF v roce 2015
 zahájené:
č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00018 „Podpora strategického řízení obcí“
 ukončené:
Kontrola systému pro čerpání prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci OPTP. Předmětem kontroly byla zejména administrace
žádostí příjemce o platbu a certifikace výdajů.
Žádné zjištění.
Kontroly MF PCO v roce 2015
 zahájené:
Nesrovnalosti a administrace ŽoP.
Kontroly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2015
 zahájené:
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č. CZ.1.08/2.1.00/12.00147 „Žádost o zaslání dokumentace o veřejné
zakázce v návaznosti na podnět z kontroly MF Audit č. POTP/2014/SM/01,
MF-73399/2014/5209-13“
č. CZ.1.08/2.1.00/13.00163 a CZ.1.08/2.1.00/14.00353 „Žádost o zaslání
dokumentace o veřejné zakázce v návaznosti na podnět z kontroly MF
Audit č. OPTP/2014/SM/01, MF-73399/2014/5209-14“
VZ „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) - systémový“
č. 117D816 „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého
a Moravskoslezského kraje“
 ukončené:
č. ÚOHS-P428/2015/VZ-8999/2015/512/MHr „Žádost o zaslání stanoviska
a dokumentace k veřejné zakázce "Správce fondu rozvoje měst
(opakovaná)" - přezkum možného nedostatečného odeslání dodatečných
informací k veřejné zakázce“
Nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení.
Žádné zjištění.
Kontroly Řídícího orgánu IOP v roce 2015
 zahájené:
Kontrola ŘO IOP 12/2015/l
č.45/2015/1 „Veřejnosprávní kontrola projektu Národní systém kvality
služeb cestovního ruchu v České republice“
Kontroly IBM Slovensko, spol. s r.o. v roce 2015
 zahájené:
Ověření využití softwaru společnosti IBM
Kontroly Samostatným oddělením interního auditu MMR v roce 2015
 zahájené:
č. interního auditu: 1/15 č. j. MMR-19346/2015-10 „Audit výkonnosti –
pořízení monitorovacího systému MS2014+“
 ukončené:
Č. j. MMR-3683/2015-10 „Naplňování obecných koncepcí cestovního
ruchu v působnosti MMR ČR, ověření účinnosti vnitřního kontrolního
systému a funkčnosti interního auditu a prověření přijímaných opatření
z výsledků kontrol, auditů a kontrolních zjištění“
Zjištění: Nápravná opatření budou provedena v požadovaném termínu.
Kontroly MMR Odborem řízení operačních programů v roce 2015
 zahájené:
č. 33/2015/I „Veřejnosprávní kontrola č. 33/2015/I zaměřená na ověření
postupů Holdingového fondu“
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č. 43/2014/I „IOP: „Česko – země příběhů na TV v ČR a SR“
reg. č. CZ.06/4.1.00/12.09288 a CZ.1.06/4.1.00/12.09289 s prověření
skutečností uvedených v trestním oznámení“
č. kontrola č. 106/2015/I „Veřejnosprávní kontrola č. 106/2015/I zaměřená
na kontrolu využití poskytnutých úvěrů u koncových uživatelů v rámci
programu JESSICA“
Kontroly MMR, odborem kontroly v roce 2015
 ukončené:
Č. j. MMR-40695/2014-96 „kontrola nápravných opatření, která byla přijata
na základě zjištění uvedených v protokolu o výsledku veřejnosprávní
kontroly v ÚÚR ve dnech 19. 11. 2012 až 21. 11. 2012“
Žádné zjištění.
Kontroly Státního úřadu Inspekce práce v roce 2015
 zahájené:
Kontrola podle ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o inspekci práce),
v rozsahu § 3 zákona o inspekci práce kontrolu Ministerstva pro místní
rozvoj
Kontroly Certifikačního orgánu: Svobodný stát Bavorsko 2007-2014 v roce 2015
 zahájené:
Kontrola vzorku - žádost o doručení kopií kontrolovaných originálních
dokladů (soupiska s výdaji, účetní doklady, výpisy z účtů, atd.) k projektu
č. 330
Kontroly OSF MV ČR v roce 2015
 zahájené:
č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00006 „Kontrola realizace projektu – procedurální,
obsahová
a finanční – Zprostředkující orgán OP LZZ“
č. CZ.1.06/1.1.00/07.06384 „Veřejnosprávní kontrola na místě č. 78/2015“
č. CZ.1.06/1.1.00/14.08493 „Veřejnosprávní kontrola na místě č. 91/2015“
č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00006 „Kontrola realizace projektu – finanční i věcná
část – Zprostředkující orgán OP LZZ“
 ukončené:
č. CZ.1.04/4.1.00/C7.00004 „Kontrola realizace projektu - finanční i věcná
část - Zprostředkující orgán OP LZZ“
Žádné zjištění.
Kontroly MV ČR v roce 2015
 zahájené:
č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00018 „Podpora strategického řízení obcí“
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Kontroly Úřadem pro ochranu osobních údajů v roce 2015
 zahájené:
Č. j. UOOU-09749/15-1 „Kontrola v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona
č. 255/2012 Sb. - dodržování povinností správce osobních údajů
stanovených v hlavě II zákona č. 101/2000 Sb.“
 ukončené:
Č. j. UOOU-00596/15-6 „Kontrola zahájená na základě podnětu zaslaného
Policií ČR obsahující podezření na porušení zákona č. 101/2000 Sb.“
Zjištění: porušení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.
Kontroly Evropskou komisí GŘ pro hospodářskou soutěž v roce 2015
 ukončené:
č. F3/AMF/MR/sj/D(2014)42084 „Kontrola režimů státní podpory SA.26219
(2014/MX) - Podpora na rekonstrukci panelových domů (Navýšení
rozpočtu schváleného režimu N 343/2005 "Podpora na rekonstrukci
panelových domů).“ Zjištěny nesrovnalosti, které však neměly vliv na
slučitelnost podpory s vnitřním trhem. GŘ pro hospodářskou soutěž
nebude žádat orgány ČR o dodatečné informace.
Kontroly Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky v roce 2015
 ukončené:
č. KZ4-0860 - 2015 „Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného“ Žádné
zjištění - za období 3/2013 přeplatek pojistného ve výši 1 215,- Kč, který
byl započten pro následující období.
Kontroly CRR Praha v roce 2015
 ukončené:
č. CZ.1.06/4.1.00/04.05901 CZ.1.06/4.1.00/04.05902 „fyzická kontrola
ex-post“
Žádné zjištění - uděleno doporučení označit VT financovanou z projektu
povinnou publicitou.
č. CZ.1.06/4.1.00/04.05942
CZ.1.06/4.1.00/04.05943 „fyzická kontrola
ex-post“
Žádné zjištění - uděleno doporučení označit VT financovanou z projektu
povinnou publicitou.
Veřejnosprávní kontrola prováděná u příjemců programových dotací
a organizací v působnosti MMR (kontrolní zjištění, navržená opatření,
zhodnocení realizace přijatých opatření):
Kontroly hospodaření organizací, u nichž MMR plní funkci zřizovatele
Odbor kontroly neprováděl v roce 2015 žádné kontroly v souladu s plánem kontrol
u organizací, u nichž MMR plní funkci zřizovatele (Ústav územního rozvoje, Česká
centrála cestovního ruchu-CzechTourism, Centrum pro regionální rozvoj ČR).

131

Kontroly dotací poskytnutých ze SR
a) programu podpory bydlení, podprogramů:
 117 512 Regenerace panelových sídlišť;
 117 513 Podpora výstavby technické infrastruktury;
 117 514 Podpora výstavby podporovaných bytů;
 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů;
Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 50,40 mil Kč.
Podle schváleného plánu bylo zkontrolováno celkem 17 akcí.
Ve třech případech bylo zjištěno neplnění podmínek rozhodnutí, tedy porušení
rozpočtové kázně:
- evidenční číslo 117D514000190 B. j. 3 PB-PČB Klatovy, nebyla příjemcem
dotace splněna podmínka dodržet ustanovení o nájemních smlouvách;
- evidenční číslo 117D514000213 B. j. 9 PB-PČB Žleby, Ke mlýnu č. p. 348,
nebyla příjemcem dotace splněna podmínka dodržet ustanovení o nájemních
smlouvách;
- evidenční číslo 117D514000237 B. j. 6 PB-VB Višňové, č. p. 219/1, Višňové
171, nebyla příjemcem dotace splněna podmínka dodržet ustanovení
o nájemních smlouvách a financování akce.
b) programu podpory regionální politiky, podprogramu:
 117 814 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů;
 117 815 Podpora obnovy a rozvoje venkova;
 117 913 - 914 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách;
 117 612 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
a v budovách městských a obecních úřadů;
Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 77,14 mil Kč.
Podle schváleného plánu bylo zkontrolováno celkem 89 akcí.
Ve dvou případech bylo zjištěno neplnění podmínek rozhodnutí, tedy porušení
rozpočtové kázně:
- evidenční číslo 117D815001021 „Pištín – rekonstrukce zázemí Spolkového
domu a vybavení kluboven pro spolkový život“ nebyla příjemcem dotace
splněna podmínka dodržet ustanovení o financování akce;
- evidenční číslo 117D815002040 „Dětské hřiště parc. č. 2547 v k. ú.
Pouzdřany, nebyla příjemcem dotace splněna podmínka dodržení termínu
předložení ZVA.
c) národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu:
- 117 713 Cestování dostupné všem;
Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 23,86 mil Kč.
Podle schváleného plánu bylo zkontrolováno celkem 12 akcí.
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Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
d) provedené mimo schválený Plán kontrol, podprogramu:
- 217 117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou;
Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 6,20 mil Kč.
Celkem byly zkontrolovány 4 akce.
Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
- 117 514 Podpora výstavby podporovaných bytů;
Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 14,41 mil Kč.
Celkem byly zkontrolovány 3 akce.
Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
e) nestátních neziskových organizací (NNO):
Podle schváleného plánu bylo zkontrolováno celkem 9 NNO.
- Podpora místního rozvoje v oblasti CR;
Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 4,35 mil. Kč.
Podle schváleného plánu byly zkontrolovány celkem 4 akce.
Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
- Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů;
Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 7,73 mil. Kč.
Podle schváleného plánu bylo zkontrolováno celkem 5 akcí.
Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
f) kontroly provedené na základě stížností a podnětů:
- 117 815 Podpora obnovy a rozvoje venkova;
Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 0,59 mil Kč.
Celkem byla zkontrolována 1 akce.
Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
- 117 816 Podpora rozvoje
a Moravskoslezského kraje;

pracovních

příležitostí

Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 1,00 mil Kč.
Celkem byla zkontrolována 1 akce.
Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
- 117 712 Cestovní ruch pro všechny;
Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 2,23 mil Kč.
Celkem byla zkontrolována 1 akce.
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na

území

Ústeckého

Bylo zjištěno neplnění podmínek rozhodnutí, tedy porušení rozpočtové kázně:
evidenční číslo 117D712000072 Český Krumlov i pro handicapované“ nebyla
příjemcem dotace splněna podmínka udržitelnosti akce.
- 117 713 Cestování dostupné všem;
Celková výše zkontrolovaných výdajů činila 2,50 mil Kč.
Celkem byla zkontrolována 1 akce.
Bylo zjištěno neplnění podmínek rozhodnutí, tedy porušení rozpočtové kázně:
evidenční číslo 117D713001003 Turistické centrum Latrán“ nebyla příjemcem dotace
splněna podmínka udržitelnosti akce.
Ostatní kontrolní zjištění (nepředložené dokumenty, chybějící údaje apod.) byla ve
všech případech napravena příjemcem dotace v termínech stanovených kontrolní
skupinou.
Předmětem kontrol bylo prověření dokumentů a činností souvisejících
s poskytováním prostředků ze státního rozpočtu ČR. Každá kontrola byla zaměřena
na ověření souladu realizace akce s Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na
financování akce a na dodržení podmínek podprogramu příjemcem dotace. Kontrolní
pracovníci rovněž prováděli fyzickou prohlídku výsledků realizace akce.
Spuštění Modulu koordinace veřejnosprávních kontrol (MKP) v podmínkách
MMR
Modul koordinace plánování (MKP) veřejnosprávních kontrol v podmínkách
MMR
Ustanovení § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ukládá
kontrolním orgánům zpracovat plán kontrol a koordinovat obsah plánu kontrol
s ostatními kontrolními orgány.
Modul koordinace plánování veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory MKP umožňuje provádění automatizované kontroly duplicitních kontrolních akcí
a koordinaci plánu kontrol jednotlivých kontrolních orgánů (např. MMR) s plány
ostatních kontrolních orgánů (např. Ministerstvo financí a další ministerstva,
jednotlivé finanční úřady, ostatní správní úřady atd.).
Modul automaticky informuje kontrolní orgán o výsledku koordinace s konkrétním
uvedením všech kontrolních akcí, u kterých došlo k zařazení duplicitních kontrol
s požadavkem na posouzení potřebnosti provedení těchto kontrol. Zároveň modul
umožňuje elektronickou komunikaci mezi kontrolními orgány k řešení duplicitních
kontrol. MKP je připraven tak, že umožňuje jednotlivým ministerstvům jeho využívání
všemi kontrolními orgány v jejich působnosti.
Odbor kontroly MMR je garantem fungování MKP v podmínkách ministerstva jednotlivé odborné útvary ministerstva a Státní fond pro rozvoj bydlení jakožto
subpředkladatelé zpracovávají své vlastní plány kontrol v DIS-MMR a tyto následně
přenášejí přímo do MKP (mají určeny své vlastní plánovače, koordinátory,
schvalovatele a odesílatele). Přenos naplánovaných kontrol do MKP probíhal
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v průběhu roku 2015 bez vážnějších problémů. V roce 2015 byly zároveň realizovány
úpravy v informačních systémech pro čerpání evropských strukturálních
a investičních fondů (programové období 2014 – 2020), které umožní plánování
kontrolních akcí přímo v těchto informačních systémech a jejich následné odesílání
do MKP.
Administrace, koordinace a vyřizování stížností a petic
Dle přidělených kompetencí administroval OKO v jím vedené centrální evidenci
stížnosti
(vč. stížností podaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím,
kdy je MMR povinným subjektem při vyřizování žádosti o informace), petice a další
obdobná podání došlá na ministerstvo, koordinoval jejich vyřizování s věcně
příslušnými útvary a kontroloval způsob jejich vyřízení v zákonem stanovených
lhůtách.
V roce 2015 bylo zaevidováno celkem 185 nových podání v členění na stížnosti,
oznámení, podněty, petice, ostatní podání a žádosti o informace k prováděným
šetřením od orgánů činných v trestním řízení. Ve sledovaném období byla podání
průběžně vyřizována s respektováním zákonných lhůt. V témže období bylo přijato,
zaevidováno a vyřizováno rovněž 136 opakovaných stížností.
V daném roce MMR obdrželo 7 stížností podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Z tohoto počtu byly 2 stížnosti vyřízeny
rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj jako nadřízeného orgánu (v jednom
případě
postup
MMR
jako
povinného
subjektu
při vyřizování žádosti o informace potvrzen, v jednom případě přikázáno žádost
o informace znovu vyřídit), 5 stížností vyřídilo MMR v autoremeduře.
Realizace protikorupčních opatření
Akčním plánem boje s korupcí na rok 2015 bylo MMR pověřeno plněním celkem
7 úkolů (Zveřejňování souhrnného seznamu poradců a poradních orgánů na
webových stránkách; Nový zákon o veřejných zakázkách; Strategie elektronizace
veřejných zakázek na období 2016-2020; Strategie pro boj s podvody a korupcí při
čerpání fondů v rámci Společného strategického rámce v období 2014-2020;
Pokračování ve sjednocování metodiky zadávání veřejných zakázek a zajištění
jednotné interpretace zákona o veřejných zakázkách; Metodika veřejného
nakupování; Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu). OKO, kterému
je v rámci MMR svěřena činnost ve věci boje s korupcí, v roce 2015 zajišťoval
komunikaci a administrativu s tímto dokumentem související.
Zástupci OKO se jako členové mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí
zúčastnili jednání této skupiny, a dále jednání ve věci přípravy Akčního plánu boje
s korupcí na rok 2016, který byl následně schválen usnesením vlády ČR ze dne
14. prosince 2015 č. 1033.
V roce 2015 OKO zajistil vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního
programu (dále jen „protikorupční program“), zpracoval zprávu o plnění
protikorupčního programu a zpracoval aktualizované znění protikorupčního
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programu, jež je účinné od 6. listopadu 2015. OKO v průběhu roku 2015 zajišťoval
zveřejnění seznamu poradců a poradních orgánů poskytujících služby MMR, vč.
zveřejnění odměn za tyto služby. Ve věci protikorupčního programu a zveřejňování
poradců OKO působil jako koordinátor a metodická podpora ve vztahu k podřízeným
organizacím MMR.
OKO v roce 2015 připravil Protikorupční vzdělávání, které je na MMR realizováno
formou e-learningu. Kurz byl spuštěn k 10. červenci 2015 a OKO dále zajišťuje jeho
správu.
11. Přehled dynamiky výdajů kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v letech
2008-2015
Přehled výdajů rozpočtové kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj je
strukturován podle výdajů kapitoly, ostatních organizačních složek státu
a příspěvkových organizací (uvedeno dále)
Vývoj kapitoly v delším časovém úseku lze analyzovat jen velice obtížně.
V průběhu jednotlivých let dochází ke značným výkyvům. Celkový vývoj výdajů
v průběhu let 2006-2015 lze charakterizovat takto:

výdaje celkem

Index
2007/2006
111,15

Index
2008/2007
51,27

Index
2009/2008
213,98

Index
2010/2009
175,49

v%
Index
Index
Index
Index
Index
2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014
63,82
91,12
106,06
133,30
141,55

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, 2007-2013,
2014-2020). Vysoký index čerpání je vykazováno v roce 2007, tj. posledním roce
možnosti čerpání programovacího období 2004-2006. Rok 2008 je ve znamení
minimálního 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 došlo k malému růstu proti roku 2012 ovšem rok 2014 a 2015 znamená
výrazné zvýšení dynamiky čerpání výdajů kapitoly.
Druhým vlivem, který určuje dynamiku výdajů rozpočtu je rozpočtová politika
státu, kdy dochází postupně různě v jednotlivých letech k restriktivním opatřením,
s určitou dlouhodobou tendencí ke snižování rozpočtu kapitoly, které brání
přirozenému vývoji jednotlivých výdajových položek, zejména národních programů.
12. Vývoj a hodnocení provozních nákladů v letech 2014 a 2015 – ústřední
orgán
Celkový objem běžných provozních nákladů se meziročně v roce 2015 snížil
o 16,6 %, v absolutní hodnotě o 48,5 mil. Kč. V základní struktuře byla situace
v letech 2014 a 2015 následující:

136

Nákladový
účet

Název

2014

Provozní náklady celkem

292,54

501 Spotřeba materiálu

mil. Kč
Úspora
2015
(překročení"-") v
%
244,05
16,58

14,90

14,25

4,36

8,70

9,76

-12,18

511 Opravy a udržování

15,59

24,06

-54,33

512 Cestovné

12,18

11,47

5,83

502 Spotřeba energie

513 Náklady na reprezentaci

6,01

7,51

-24,96

216,91

173,89

19,83

1,70

1,39

18,24

služby IT

56,91

58,54

-2,86

právní, konzultantské a poradenské služby

77,36

40,49

47,66

ostatní služby

80,94

73,47

9,23

558 Náklady drobného dlouhodobého majetku

18,25

3,11

82,96

390,70

422,40

-8,11

292,22

315,67

-8,02

98,49

106,73

-8,37

518 Ostatní služby
z toho: služby pošt a telekomunikací

Mzdové náklady a pojištění
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojistění

Navýšené čerpání nákladů na opravy a udržování budov o 8,5 mil. Kč (54,33
%) v roce 2015 tvoří rekonstrukce a rozšíření elektrické požární signalizace
a elektrického zabezpečovacího systému v budově Na Příkopě 3-5, Praha 1. Dále
repase a oprava oken a balkónových dveří v objektu Na Příkopě a rekonstrukce
sociálního zařízení ve 2. NP v budově Staroměstské nám.
Ostatní služby jsou nižší ( 43,0 mil. Kč, tj. 19,8 %) zejména z důvodu snížení
nákladů na konzultace, poradenství a právní služby na projekty cestovního ruchu.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku jsou nižší (15,1 mil. Kč, tj. 82,9 %)
z důvodu ukončení obnovy technického vybavení ministerstva (počítače, monitory,
notebooky, tablety) nutného pro celkově efektivnější činnost – bylo realizováno
hlavně v roce 2014.
U mzdových nákladů a zákonného sociálního pojištění byl zaznamenán v roce
2015 meziroční růst o 8,11 %, v absolutní hodnotě o 31,7 mil. Kč . Tento růst
koresponduje s růstem pracovníků (29) v přepočtených stavech a plánovaným
nárůstem průměrného výdělku o 5,6 %. Konkrétně se jedná o:
navýšení tarifních tabulek (tj. zvýšení platových tarifů o 3 %
od 1. listopadu 2015) na základě nařízení vlády č. 279/2015 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců,
zvýšení příplatku za vedení na základě zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě (příloha č. 2),
zvýšení osobních příplatku na základě usnesení vlády č. 444/2014 Sb.,
o Metodickém pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014-2020
v programovém období let 2007-2013.
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Počet pracovníků je ve skutečnosti roku 2015 vyšší než v roce 2014
o 29 přepočtených osob. Ve vztahu k rozpočtové hodnotě je skutečný stav
pracovníků v roce 2015 stále výrazně nedočerpán, a to výrazněji, než tomu bylo
v roce 2014 (v roce 2014 rozpočet čerpán na 95,6 % (absolutně 27 přepočtených
osob), v roce 2015 rozpočet čerpán na 91,6 % (absolutně 56 přepočtených osob).
Jedním z důvodů této skutečnosti je zvýšení časové náročnosti v rámci procesu
výběrových řízení na obsazení služebních míst v souladu se zákonem č. 234/2014
Sb., o státní službě.
Při meziročním srovnání roku 2015 s rokem 2014 vyplývá, že rozpočtovaný
růst průměrných platů ve výši 5,6 % byl ve skutečnosti nenaplněn a představuje růst
4,0 %. Meziroční růst představoval absolutně 1 532 Kč.
Je třeba z výše uvedených výsledků vyvodit závěr, že provozním běžným
výdajů i mzdovým výdajům je věnována na ministerstvu mimořádná pozornost.
Svědčí o tom především dosažené úspory jak proti rozpočtu, tak i proti roku 2014
v oblasti provozních výdajů a dosažení úspor proti rozpočtu v oblasti mzdových
nákladů. Určité rezervy je třeba spatřovat v naplnění rozpočtovaného počtu
pracovních míst, lze očekávat, že postupným osvojováním si zákona o státní službě
i zde dojde k pozitivnímu posunu.
13. Závěr
Výdaje a příjmy rozpočtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj nebyly v roce
2015 překročeny. Vývoj rozpočtového salda byl následující:
v Kč

Výdaje celkem

Schválený
rozpočet
14 793 393 355

Upravený
rozpočet
41 161 741 203

28 615 288 911

Příjmy celkem

12 361 216 701

37 141 501 466

23 397 984 624

-2 432 176 654

-4 020 239 737

-5 217 304 288

Saldo

Skutečnost

Výsledky za rok 2015 v příjmech i výdajích znamenají proti upravenému
rozpočtu zhoršení salda o 1,2 mld. Kč.
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Organizační složka 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 složka 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),
 založila evidenci tohoto majetku a udržuje její stav na úrovni odpovídající
potřebám privatizace,
 spravuje majetek až do jeho předání novým vlastníkům.
Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 22. června 2005 č. 796 „Záměr
dokončení privatizace majetku organizační složky 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 2015 byly 31 114,50 Kč. Příjmy za stejné období byly
212 277,50 Kč.
Dne 29. července 2010 byl projednán na poradě ministra pro místní rozvoj
materiál, který obsahoval několik variant dalšího možného postupu působení OSS
PRIVUM včetně ukončení její činnosti. Bylo rozhodnuto o pokračování činnosti za
účelem dokončení úkolů v působení této organizace. Kromě vymáhání pohledávek
je další aktuální záležitostí restituce církevního majetku. Jedná se o pozemek p.č.697
v k.ú. Hamr na Jezeře se stal předmětem výzvy k vydání nemovitostí ve smyslu zák.
č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
ze dne 23. 10. 2013, kdy oprávněnou osobou je Klášter Dominikánů Praha. Jedná se
o pozemek, který byl původně součástí pozemku č. kat.465/1, z něhož další části
mají vydat Vojenské lesy, a.s. Pozemek má v nájmu GESTA Rynoltice, a.s., která
byla o situaci informována a byla požádána o stanovisko. Důvodem je skutečnost, že
pozemek slouží jako odkaliště k likvidaci odpadů a mohou zde být zákonné překážky
pro vydání.
Dne 21. 10. 2015 došlo k předání privatizačního projektu PRIVUM č. 50746 na
Ministerstvo financí, poté, co jej vláda svým usnesením č. 664/2015 schválila.
Poslední nezprivatizovaný pozemek PRIVUM, p. č. 697 v k. ú. Hamr na Jezeře
přestal být v roce 2015 předmětem výzvy k vydání nemovitostí ve smyslu zák.
č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Pozemek má v nájmu GESTA Rynoltice, a.s., pozemek jí slouží jako odkaliště
k likvidaci odpadů. Nemovitost lze proto vydat ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm.
a) zák. č. 428/2012 Sb.
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Organizační složka státu Ústav územního rozvoje
Základní charakteristiky činnosti organizace ve finančním vyjádření lze
charakterizovat takto:
Tis. Kč
Neinvestiční
Kapitálové
Výdaje
Příjmy
Ukazatel
výdaje
výdaje
celkem
celkem
celkem
Rozpočet
schválený
21 881,37
0
21 881,37
2015
Rozpočet
upravený
25 878,51
0
25 878,51
2015
Skutečnost
24 058,35
0
24 058,35
1 761,13
k 31. 12. 2015
% plnění
92,97
0
92,97
0
upr. rozpočtu

Ústav územního rozvoje (dále ÚÚR) zpracovával v roce 2015 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 byl ÚÚR Národním informačním centrem pro rozvoj
lidských sídel v ČR (agenturou OSN NUO HABITAT). ÚÚR dále vykonával funkci
Národního kontaktního místa pro ESPON (European Observation Network for
Territorial Development and Cohesion – Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj
a soudržnost).
ÚÚR řešil ve sledovaném období tematické úkoly, především související
s metodickou činností na úseku územního plánování. Na začátku roku 2015 byla
završena také práce na úkolu Politika územního rozvoje České republiky, jejíž
Aktualizace č. 1 byla předložena vládě ČR, která ji schválila svým usnesením č. 276
ze dne 15. 4. 2015. Další důležitou činností ÚÚR byl program na vyhodnocování
havárií staveb a souvisejících činnosti, stanovených stavebním zákonem.
Běžné výdaje byly v hodnoceném období čerpány především na externí tisky
časopisu Urbanismus a územní rozvoj, ostatní služby, údržbu budovy a cestovné.
Byly financovány úkoly na úseku zajištění provozu výpočetní techniky, vč. napojení
na internet, kooperace k odborným činnostem, články do časopisu, platy a pojištění
141

zaměstnanců, odborné semináře a konference. Ostatní osobní výdaje byly čerpány
za honoráře pro členy redakční rady a další odborné činnosti.
Činnost ústavu v roce 2015 probíhala v předmětech činnosti daných zřizovací
listinou. Práce byly zajišťovány především vlastními zaměstnanci ústavu, dále
pomocí kooperací formou smluv o dílo a dohodami o provedení práce.
Zadávání, vedení a kontrola úkolů je prováděna věcně příslušným odborem
Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR), který úkol zadal a Odborem územního
plánování. Zaměření práce stejně jako rozsah a obsah jednotlivých úkolů je
průběžně projednáván se zadavateli úkolů, zejména formou tzv. kontrolních dnů.
Převzetí úkolu potvrzuje garant úkolu MMR vyplněním Předávacího protokolu úkolu
ÚÚR, kde hodnotí splnění zadání, kvalitu výstupu a jeho další využitelnost.
V roce 2015 zadaly ústavu úkoly odbory: odbor územního plánování, odbor
stavebního řádu, odbor regionální politiky, odbor cestovního ruchu, odbor politiky
bydlení, odbor evropské územní spolupráce a odbor evropských záležitostí.
Průřezové úkoly, které jsou určeny pro všechny věcně příslušné odbory MMR
a širokou odbornou veřejnost, např. Vedení knihovny, dokumentační činnost
a Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj, zadává a garantuje odbor
územního plánování.
V ÚÚR je naplněn § 83 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, týkající se plnění
povinného 4% podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Prostřednictvím ÚÚR zajišťuje Odbor územního plánování v souladu se stavebním
zákonem metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování
a poznatků stavebně technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě
a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči o životní prostředí
a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví. ÚÚR splňuje výše
uvedený úkol mimo jiné vydáváním publikací a časopisu Urbanismus a územní
rozvoj. Časopis s pravidelnými přílohami vychází 6x ročně. Odběratelům časopisu
byly v roce 2015 poskytnuty tyto přílohy: Charta evropského plánování s č. 1/2015,
Politika architektury a stavební kultury České republiky s č. 2/2015, Politika územního
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 k č. 3/2015, sborník Veřejná
infrastruktura – doprava a inženýrské sítě k č. 4/2015, sborník Územní plánování
v procesech plánování a projektování krajiny k č. 6/2015, Národní zpráva České
republiky pro třetí konferenci OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst k č. 6/2015,
Rejstřík časopisu Urbanismus a územní rozvoj 2015 k č. 6/2015.
Odborné veřejnosti je určena veřejně přístupná odborná knihovna, poskytující
knihovnické a informační služby. Její knihovní fond je dostupný klasickým způsobem
a informace o něm i přes internet.
Nejdůležitější publikace/příručky, určené pořizovatelům a projektantům územně
plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, jsou pravidelně
aktualizovány na webových stránkách ÚÚR, např. Limity využití území, Dotčené
orgány, Principy a pravidla územního plánování, aj.
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Dalším důležitým 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 MMR Odboru
územního plánování a Odboru stavebního řádu, resp. na stránkách ÚÚR. V roce
2015 bylo Odboru územního plánování MMR předáno k připomínkování
a odsouhlasení celkem 37 návrhů metodik, k 31. 12. 2015 - z nich bylo
13 zveřejněno na www stránkách ÚÚR.

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, že sjednocovat výklady stavebního práva
poskytované a uplatňované jednotlivými složkami 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.
Rovněž portály spravované ÚÚR, tj. Portál územního plánování a Slovník územního
plánování, napomáhají odborné i laické veřejnosti plnohodnotně se seznámit se
všemi zásadními požadavky vyplývajícími z územního plánování. Portál územního
plánování je otevřeným, průběžně 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 udržovat definice pojmů územního plánování a souvisejících oborů
v souladu s aktuálními právními předpisy.
ÚÚR v rámci stálých činností řeší rovněž řadu monitorovacích úloh. V souladu se
stavebním zákonem byl zřizovatelem pověřen vedením Evidence územně plánovací
činnosti, jejímž předmětem jsou data o územně plánovací dokumentaci a územních
studiích včetně průběhu jejich pořizování, dále pak zastavitelných plochách a účelu
jejich využití.
Další významnou úlohou, zadanou Odborem regionální politiky, je provozování
Informačního systému mikroregionů jako podkladu pro podporu jejich rozvoje.
Na četné žádosti zejména odborné veřejnosti byl v průběhu roku 2015 znovu
zařazen úkol Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické
infrastruktury. Zpracování úkolu probíhalo od července 2015, zpracované údaje
budou zveřejněny na webových stránkách ÚÚR v březnu 2016.
S ohledem na měřítko se řešeným úkolům vymyká další monitorovací úloha Systém
stavebně technické prevence. Sledovanou jednotkou je v tomto případě stavba a její
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konstrukce, zatímco předmětem řešení ostatních úkolů je území, požadavky na jeho
využití a možnosti jeho využití. V rámci úkolu je provozována a dále vyvíjena webová
aplikace iSSTP (on-line systém stavebně technické prevence), která obsahuje
získaná data o událostech (vady, poruchy a havárie staveb). Na počátku roku 2015
v rámci testovacího provozu systému rozšířeného o speciální, vojenské a jiné
stavební úřady. Od března 2015 byl pro všechny zapojené stavební úřady spuštěn
ostrý provoz systému, který byl dále průběžně dolaďován, a byla kontrolována
funkčnost vzájemného propojení systému.
Pro Odbor politiky bydlení byl zpracován úkol Vybrané údaje o bydlení a provedeno
Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť.
ÚÚR se podílí na některých zahraničních aktivitách.
Odborem evropské územní spolupráce je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního
kontaktního místa programu ESPON v ČR (European Spatial Planning Observation
Network – Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost).
Odborem evropských záležitostí je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního centra
bydlení a rozvoje sídel v České republice (Agenda HABITAT – National Urban
Observatory).
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. Zástupce ÚÚR se zúčastnil v září 2015 konference v Ljubljani
„Zelená infrastruktura ve Střední, Východní a Jižní Evropě: univerzální řešení
současných environmentálních a prostorových výzev? (Green infrastructure in
Central, Eastern and South Eastern Europe: A universal solution to current
environmental and spatial challenges?)
Výsledky činnosti ústavu jsou prezentovány na internetu prostřednictvím webových
stránek ústavu (www.uur.cz).
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Příspěvková organizace Centrum pro regionální rozvoj v České republice
Kč
Ukazatele rozpočtové skladby
Příspěvek na činnost neinvestiční
Příspěvek na činnost neinvestiční - účelový
Příspěvek na činnost investiční
Kofinancované programy -neinvestiční
Kofinancované programy - investiční
Celkem

Schválený
Čerpání 2014
rozpočet
2015
39 038 845 72 651 770

Upravený
rozpočet
2015
72 799 996

34 297 461

Čerpání
2015

% čerpání
rozpočtu

Úspora
rozpočtu

47,11 38 502 535

9 000 000

13 100 000

13 100 000

9 607 572

73,34

3 492 428

267 410

2 000 000

2 000 000

464 338

23,22

1 535 663

92 340 371

92 807 800

96 634 406

76 998 993

14 898 008

263 333

233 333

1 709 910

140 646 626 180 822 903 184 767 735 123 078 273

79,68 19 635 413
732,82

-1 476 577

66,61 61 689 461

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. 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.
Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj ze dne 23. 4. 2015, č. j. 15081/2015-3 bylo
rozhodnuto o tom, že s účinností ke dni 31. 5. 2015 se CRR ČR zrušuje a veškerá
práva
a povinnosti z pracovněprávních nebo obdobných vztahů přecházejí z CRR ČR na
státní příspěvkovou organizaci Centrum pro regionální rozvoj České republiky, IČO
04095316, se sídlem Vinohradská 46, PSČ 120 00 Praha.
V rámci změny názvu a identifikačního čísla proběhlo k 31. 5. 2015 kompletní
vypořádání organizace ve vztahu k rozpočtu České republiky (účetní závěrky apod.).
K datu 31. 5. 2015 byla předána veškerá dokumentace vázaná na akty řízení, jako je
příkazy generálního ředitele, záznamy z porad generálního ředitele, záznamy
z jednání pracovních skupin. Proběhla také mimořádná účetní uzávěrka a inventura
všech smluvních a pracovně právních vztahů, které byly následně převedeny na
“nový subjekt”.
K datu 1. 6. 2015 došlo k převodu všech smluvních a pracovně právních vztahů
zaměstnanců a dohod na nový subjekt Centrum pro regionální rozvoj České
republiky. K tomuto datu bylo také převedeno na nový subjekt (Centrum pro
regionální rozvoj České republiky) technické a materiální vybavení CRR ČR.
Organizace plní úkoly a zajišťuje činnosti, které vyplývají z Rozhodnutí ministryně pro
místní rozvoj.
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Centrum 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.
Činnosti v roce 2015
V roce 2015 byla činnost organizace zaměřena primárně na administraci operačních
programů, a to:
- Zajištění funkce zprostředkujícího subjektu pro program IOP; na základě
rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 55/2008, č. 4/2009, č. 160/2009, č. 88/2012 a
č. 123/2013 zabezpečovalo Centrum 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 žadateli o podporu a poskytování informací
 posouzení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektů
 ex-ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante
 interim analýza rizik projektu, kontroly interim
 kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 ověřování dodržení podmínek Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách,
a Závazných postupů 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 a č. 59/2015 ministra pro místní rozvoj zabezpečovalo Centrum tyto
činnosti:
 příjem projektů
 zajištění kontaktu se žadateli o podporu a poskytování informací
 kontrola formálních náležitostí a posouzení přijatelnosti projektových
žádostí
 věcné hodnocení projektových žádostí
 ex-ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante
 interim analýza rizik projektu, kontroly interim
 kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu
 monitorování realizace projektů
-

Zajištění funkce zprostředkujícího subjektu pro program IROP; na
základě rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj č. 59/2015 a č. 115/2015
zabezpečovalo Centrum tyto činnosti:

V rámci administrativních postupů:


zajišťovat kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytovat
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jim informace,
informovat ŘO IROP o absorpční kapacitě v území,
provádět kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu,
zajišťovat věcné hodnocení žádostí o podporu,
provádět analýzy rizik projektů, administrativní ověření a kontroly projektů,
připravovat podklady pro vydání právních aktů o poskytnutí dotace,
monitorovat realizaci projektů,
ověřovat, zda žadatelé o podporu a příjemci podpory dodržují podmínky
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů,
 kontrolovat žádosti o platby a informovat příjemce o provedeném krácení
nebo snížení způsobilých výdajů podle § 14e zákona č. 218/2000 Sb.,
 vyzývat příjemce dotace k provedení opatření k nápravě podle § 14f
zákona
č. 218/2000 Sb.,
 administrovat změny v projektech,
 řešit odstoupení od realizace projektu,
 vkládat údaje o projektech do informačního systému MS2014+ a odpovídat
za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů,
V rámci realizace IROP:





















spolupracovat s ŘO IROP při zpracování analýzy rizik programu a plnění
nápravných opatření,
připravovat podklady pro výroční a závěrečnou zprávu,
připravovat podklady pro zprávu o realizaci,
předávat informace a poskytovat součinnost ŘO IROP při ověření
a hodnocení výkonu delegovaných činností,
informovat ŘO IROP o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost,
zjištěných při implementaci programu a projektů,
podílet se na přípravě, realizaci a zajišťování propagace IROP,
vytvářet a vyhodnocovat svůj roční komunikační plán,
zpracovávat podklady pro Monitorovací výbor IROP,
zpracovávat podklady pro certifikaci výdajů,
ověřovat, že hodnocení a výběr projektů ve výzvách MAS proběhl
v souladu s pravidly programu, výzvy ŘO IROP a výzvy MAS,
poskytovat součinnost při přípravě metodických materiálů,
po celou dobu implementace IROP se řídit Operačním manuálem IROP,
v platném znění.

 pro programy Evropské územní spolupráce na základě rozhodnutí
ministryně
č. 59/2015 a č. 142/2015 následující funkce a úkoly:
V roli kontrolora s ohledem na konkrétní popisy uvedené v programové
dokumentaci:




monitorovat realizaci projektů,
provádět analýzy rizik projektů, administrativní ověření a kontroly projektů,
ověřovat, zda žadatelé a příjemci dodržují podmínky zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
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kontrolovat způsobilost výdajů na úrovni projektových partnerů
a kontrolovat žádosti o platby a informovat příjemce o provedeném krácení
nebo snížení způsobilých výdajů,
vyzývat příjemce dotace k provedení opatření k nápravě,
administrovat údaje o žádostech o podporu v informačních systémech
a odpovídat za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů,
spolupracovat s Řídicím orgánem, Národním orgánem a dále Národním
koordinátorem
a
Národním
kontaktním
místem
(dále
jen
„ŘO/NO/NK/NKM“) při zpracování analýzy rizik programu a plnění
nápravných opatření,
spolupracovat s ŘO/NO/NK/NKM při zpracování podkladů pro monitoring
a analýzy administrativní kapacity a vzdělávání,
předávat informace a poskytovat součinnost ŘO/NO/NK/NKM při ověření
a hodnocení výkonu delegovaných činností,
informovat ŘO/NO/NK/NKM o nesrovnalostech či podezřeních na
nesrovnalost, zjištěných při implementaci programu a projektů,
zpracovávat podklady pro certifikaci výdajů,
poskytovat součinnost při přípravě metodických materiálů,

V roli společného sekretariátu s ohledem na konkrétní popisy uvedené
v programové dokumentaci:













zajišťovat kontakt s příjemci a poskytovat jim informace,
vydávat stanoviska k projektovým záměrům,
provádět kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu,
koordinovat hodnocení projektových žádostí a provádět hodnocení
přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu,
připravovat podklady pro vydání právních aktů o poskytnutí dotace,
administrovat změny v žádosti o podporu a projektech,
řešit odstoupení od žádosti o podporu a od realizace projektu,
administrovat údaje o žádostech o podporu v informačních systémech
a odpovídat za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů,
připravovat výroční a závěrečnou zprávu o implementaci programu
a podklady pro její vytvoření,
podílet se na přípravě, realizaci a zajišťování propagace,
vytvářet a vyhodnocovat roční komunikační plán,
zpracovávat podklady pro Monitorovací výbor a organizovat zasedání
Monitorovacího výboru.

V roli Infobodu:



zajišťovat kontakt s příjemci a poskytovat jim informace,
ověřovat splnění podmínek doručení projektové žádosti a formální kontrolu

Při Centru pro regionální rozvoj České republiky byl v souladu s rozhodnutím
Řídícího orgánu programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká
republika zřízen Infobod se sídlem v Brně (působící od počátku programovacího
období). V závěru roku 2015 pro program IVA Rakousko – Česká republika Společný
sekretariát (česká část), též se sídlem v Brně.
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Ostatní činnosti:
- CRR ČR zajišťovalo přípravu, provoz a údržbu monitorovacího systému
strukturálních fondů Monit7+ pro 22 operačních programů programového období
2007-2013.
- V roce 2015, v souladu s usnesením vlády ČR č. 682/2000 o Strategii regionálního
rozvoje ČR, Centrum pokračovalo ve zdokonalování Integrovaného regionálního
informačního servisu (IRIS), Regionálního informačního servisu (RIS) a Mapového
serveru, které jsou přístupny přes webové stránky (www.crr.cz, www.risy.cz,
www.iriscrr.cz). Tato agenda byla k 1. 1. 2016 převedena na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
- Zajišťovalo prostřednictvím Enterprise Europe Network poradenské a informační
služby 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 Centra od 1. 1. 2008.

Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism
Kč
Ukazatele rozpočtové skladby
Příspěvek na činnost neinvestiční
Příspěvek na činnost investiční
Kofinancované programy -neinvestiční
Kofinancované programy - investiční
Celkem

Schválený
Upravený
Čerpání
% čerpání
Čerpání 2014
rozpočet
rozpočet
2015
rozpočtu
2015
2015
387 057 129 358 988 649 361 779 844 359 531 099
99,38
2 045 398
346 704 125
11 340 201

5 000 000

5 000 000

690 272

90 060 265 133 964 409 186 963 579
1 148 421

1 148 421

0

735 806 652 455 197 335 501 892 674 547 184 950

13,81

Úspora
rozpočtu
2 248 745
4 309 728

139,56 -52 999 170
0,00

1 148 421

109,02 -45 292 276

CzechTourism v rámci svého poslání zajišťuje propagaci České republiky
a soustavně vyvíjí činnost k vytváření image České republiky jako destinace
cestovního ruchu jak v zahraničí, tak v samotné České republice a svou činností
přispívá k rozvoji odvětví cestovního ruchu.
Mediální propagace
Tiskové oddělení v loňském roce iniciovalo širokou škálu propagačních aktivit
zahrnujících mediální partnerství s klíčovými odbornými médii (COT media, TTG
Czech, Všudybyl aj.) i nejsledovanějšími celostátními médii (celoroční spolupráce
s televizní stanicí Nova, portálem Idnes.cz, projektová spolupráce s regionálními
mutacemi Deníku, Hospodářskými novinami, týdeníkem Týden aj).
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Oddělení vydalo desítky tiskových zpráv korporátního charakteru, organizovalo
tiskové konference a setkání s novináři – mimo jiné k představení nové koncepce
CzechTourism, projektům Integrovaného operačního programu, letní a zimní
turistické sezóně, festivalu Tourfilm aj. – a kooperovalo na přípravě tiskových
konferencí regionálních partnerů konaných v mediálním centru Orbis.
Tiskové oddělení dále zajišťovalo medializaci regionálních akcí konaných v České
republice a turistických atraktivit na zahraničních trzích, a to produkcí 16 PR článků,
distribuovaných prostřednictvím zahraničních zastoupení do zahraničních médií.
V roce 2015 zprostředkovalo na 4 000 výstupů v médiích, OTS dosáhlo za rok 2015
cca 150 000 000 (parametr v absolutních číslech vyjadřuje průměrný počet možných
zhlédnutí příspěvku v cílové skupině čtenářů (diváků, posluchačů) starších 15 let),
hodnota AVE (určující jaká by byla cena publikovaného příspěvku, kdyby byl umístěn
do stejného média jako inzerát) dosáhla za rok 2016 cca 90 milionů Kč.
Finance a facility management
Hlavním posláním odboru finance a facility management je podpora ostatních odborů
spočívající v zabezpečování finančních, administrativních a provozně ekonomických
úkonů.
Činnosti odboru:
 Koordinace veřejných zakázek
 Řízení rozpočtu
 Finanční a účetní operace
 Evidence a administrace zahraničních zastoupení
 Technická správa a facility management
 Personální a mzdová agenda
 Spolupráce s kontrolními orgány a sumarizace podkladů pro ně
Strategie a marketingové komunikace
Základním cílem marketingové komunikace agentury CzechTourism je propagace
České republiky jako destinace cestovního ruchu na národní úrovni. K dosažení
tohoto cíle byla v roce 2015 realizována řada marketingových aktivit jak na
zahraničních trzích, tak i na trhu domácím. Byla rozvíjena spolupráce v oblasti
cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, profesními organizacemi,
poradenskými institucemi i subjekty podnikatelské sféry.
Činnosti odboru:
 tvorba marketingového plánu, kreativní a mediální strategie
 brand management
 příprava a realizace veletržních prezentací
 příprava a realizace tiskovin, fotoprodukce a zajištění fotobanky
 příprava a realizace projektů financovaných z IOP
V roce 2015 se positioning Česka jako země příběhů přiblížil romantickému pojetí,
které se promítlo jak do kreativního konceptu, tak i do zcela nové podoby veletržní
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expozice. Pro domácí a blízké trhy byly připraveny kampaně na míru milovníkům
českých hor, filmů, tradic nebo mladým cestovatelům.
Marketingová komunikace
Hlavním komunikačním tématem roku 2015 bylo „Česko jako země romantických
příběhů“. Kreativní koncept pro incoming vyzýval: „Česko je země romantických
příběhů, které stojí za to osobně prožít a sdílet s ostatními.“ Modifikace pro DCR
pracovala s konceptem Česka jako „neobjevené destinace, která nás vždy znovu
naplňuje úžasem.“
Image kampaň i jednotlivé produktové kampaně se soustředily na jednotlivé aspekty
národních produktů:
 cesty za poznáním (kulturní produkt): Praha, města s příběhem, kulturní
krajina;
 cesty krajinou (aktivní produkt): letní cesty, zimní cesty;
 cesty pro zdraví (lázeňský produkt): české lázně, medicínský turismus.
Stěžejní marketingové kampaně roku 2015
V roce 2015 pokračovala a vrcholila realizace sady produktových kampaní
realizovaných v rámci projektů IOP. Projekty spojoval zejména důraz na moderní
komunikační technologie a výkonnostní nastavení kampaní. Jedná se o následující
projekty:


Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu;



Česko chutná skvěle;



Tradiční Česko všemi smysly – produkt cestovního ruchu;



Česko jako cool destinace pro mladé cestovatele;



Filmový turismus – produkt cestovního ruchu;



Česko – země příběhů na světové výstavě EXPO 2015;



Česko – naše destinace.

Veletrhy
Rok 2015 se nesl ve znamení nové oficiální veletržní expozice, kterou slavnostně
představila agentura CzechTourism na prvních veletrzích daného roku. Její
přehledné, jednoduché uspořádání, velkoformátové obrazy, projekční led stěna či
levitující lampiony vznášející se nad stánkem, zaručily její úspěšný start a velmi
příznivé hodnocení ze strany návštěvníků i odborné veřejnosti. Vystavovatelé
účastnící se veletrhů pod záštitou agentury CzechTourism ji ve většině případů
hodnotí jako nejzdařilejší v historii.
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Novou expozici měli návštěvníci možnost zhlédnout na 17 domácích i zahraničních
veletrzích cestovního ruchu, její slavnostní premiéra proběhla na veletrhu Holiday
World v Praze.
Dva nejvýznamnější veletrhy cestovního ruchu – ITB Berlín a WTM Londýn se
zároveň staly místem poděkování významným partnerům za spolupráci v uplynulém
roce. Na veletrhu ITB tak byly v průběhu slavnostního vyhlášení CzechTourism
Awards předány ceny v kategorii nejlepší touroperátor (DER Touristik), nejlepší
médium (Sächsische Zeitung) a nejlepší projekt (Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015). Na veletrhu WTM si ocenění odnesla v kategorii trade společnost
British Airways, nejlepším partnerem v kategorii media byl zvolen novinář Brendan
Harding a cenu za celoživotní přínos získala zakladatelka organizace Friends of
Czech Heritage, paní Barbara Peacock.
Agentura CzechTourism ceny nejen udělovala, ale také si jich řadu z veletrhů
přivezla. Na nejvýznamnějším indickém B2B veletrhu OTM Mumbai získala vítězství
v kategorii „nejlepší soubor tištěných publikací“, na veletrhu ITB Berlín pak obdržela
bronz v soutěži The Golden City Gate se svým propagačním spotem „Czech
Republic: Land of stories“. Na kazachstánském veletrhu KITF Almaty se podařilo
navíc získat ještě ocenění za nejúspěšnější comeback na trh.
V zaoceánské premiéře představila agentura CzechTourism svůj nový veletržní
stánek na dubnovém technologickém veletrhu CSITF v rámci Dnů České republiky
v Šanghaji. Jedná se o ekonomicky nejvyspělejší oblast východní Číny s velkým
příslibem pro budoucí návštěvnost ČR.
Jednou z posledních akcí roku 2015 byl veletrh IBTM Barcelona, který společně
s veletrhem IMEX Frankfurt patří k těm nejvýznamnějším na poli kongresové turistiky.
Velký zájem hosted buyers budila nejen expozice samotná, ale i destinační
prezentace probíhající přímo v prostorách stánku. Slavnostní koktejl pro partnery
navíc umožnil vystavovatelům využít neformální atmosféry akce k navázání nových
kontaktů.
Edice
V roce 2015 zajistilo oddělení edice realizaci 21 propagačních tiskovin v celkovém
nákladu více jak 1 milion výtisků, a to v 9 různých jazykových mutacích.
Reedice a rozšíření úspěšných tiskovin o další jazykové mutace se dočkaly tituly To
nejlepší z Česka, Výlety z Prahy, Mapa atraktivit, Mapa pivovarů, Lázně v České
republice či Golf Guide. Zcela nově byl v loňském roce vydán suplement lákající na
české hory, mapa českých tradic i filmový průvodce, vydána byly i kniha mapující
loňské EXPO.
Spolupráce edice CzechTourism s dalšími subjekty cestovního ruchu vedla k vydání
několika partnerských publikací. Tištěné propagační materiály byly distribuovány
prostřednictvím zahraničních zastoupení, na veletrzích cestovního ruchu, na
eventech agentury CzechTourism, prostřednictvím informačních center, formou
mediálního vkladu do médií v zahraničí i na domácím trhu nebo prostřednictvím
dalších veřejných i soukromých subjektů.
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V roce 2015 oddělení edice intenzivně pokračovalo v aktualizaci a rozšiřování
fotobanky CzechTourism. Z několika fotoprodukcí a fotoreportáží vznikly sety
komponovaných a reportážních fotografií zachycující témata lázeňství a wellness,
cykloturistiky, jízdy králů, masopustu a zimních měst. Fotobanka se tak významně
rozšířila, velké množství fotografií bylo do fotobanky zařazeno i díky jednotlivým
projektům financovaným z Integrovaného operačního programu.
Regionální partnerství a vztahy B2B
Hlavní činností odboru je zajišťování partnerství s regiony, státními i soukromými
subjekty. Je významným partnerem turistických regionů, měst, profesních asociací
a dalších organizací, jakými jsou například PCT, ČSA, Pilsner Urquell. S regiony
komunikuje prostřednictvím regionálních koordinátorů. Ti dále předávají informace
destinačním managementům a jiným subjektům cestovního ruchu. Spolupráce
s regiony probíhá v rámci konkrétních marketingových aktivit. K základní komunikaci
s regiony patří pravidelná setkání. V rámci propagace České republiky byla
podporována realizace významných sportovních a společenských eventů
s potenciálem rozvoje cestovního ruchu v daném regionu.
Na poli MICE klade důraz na jednotnou propagaci České republiky coby atraktivní
MICE destinace a na efektivní koordinaci marketingových aktivit v oblasti
kongresového a incentivního CR s cílem zvýšit počet MICE akcí pořádaných
v jednotlivých regionech. Rozvíjí spolupráci s organizátory akcí z řad asociací a z řad
korporátní klientely na domácím a zahraničím trhu.
Podporuje a propaguje eventy s významným potenciálem pro domácí a incomingový
cestovní ruch. Partnersky spolupracuje s významnými kulturními, sportovními nebo
gastronomickými eventy, které mají potenciál podpořit domácí a incomingový
cestovní ruch. Každoročně organizuje společenské, kulturní a vzdělávací akce
a semináře.
Zajišťuje služby Informačních center na Staroměstském náměstí a na Vinohradské
46. Obě informační centra mají za úkol informovat návštěvníky o nabídce regionů
ČR. Orientovat se v turistické nabídce hlavního města Prahy. Provádí průzkum trhu
IC zaměřený na kvalitu služeb – tzv. mystery shopping. Součástí služeb TIC na
Staroměstském náměstí je i pořádání zajímavých akcí s regionální tematikou, jako
jsou prezentace, workshopy a výstavy.
Podporuje produktový management v oblasti medical tourism, outdoor a kultura. Ve
své činnosti se soustřeďuje na definování a rozvoj vyjmenovaných produktů. Témata
produktů se odrážejí ve všech prezentačních akcích (workshopy, prezentace,
semináře, veletrhy, výstavy). Na konkrétních produktech spolupracuje se zástupci
organizací cestovního ruchu, profesionálních sdružení a podnikatelů.
Produkt management
Hlavním cílem nově vzniklého oddělení je definovat a upevnit spolupráci a partnerství
s hlavními aktéry ve všech produktových liniích i definovat nové oblasti produktového
managementu, mimo jiné luxusní dovolenou.
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K propagaci a rozvoji lázeňství, sportu (se zaměřením na golf) a návštěvnosti
horských středisek byly v rámci produktového managementu ustanoveny nové
odborné pracovní skupiny.
V oblasti kulturního turismu byla navázána bližší spolupráce s Národním
památkovým ústavem a organizací UNESCO, která povede k efektivnějším
výsledkům a odstranění duplicit v činnostech všech zapojených organizací. Proběhlo
převzetí výstupů aktivit projektů realizovaných v Integrovaném operačním programu,
které budou dále doplňovány, rozvíjeny a využívány pro aktivity všech produktových
linií.
Úspěšně se podařilo ukončit projekt European Destination of ExcelleNce 2015
zaměřený na Cestovní ruch a lokální gastronomii a připravit projektovou žádost
EDEN 2016, která již byla schválena Evropskou komisí. Tématem pro rok 2016 je
kulturní turismus.
V rámci dvou produktových linií se podařilo realizovat velmi zdařilé fotoprodukce
cykloturistika a lázeňství, ze kterých vzešlo více než 20 fotografií.
EDEN
Soutěž o evropskou excelentní destinaci (European Destinations of Excellence) je
každoročně vyhlašovaný speciální projekt Evropské komise s cílem zviditelnit méně
tradiční evropské regiony a upozornit na jejich kouzlo a unikátní rysy. To vše v duchu
filozofie udržitelného rozvoje cestovního ruchu, s důrazem na rozmanitost,
autentičnost a originalitu. Česká republika se soutěže, která probíhá už od roku
2007, účastní od roku 2009 a jejím garantem je agentura CzechTourism. Tématem
letošního ročníku byl cestovní ruch a lokální gastronomie a vítězem soutěže se staly
Jeseníky.
Czech Convention Bureau
Cílem Czech Convention Bureau je jednotná propagace České republiky coby
atraktivní M.I.C.E. destinace a efektivní koordinace marketingových a obchodních
aktivit vůči zahraničním i domácím klientům. Zvyšování počtu kongresových
a incentivních akcí konaných v České republice přímo přispívá k ekonomickému
rozvoji destinace.
V loňském roce vstoupil do projektu Czech Convention Bureau Královéhradecký kraj,
který zde začne působit od ledna 2016, aktuální partnerská základna Czech
Convention Bureau čítá 12 regionů.
Dle aktuálních statistik mezinárodní asociace ICCA (International Congress and
Convention Association) se v České republice uskutečnilo 145 asociačních meetingů,
kterých se zúčastnilo více než 51 000 delegátů. V těchto statistikách se Česká
republika nachází na 27. místě celosvětového žebříčku kongresových destinací,
v loňském roce za sebou zanechalo destinace jako Čína, Rusko, Maďarsko,
Chorvatsko, Singapur či Slovensko.
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V rámci programu „Kampaně kandidatur“ se Czech Convention Bureau aktivně
podílelo či podpořilo 40 kandidatur na kongresy a představilo nabídku České
republiky v segmentu kongresového a incentivního turismu na 4 mezinárodních
veletrzích a 3 sales forech. Czech Convention Bureau podpořilo program pro
kongresové ambasadory mimo jiné i v rámci Ambassador Award Evenning či pomocí
vzdělávacích seminářů na téma „Jak úspěšně získávat mezinárodní kongresy“.
I v loňském roce byl vydán nový kongresový katalog Czech Convention Catalogue,
který na 188 stránkách představuje kongresové a konferenční kapacity ČR. Katalog
je nejucelenějším přehledem kongresových kapacit v ČR.
Eventy
Agentura CzechTourism v roce 2015 partnersky spolupracovala na více než 90
regionálních kulturních akcích, festivalech či sportovních eventech a uzavřela
strategická partnerství s významnými partnery jako Plzeň – Evropské hlavní město
kultury či Národní památkový ústav. V loňském roce byl zaveden nový transparentní
způsob posuzování žádostí o partnerství prostřednictvím jednotných hodnoticích
kritérií. Ta zohledňují například návštěvnost, unikátnost či tradici daného eventu.
Mezi propagované regionální eventy překračující svým významem hranice České
republiky patřili v loňském roce Pražské Jaro, Mezinárodní hudební festival
v Českém Krumlově, Signal Festival, Designblok, Architecture Week, Febiofest,
Bohemia Jazz Fest, Barum Zlín, Jizerská 50 a Velká Pardubická. Širokou škálu
regionálních eventů doplnily např. Jazzfest Brno, Chodské slavnosti, festival Hrady
CZ, Karlovský gastrofestival, Porcelánové slavnosti a filmové festivaly jako například
Juniorfest – mezinárodní filmový festival pro děti a mládež a řada dalších.
CzechTourism je hlavním organizátorem Mezinárodního festivalu filmů s tematikou
cestování – Tourfilm, který v roce 2015 prošel zásadní proměnou. Festival získal
nový svěží vizuální styl i webové stránky, poprvé se v rámci festivalu organizovaly
workshopy pro odbornou veřejnost.
Mezi již tradiční aktivity oddělení eventů patří semináře pro odborníky v cestovním
ruchu. Tyto semináře, které mají každoročně za cíl představit novinky ze všech
regionů České republiky, proběhly v hotelu Jalta na Václavském náměstí již po
jedenácté.
Informační centra
V roce 2015 navštívilo informační centra CzechTourism nejvíce turistů v historii.
Téměř čtvrt milion návštěvníků vzneslo své dotazy a požadavky, všechny
návštěvníky našich pražských infocenter jsme lákaly do ostatních regionů České
Republiky.
Turistická informační centra agentury CzechTourism poskytují v místě svého
působení úplný informační servis o všech turistických regionech České republiky.
V hlavní turistické sezóně se v infocentru na Staroměstském náměstí prezentovaly
mimo jiné: Kutná Hora, východní Čechy, Domažlicko či jižní Čechy, které zde během
několika dní prezentovaly přednosti svých regionů a krajů.
Zdrojem informací se stala infocentra také pro profesní sdružení v cestovním ruchu,
agentury, cestovní kanceláře či průvodce. Infocentrum v budově centrály
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CzechTourism zajišťovalo chod knihovny pro odbornou veřejnost a poskytovalo
informační servis turistům do zahraničí.
Mystery Shopping a Monitoring návštěvnosti
Agentura CzechTourism ve spolupráci s Asociací turistických informačních center
realizuje výzkum zaměřený na monitoring služeb turistických informačních center
metodou Mystery Shopping. Informační centra CzechTourism byla v roce 2015
hodnocena plným počtem 100 %.
Dle hodnocení a monitoringu návštěvnosti turistických informačních center České
republiky bylo v infocentrech České republiky obslouženo na 3,9 milionů návštěvníků.
Zástupci CzechTourism zasedaly v komisi pro přidělování certifikátů turistickým
informačním centrům České republiky a spolupracovali na projektu jednotného
značení významných turistických a kulturních cílů.
Institut turismu
Činnost odboru:
 Vyhodnocování efektivnosti a přínosů činnosti agentury CzechTourism pro
cestovní ruch v ČR
 Sledování vývoje cestovního ruchu v ČR i v zahraničí
 Spolupráce s akademickou sférou
 Sledování trendů v cestovním ruchu
 Vzdělávání v oblasti cestovního ruchu
S pozitivními ohlasy napříč všemi subjekty působícími v cestovním ruchu se setkala
především konference Fórum cestovního ruchu a její hlavní téma zaměřené na
řešení problematiky veřejné podpory v destinačním marketingu. Účastníci ocenili jak
iniciativu agentury CzechTourism tuto problematiku začít veřejně řešit, tak skladbu
přednášejících a kvalitu jejich příspěvků. Veřejná podpora je proto tématem, kterým
se agentury CzechTourism bude zabývat i nadále.
Spolupráce s vysokými školami
Rok 2015 pokračoval úspěšnou spoluprací s vysokými školami. V rámci Pracovní
skupiny pro výzkum a vzdělávání byly realizovány dva projekty zaměřené na
sestavení jednotné metodiky pro sledování návštěvnosti turistických cílů a na
vyhodnocování výdajů na destinační marketing v regionech. Úspěšný byl i letošní
ročník soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci, která je velmi pozitivně
vnímána studenty i vedoucími jejich prací. V roce 2015 se do soutěže přihlásilo
celkem 39 studentů, z toho 24 s bakalářskou a 15 s diplomovou prací.
Institut turismu realizoval také projekt spolufinancovaný z fondů EU. Jeho cílem bylo
shromáždit veškerá data získaná v rámci velkých výzkumných projektů, včetně dat
od externích subjektů, a přehledně je sloučit. Vznikl tak Marketingový informační
systém, který svým uživatelům nabízí uživatelsky příjemné prostředí, kde lze s daty
dále pracovat.
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Marketingový výzkum
Zásadním projektem loňského roku bylo měření efektivity projektu Evropského
hlavního města kultury 2015, kterým se stala Plzeň. Na celém projektu spolupracoval
Institut turismu s řadou odborných organizací, mimo jiné s Českým statistickým
úřadem, turistickou centrálou Plzeň – TURISMUS, projektem Plzeň 2015 či
Západočeskou universitou.
Stručné shrnutí hlavních výzkumných projektů v roce 2015:
 Příjezdový cestovní ruch
 Měření efektivity kampaní – využití metody neuromarketingového výzkumu
 Měření efektivity EHMK Plzeň 2015
 Měření efektivity významných veletrhů - například ITB v Berlíně či veletrh
EXPO v Miláně
 Analýza návštěvnosti horských středisek
Jedním z nejvýznamnějších veletrhů se zastoupením expozice agentury
CzechTourism byl veletrh EXPO v Miláně. Přímo na místě probíhalo ve spolupráci
s agenturou NMS Market Research dotazníkové šetření, které ukázalo, že expozice
CzechTourism motivovala k návštěvě ČR až 84 % návštěvníků a největší motivační
sílu měly velkoformátové fotografie.
Vzdělávání (OPLZZ)
Zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců
a zaměstnavatelů vybraných odvětví cestovního ruchu bylo cílem vzdělávacího
projektu agentury CzechTourism. Kurzů nabízených od března roku 2013 se do
listopadu 2015 účastnilo na 20 000 profesionálů.
Projekt, který byl díky svému úspěchu nakonec prodloužen na 49 měsíců, nabídnul
celkem 1 300 kurzů různého zaměření. Účastnilo se jej na 1 000 subjektů, kteří do
kurzů vyslali 20 000 svých zaměstnanců. Ti se proškolili v odborných znalostech ve
všech oblastech cestovního ruchu. V projektu bylo rovněž vytvořeno 66 vzdělávacích
modulů, 66 odborných publikací a 21 e-leaningových modulů.
Projekt nabízel především odborné kurzy (doplněné kurzy měkkých dovedností)
zaměřené na oblast ubytování, stravování, činnost cestovních kanceláří a agentur,
průvodcovskou činnost a v neposlední řadě na oblast sportovních zařízení.
V rámci vzdělávání byl kladen důraz na propojení teorie s praxí, zapojeni byli lektoři
s bohatými praktickými zkušenostmi, výuka samotná byla zaměřená na předání
faktických informací prostřednictvím cvičení, různých interaktivních výukových metod
a praktických případů.
Pro získání zpětné vazby projektu probíhala i jeho evaluace, která byla zacílena
na vyhodnocování obsahu vzdělávacích aktivit, kvality lektorů a stylu výuky a dále
na zajištění zpětné vazby od účastníků, lektorů a zaměstnavatelů prostřednictvím
vytvořených hodnotících dotazníků či osobní účastí/kontrolou realizovaných kurzů.
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Kurzy tak CzechTourism během celé doby jejich trvání vylepšoval průběžně,
v závěrečném hodnocení kvality jej účastníci ohodnotili více než 85 %.
Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a nabízel bezplatné vzdělávání
pro podniky a jejich zaměstnance.
Zahraniční zastoupení a on-line distribuce
V roce 2015 zorganizoval odbor první ročník Incomingového workshopu Travel
Meeting Point, kam bylo pozváno více než 60 buyers z celého světa. Obchodní
partneři měli v roce 2015 poprvé možnost setkat se s řediteli zahraničních zastoupení
nejenom na workshopu v Praze, ale také v Brně. Odbor se podílel na propagaci
zavedení přímého leteckého spojení s Hainan Airlines a koordinoval činnost V4
v rámci českého předsednictví. Spravované webové portály přinášely zajímavé
informace pro B2B partnery, zahraniční návštěvníky a domácí turisty.
Činnosti odboru:
 koordinace činnosti 22 zahraničních zastoupení;
 spolupráce na mezinárodní úrovni – ETC, V4, TCC;
 marketingové aktivity zahraničních zastoupení;
 realizace press a fam tripů;
 správa obsahu webů a sociálních sítí.
Management zdrojových trhů
Oddělení management zdrojových trhů realizovalo prezentace a propagační akce
také na dalších trzích s dobrou výjezdovou dynamikou a bonitou turistů – zejména
v Indii, Spojených arabských emirátech a Izraeli. V rámci meziresortní spolupráce
podpořilo také ad hoc projekty zastupitelských úřadů ČR a Českých center např.
v Turecku, Maroku či Maďarsku.
Kromě koordinace a komunikace aktivit sítě zahraničních zastoupení CzechTourism
se oddělení zaměřilo na rozvoj spolupráce zahraničních poboček s českými
podnikateli, regiony a strategickými partnery ve světě. „Travel Trade Day“, den
pořádaný agenturou CzechTourism pro odbornou veřejnost, navštívilo celkem více
než 150 odborníků z celé České republiky. Na výročním incomingovém workshopu
„Czech Republic – Land of Stories“ se mezinárodní nákupčí, klíčoví tour operátoři
a cestovní kanceláře, kteří spolupracují se zahraničními zastoupeními agentury
CzechTourism, seznámili s nabídkou atraktivit ČR a turistických služeb 120 zástupců
podnikatelů a regionů.
Celoroční kampaň s leaderem distribuce ve vlakové přepravě společností Rail
Europe oslovila individuální turisty v Číně, Hong Kongu, Jižní Koreji a na Taiwanu
prostřednictvím vkládané inzerce v cestovatelských a life-stylových magazínech
v celkovém nákladu téměř 1,4 milionu výtisků. Ve spolupráci s Letištěm Praha vznikla
série propagačních aktivit na podporu zavedení první přímé letecké linky z ČLR do
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České republiky, která byla slavnostně otevřena 23. září 2015 soukromou čínskou
aerolinkou Hainan Airlines.
Intenzivní spolupráci s Maďarskem, Polskem a Slovenskem realizovalo oddělení také
v souvislosti s předsednictvím České republiky ve Visegrádské skupině (V4)
2015/2016. Ostrava a Plzeň se staly místy zasedání zástupců národních turistických
centrál zemí V4 věnovaných společnému destinačnímu marketingu Visegrádských
zemí na vzdálených trzích - projektu „Discover Central Europe“.
Projekt mezinárodní spolupráce států Visegrádské čtyřky na vzdálených trzích
„Discover Central Europe“ 2015
Společné aktivity národních turistických centrál zemí Visegrádské čtyřky (V4)
probíhaly od 1. července 2015 za předsednictví České republiky, které navázalo na
roční předsednictví slovenské. Propagace Visegrádských zemí byla realizována jak
na tradičních zdrojových trzích v USA, Rusku, Japonsku, Indii, Číně tak v nových
zdrojových teritoriích s dobrým příjezdovým potenciálem – v jihovýchodní Asii,
v Latinské Americe, Jižní Koreji a regionu zemí SNS.
Důležitou novinkou byl rebranding celého projektu, který proběhl po více než
10 letech v návaznosti na implementaci nového destinačního loga „Discover Central
Europe“
V celkovém součtu tak již pod novou hlavičkou zrealizovali Visegrádské země v roce
2015 kromě celoroční on-line propagace 8 road show, 5 studijních cest, 3 destinační
prezentace a 1 veletrh.
Profil členských států, přehled aktivit projektu V4
a příjezdových statistik z cílových trhů poskytuje brožura “Discover Central Europe
Facts & Figures“, kterou v prosinci 2015 vydala agentura CzechTourism.
 Propagace V4 na asijských trzích, která byla organizována agenturou
CzechTourism, byla z hlediska intenzity a úspěšnosti akcí přelomová.
Historicky první road show v Jižní Koreji v červnu se zúčastnilo 14 evropských
obchodních partnerů. Na čínském trhu se po dvouleté odmlce uskutečnila
road show v Pekingu, Nanjingu, Šanghaji, Guanzhou a Taiwanu, během níž
15 evropských společností prezentovalo svou turistickou nabídku více než 160
čínským obchodním partnerům. Generální sponzorem akce byla společnost
Hainan Airlines, která v září zavedla přímou leteckou linku z Pekingu do
Prahy.
 Poprvé se visegrádské země společně představili v rámci série prezentací
a workshopů také v jihovýchodní Asii – na Filipínách, v Malajsii a Indonésii,
kterých se zúčastnilo na 200 zástupců asijských cestovních kanceláří.
Hlavními partnery akce byla letecká společnost Turkish Airlines a specialista
na vlakovou přepravu v Evropě Rail Europe. Součástí road show byla také již
tradiční účast V4 na veletrhu ITB Asia v Singapuru.
 Nejúspěšnější akce v rusky mluvících zemích byla prezentace v Minsku, která
přilákala téměř 130 lokálních partnerů. Celkově bylo do Ruska a zemí SNS
investováno 60 000 euro, tedy nejvíce ze všech trhů, kde státy V4 společně
působí.
 Pobočky zemí V4 v USA se zaměřily na podporu tvorby zájezdů do střední
Evropy. Na jaře zrealizovaly studijní cestu, která představila visegrádský
itinerář významnému tour operátorovi Ker & Downey specializovanému na
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prodej luxusních balíčků pro bonitní klientelu. Během celého roku
spolupracovala visegrádská skupina s prestižním konsorciem profesionálů
v cestovním ruchu Signature Travel Network, prezentovala se na výročním
summitu v Las Vegas a celoroční kampaní v tištěných a on-line materiálech
distribuovaných více než 6 tisícům členů konsorcia.
 Země V4 se po 2 letech prezentovaly také v Latinské Americe. Úspěšná road
show, na jejíž realizaci se podíleli strategičtí partneři v regionu - letecká
společnosti Lufthansa a Air France-KLM, představila nové středoevropské
produkty profesionálům v Mexiku, Kolumbii, Peru, Brazílii a Argentině.
Produktově je společná marketingová kampaň V4 orientována na tradiční i nová
témata - středoevropská města, kulturu a historii, památky UNESCO, lázeňství,
zdravotní turismus, gastronomii, zážitkovou a luxusní dovolenou. V celkovém součtu
investovaly středoevropské státy na společnou kampaň v roce 2015 téměř 321 tisíc
euro.
Zahraniční zastoupení – reprezentace
V roce 2015 působilo ve světě celkem 22 zahraničních zastoupení agentury
CzechTourism. Společně s 20 oficiálními pobočkami prezentovaly Českou republiku
jako turistickou destinaci ve světě také 2 PR agentury. Na začátku roku byla otevřena
zahraniční zastoupení v Rakousku a Japonsku.
ČÍNA – Peking, Šanghaj
HONG KONG s působností pro jihovýchodní Asii a Austrálii
Aktivity zahraničních zastoupení v Číně se v loňském roce zaměřovaly především na
otevření
přímého leteckého spojení mezi Pekingem a Prahou a propagaci České republiky na
filmovém plátně.
V únoru se čínští diváci dočkali premiéry dlouho očekávaného filmu „Jen my víme
kde“ (Somewhere Only We Know) natočeného v Praze. Historicky první čínský film
natáčený v České republice dostal českou filmovou pobídku ve výši zhruba 8 milionů
českých korun. Agentura CzechTourism ve spolupráci s českým velvyslanectvím
v Pekingu a filmovou kanceláří Czech Film Commission spolupracovali na tomto
projektu již od roku 2013. Mediální zájem mělo na svědomí jméno herečky,
scenáristky a režisérky Xu Jinglei. Oblíbenkyně čínského publika a sociálních sítí
z filmu o dívce, která odjíždí do Prahy studovat a také najít dávnou lásku své
babičky, udělala očekávanou senzaci dlouho před premiérou. Diskutující na čínských
sociálních sítích Weibo a Weixin oceňovali nejen hvězdné herecké obsazení ale
i dějiště celého filmu, Prahu. Film jenom za první tři měsíce promítání zhlédlo kolem
10 miliónů čínských diváků.
Zahraniční zastoupení v Šanghaji uspořádalo v souvislosti s uvedením filmu sérii
aktivit pro média i touroperátory. Představen byl nový itinerář, který se v Praze
vydává po stopách snímku Somewhere Only We Know a následně pokračuje po
romantických místech jižních Čech a jižní Moravy.
Agentura CzechTourism výrazně podpořila otevření prvního přímého leteckého
spojení Praha – Peking. Zorganizovala sérii exkurzí pro čínské novináře i tour
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operátory, již navštívili mimo jiné plzeňský zámek Zbiroh, Karlovy Vary či Plzeň.
Součástí aktivit byla i roadshow Visegrádské čtyřky, která navštívila pět hlavních
čínských měst a představila země V4 několika stovkám čínských partnerů.
Poprvé se do Evropy vydal i jeden z nejpopulárnějších cestovatelských pořadů
Taiwanu „iWalker". 16 milionům diváků přiblížil jižní Čechy, lázeňský trojúhelník
západních Čech, jižní Moravu a Prahu.
Skrze televizní obrazovky se Česká republika v Číně prezentovala i v říjnu, a to
v souvislosti s populární talk show Day Day Up. CzechTourism ve spolupráci
s Generálním konzulátem v Šanghaji uvedl české osobnosti z oblasti modelingu,
hudby i gastronomie. 1, 5 hodiny dlouhý pořad zhlédlo jen v jeho premiéře 73 milionů
diváků, dalších 17 milionů si jej pustilo přes internet.
Zástupci ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism byli součástí
oficiální české vládní delegace, jež představila naši zemi v rámci Dnů ČR
v Šanghaji. Akce, jejímž cílem bylo navázání kontaktů mezi českými a čínskými
subjekty a posílení spolupráce s provincií Zhejiang, se účastnilo na 30 touroperátorů
i několik médií.
Významné místo zaujímaly v činnosti zahraničních zastoupení pro Čínu akce určené
odborníkům. Romantický nádech českých a moravských měst byl prezentován
v rámci série 4 workshopů a seminářů v provincii Sichuan, turistické zdroje a vízová
politika byly komunikovány v provincii Zhejiang. Desetitisíce návštěvníků lákal k cestě
do ČR i květnový veletrh v Šanghaji a březnový veletrh ANTOR v Jižní Číně, stovka
lokálních touroperátorů se účastnila prezentace zemí V4. Přes 150 touroperátorů
a 70 novinářů se účastnilo prezentace regionů České republiky a jejich gastronomie
v Macau.
JAPONSKO - Tokio
Česká gastronomie byla tématem také v Japonsku, české jídlo ochutnalo i v rámci
B2B semináře pro dvacet nejvýznamnějších tamních touroperátorů. Únorová JATA
Roadshow putovala po sedmi velkých japonských městech. V březnu byla česká
kuchyně, památky UNESCO i program mezinárodního hudebního festivalu Pražské
jaro představeny v kongresové hale v centru Tokia.
Jednou z hlavních aktivit nově vzniklé pobočky byla podzimní kampaň realizovaná
ve spolupráci s leteckou společností Austrian Airlines, tour operátorem JTB
a japonským zastoupením Hungarian Tourism. V rámci kampaně jsme sestavili
katalog zájezdů do České republiky a regionu střední Evropy a distribuovali ho
v nákladu 600 000 kusů prostřednictvím prodejní sítě Austrian Airlines a JTB
s výsledkem více než 2 000 prodaných letenek. Součástí kampaně byl také rádiový
pořad, v němž jsme představili hlavní turistické cíle a sezonní novinky v České
republice.
JIŽNÍ KOREA - Soul
Největší akcí v Jižní Koreji byla společná kampaň Prague – Pure Emotion, která
probíhala na sociálních sítích a v prodejní síti Olympus Korea. Následný bloggertrip
vygeneroval 185 postů na sociálních sítích v hodnotě 360 miliónů korun.
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Česká republika byla rozsáhle prezentována i na červnovém veletrhu Hana Tour,
v jehož rámci se s nabídkou ČR setkalo 75 000 návštěvníků. Jako nová destinace se
na korejském trhu v návaznosti na úspěch značky Pilsner Urquell představila Plzeň.
Ta se díky marketingové kampani „Hlavní město piva“ uspořádané ve spolupráci
s Rail Europe a CK Interpark Tour dostala do dvaceti nových balíčků tamních
touroperátorů.
Účast celkem 18 subjektů, z toho třinácti českých firem, ozdobila první roadshow V4
nazvanou „Discover Central Europe – Road Show Korea 2015“. Akci na podporu
rostoucího incomingu z Jižní Koreje do České republiky a středoevropského regionu
zorganizovalo na počátku června zahraniční zastoupení agentury CzechTourism
v Soulu, a to v rámci spolupráce národních turistických centrál Česka, Maďarska,
Polska a Slovenska. Cílem dvou workshopů se zastávkami v Busanu a Soulu byla
obchodní prezentace středoevropských partnerů pro korejské tour operátory, místní
cestovní kanceláře a zástupce médií.
MEXIKO - México City s působností pro Latinskou Ameriku
Profesní networking i podpora povědomí o regionu střední Evropy byly cílem
roadshow Latin America 2015. Roadshow konaná v pěti zemích Latinské Ameriky
zahrnovala sérii B2B workshopů a prezentací pro touroperátory i novináře. Novináři,
touroperátoři a cestovní kanceláře byli osloveni v Bogotě a Limě v rámci březnové
prezentace hlavního města Prahy. Chystané oslavy 700. výročí narození císaře Karla
IV. byly tématem prezentace v největším nákupním centru Mexika Centro Santa Fe.
Ve spolupráci s mediální skupinou MMK Group byla realizována úspěšná
marketingová kampaň se soutěží o zájezd do České republiky. Soutěž oslovila takřka
4 miliony potenciálních turistů. Hodnota mediálního prostoru, který jsme díky této
kampani bezplatně získali, dosáhla 3.6 mil. Kč, hodnota barterového plnění, které
jsme získali ze strany MMK Group, přesáhla 4,5 milionu Kč. Úspěšná byla i společná
kampaň s touroperátorem Price Travel, která oslovila 6.5 mil. potenciálních turistů
a přes 800 jich vloni do České republiky poslala. Obchodní přínos kampaně přesáhl
9 mil. Kč.
USA – New York, Los Angeles
Mistrovství světa v hokeji bylo jedním z komunikačních témat aktivit zahraničního
zastoupení v USA, akce cílily hlavně na odbornou klientelu. Speciální nabídku
produktů zahrnujících Českou republiku připravil pro své partnery v USA
i touroperátor AVANTI Destinations z Portlandu. Zahraniční zastoupení v Los
Angeles zahájilo svou únorovou prezentací regionů Čech i Moravy, připravenou pro
více než stovku VIP klientů partnerské AZ Trails, sérii školení. Ta byla určena
cestovním kancelářím celého západního pobřeží USA. V průběhu roku byly
komunikovány příběhy měst, památek UNESCO i židovských památek či romantika
jižních Čech a Moravy. Morava a její tradice byly představeny také v pěti hodinových
pořadech, které národní rádio CRN Talk Radio přenášelo živě ze své říjnové
návštěvy ČR. Díky tomu mělo 11 milionů posluchačů možnost dozvědět se více
o Praze, Vysočině a jižní i východní Moravě.
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Největší veletrh cestovního ruchu na východním pobřeží USA, konaný pod záštitou
prestižního deníku The New York Times, navštívilo v lednu na 28 500 návštěvníků,
700 zástupců médií a na 4 000 profesionálů z cestovního ruchu. Zahraniční
zastoupení agentury CzechTourism v New Yorku získalo pro Českou republiku pozici
mezi top deseti cestovními destinacemi roku 2015. 7 000 nových fanoušků na
sociálních sítích bylo výsledkem červnové kampaně v USA a Kanadě, připravené na
základě několikaměsíční spolupráci s časopisem Travel Leisure. Na podzim byla
připravena série roadshow s tématem židovského dědictví pro více než 200 zástupců
cestovních kanceláří. Akce zaměřená na kongresový a incentivní turismus
dopomohla ke spolupráci českých hotelů a DMC s kanadskými dodavateli. Zahájena
byla jednání s Air Canada rouge, která v roce 2016 rozšíří počet přímých leteckých
spojení ze Severní Ameriky o linku mezi Torontem a Prahou s kapacitou 30 000
pasažérů.
BENELUX - Amsterdam
Praha se stala cílem jednodenního fam tripu největšího nizozemského touroperátora
TUI a jeho belgického protějšku Jetair. Na palubě nového moderního Boeingu 787-8
Dreamliner letecké společnost Arkefly z Amsterdamu bylo 300 pasažérů. Přiletěl
nejenom celý sales team TUI a cestovní agenti ze všech dceřiných společností, ale
také novináři a bloggeři. Česká republika byla oceněna nizozemským cestovatelským
portálem Reisgraag jako nejlepší destinace pro návštěvu památek v roce 2015.
FRANCIE - Paříž
Zámek Duchcov se stal dějištěm historického pořadu francouzské televize TV France
2 „Secrets d´histoire“. Pořad věnovaný Casanovovi, jehož natáčení zajistilo
zahraniční zastoupení pro Francii, zhlédlo v hlavním vysílacím čase na 4 miliony
diváků.
Navázána byla perspektivní spolupráce s aerolinkami Brussels Airlines a B2B
booking agentem TravelCube. Zahájena byla série společných fam tripů pro prodejce
cestovních kanceláří z různých regionů Francie. Díky společnému fam tripu pro CK
ze severní Francie se počet jimi prodaných letenek do Prahy zvýšil o 47 %. Účastníci
fam tripu do své nabídky destinací nově zařadili i Mariánské lázně.
ITÁLIE - Miláno
Zahraniční zastoupení pro Itálii soustředilo své marketingové a PR aktivity v roce
2015 především na Všeobecnou mezinárodní výstavu EXPO konanou v Miláně.
Tiskové konference, pracovní setkání s tour operátory i koordinace marketingové
kampaně dopomohly k tomu, že pavilon České republiky navštívilo o půl milionu
návštěvníků více, než se původně předpokládalo – celkem 2,5 milionu. Česká
republika se na EXPO dočkala i několika ocenění (bronzová cena za architekturu či
zařazení Českého pavilonu mezi pět nejpovedenějších). Zahraniční zastoupení
podpořilo aktivity spojené s prezentací České republiky i outdoor či tiskovou
kampaní. V Miláně např. v době konání EXPA jezdily tři tramvaje s polepy
věnovanými jen České republice. Denně probíhala jednání s tour operátory či
cestovními kancelářemi o zařazení České republiky do itineráře a o podpoře
stávajících produktů v nabídce. Mimo jiné se jednalo i s vysoce specializovanými tour
operátory pro školní turismus, pavilon tak navštívilo 5 000 italských studentů, kteří
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zkraje roku 2016 zamíří do České republiky. Za šest měsíců EXPA se České
republice dostalo v místních médiích tolik pozornosti, kolik za celý minulý rok.
NĚMECKO - Berlín
Díky prohloubení spolupráce s Neckermann Reisen a FTI proběhla roadshow pro
580 partnerských cestovních kanceláří, jejímž výsledkem je mimo jiné zařazení
regionu Jižní Morava do jejich nabídkového portfolia. Novou leteckou linku Berlín Praha jsme podpořili co-brandovou kampaní připravenou s AirBerlin. Tisícovka
reklamních ploch byla umístěna na nejfrekventovanějších nádražích, čímž byly
osloveny na 3 miliony cestujících.
Hlavním lákadlem pro novináře i cestovní kanceláře v Německu bylo květnové
mistrovství světa v ledním hokeji i akce v Plzni spojené s titulem hlavního evropského
města kultury. V prvním březnovém týdnu se Česká centrála cestovního ruchu spolu
s 22 dalšími vystavovateli představila na veletrhu ITB v Berlíně. Během pěti dnů
navštívilo veletrh rekordních 175 000 návštěvníků. Veletrhu se zúčastnilo přes
10 000 vystavovatelů ze 186 zemí. Takřka tisícovka reklamních ploch na
nejfrekventovanějších německých nádražích poutala na nové letecké spojení Prahy
a Berlína, podařilo se oslovit až 3 miliony cestujících. Zahraniční zastoupení
zaznamenalo velký úspěch i s propagací Labské cyklostezky, nejpopulárnější
dálkové cyklotrasy v Německu.
Zrealizováno bylo 31 presstripů s účastí 71 novinářů s celkovou hodnotou
bezplatných mediálních výstupů přes 150 mil korun.
POLSKO – Varšava s působností pro Litvu a Lotyšsko
V Polsku a Pobaltí táhly hokej a Plzeň. I díky online kampani zaměřené na lotyšské
hokejové fanoušky přijelo do Česka o více než 20 % turistů z Pobaltí. PR kampaní
zaměřenou na propagaci Evropského hlavního města kultury a volnočasových aktivit
pro rodiny s dětmi se podařilo dosáhnout 585 bezplatných výstupů v polských
médiích.
Významná spolupráce byla navázána s obchodními partnery v oblasti dopravy.
Lotyšský letecký dopravce AirBaltic eviduje meziroční nárůst v prodeji letenek z Rigy
do Prahy o 33 %, polský autobusový a vlakový dopravce TigerExpress o 25 000
jízdenek, spolupráce probíhala i s estonským autobusovým dopravcem
SimpleExpress. Propagace České republiky v médiích dosáhla AVE ve výši přes
41 mil. Kč, přičemž bylo opublikováno takřka 800 článků.
RAKOUSKO – Vídeň s působností pro Švýcarsko
Česká centrála cestovního ruchu otevřela v květnu po více než dvou letech
samostatnou kancelář svého zahraničního zastoupení ve Vídni. Hned v červenci
prezentovalo zahraniční zastoupení Českou republiku profesionálům v oboru
cestovního ruchu. B2B workshop „Branchen Sommerfest“ a následující networking
byly největší rakouskou letní akci v cestovním ruchu, které se účastnilo přes 300
profesionálů.
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Česká republika byla prezentována „Corps Touristique Galaabend“, nejprestižnější
akci cestovního ruchu v Rakousku. Billboardová kampaň na dálnici ve Vídni, která
během jednoho měsíce dosáhla zásahu více než 9 milionů potenciálních
návštěvníků. Dále se podařilo navázat spolupráci se strategickými partnery - tour
operátorem Hofer Reisen a rakouskými dráhami.
RUSKO – Moskva s působností pro Bělorusko, Jekatěrinburg s působností
pro střední Asii
Rok 2015 byl na ruském trhu zacílen na propagaci Mistrovství světa v ledním hokeji.
Kromě online kampaně zaměřené na sociální sítě proběhla i printová reklama
v časopise Banzay, prezentace akce na veletrzích v Moskvě a Jekatěrinburgu či
společná reklamní prezentace s ČSA, která mířila na novináře a tour operátory
z měst s přímým leteckým spojením do ČR a zároveň bohatou hokejovou tradicí
(Jekatěrinburg, Tjumeň). Televizní stanice Rossija představila dějiště šampionátu –
Prahu a Ostravu (sledovanost pořadů přes 5 mil. diváků), pro ruské novináře byl
připraveny i tematické press tripy.
V souvislosti s poklesem příjezdů ruských turistů a se zavedením biometrických víz
v roce 2015 bylo uspořádáno několik společných kampaní s leteckou společností
ČSA a největšími ruskými cestovními kancelářemi - Evroport, Vedi Tours
a Biblioglobus. Kampaně zasáhly více než 5 milionů potenciálních turistů a celkový
obchodní přínos převýšil 13 milionů Kč.
SLOVENSKO - Bratislava
Hned zkraje roku byla tiskovou konferencí v Bratislavě za účasti téměř 30 zástupců
médií a 5 zástupců odborné veřejnosti odstartována celoroční úzká spolupráce
s projektem Plzeň 2015 a Plzeň turismus. Publikováno bylo 68 výstupů v online
a printových médiích s celkovým AVE přes 7,5 mil. Kč a dosahem více než 8 mil.
čtenářů.
Nové strategické partnerství s Regiojet a Slovaklines umožnilo intenzivní propagaci
českých regionů na Slovensku a to v ideálním čase před začátkem letní sezóny. Na
širokou veřejnost byla zaměřena i další z kampaní realizovaná v rámci železniční
přepravy. Obrandovaný vagon rychlíkové soupravy jezdil na trase Košice – Bratislava
denně, cestující se v něm navíc mohli začíst do brožur Česko země příběhů – 7
kulturních cest, kampaň oslovila 1,4 milionu Slováků.
ŠPANĚLSKO – Madrid s působností pro Portugalsko
Na televizní obrazovky se Česká republika dostala ve Španělsku, a to v rámci
oblíbeného pořadu o cestování Madrileños por el Mundo. V reportážích byla
představena nejen Praha, ale i Kutná Hora či Terezín.
Propagační akce v rámci marketingové podpory nového leteckého spojení na lince
Bilbao - Praha provozovaného leteckou společností Czech Airlines oslovily přes
1,8 mil. potencionálních turistů
a vygenerovaly 250 mediálních výstupů.
Spolufinancování ze strany partnera dosáhlo 150 000 Kč. V období červen - září
přepravila společnost Czech Airlines 9 000 turistů, což představuje obchodní přínos
ve výši takřka 30 mil. Kč.
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ŠVÉDSKO - Stockholm s působností pro Skandinávii a Finsko
Posílit vnímání České republiky coby golfové země i ideální city breakové destinace
bylo cílem aktivit zahraničního zastoupení pro Skandinávii. To připravilo
marketingové aktivity spojené s novými leteckými spoji i fam tripy zaměřené na
aktivní dovolenou v Českém Švýcarsku.
Díky spolupráci s Plzeň turismus vzniklo v rámci projektu Plzeň hlavní město kultury
16 mediálních výstupů s celkovým AVE přes 5 mil. Kč a zásahem více než 6 mil. V
průběhu roku se zastoupení podílelo na organizaci 24 press tripů pro 54
skandinávských novinářů. Prohloubila se spolupráce s nejvýznamnějšími leteckými
společnostmi na našich trzích - ČSA a Norwegian. V návaznosti na uskutečněné fam
tripy rozšířili významní tour operátoři TEMA RESOR a KILROY produktovou nabídku
do ČR, spolupráce byla navázána též s novými golfovými touroperátory.
VELKÁ BRITÁNIE - Londýn s působností pro Irsko
Do Mariánských Lázní, Karlových Varů, Plzně, Českých Budějovic i Českého
Krumlova lákala bonitní britskou klientelu speciální příloha v britských prestižních
denících Telegraph, The Times a Guardian a také pomocí online kampaně. Speciální
osmidenní balíček cest po České republice byl připraven ve spolupráci
s touroperátorem Voyages Jules Verne. Intenzivní kampaň, která představila Českou
republiku jako romantickou i gastronomickou destinaci plnou nádherných památek,
proběhla ve spolupráci s aerolinkami, jako jsou Jet2, British Airways, či Ryanair. Na
vánoční trhy a zimní dovolenou naopak lákaly online kampaně silných online
touroperátorů, jako jsou Secret Escapes a Lastminute.com. Zahraniční zastoupení ve
Velké Británii cílilo své aktivity v roce 2015 i na irský trh. Romantické příběhy z České
republiky byly irským médiím představeny v rámci propagace přímých leteckých linek
mezi Prahou a Dublinem a Prahou a Belfastem.
CzechTourism na blízkém východě
CzechTourism se v roce 2015 zaměřil i na trhy, kde nemá své zahraniční zastoupení.
Novinky a turistické produkty prezentovala agentura CzechTourism na březnové
roadshow ve Spojených arabských emirátech. Workshopy v Dubaji a Abu Dhabí
odstartovaly sérii aktivit, jimiž Česká republika posiluje svou propagaci
v reakci na plánované zavedení bezvízového styku mezi SAE a zeměmi
Schengenského prostoru. Na prezentace, zaměřené na posílení značky Czech
Republic – Land of Stories, navazovala B2B jednání mezi českými a tamními
obchodními subjekty. Mezi nimi nechyběly ani společnosti Emirates Airline, Hilton
a Rail Europe, které jsou díky své produktové nabídce strategickými partnery pro
propagaci České republiky nejen v SAE, ale v celém regionu zemí Blízkého východu.
CzechTourism se účastnil i květnového veletrhu cestovního ruchu Arabian Travel
Market v Dubaji, který je největší svého druhu v oblasti Blízkého východu.
V Izraeli připravila agentura CzechTourism ve spolupráci s městem Karlovy Vary
lázeňský workshop, na kterém se prezentovala místním cestovním kancelářím
a médiím desítka lázeňských subjektů z Karlovarského a Ústeckého kraje.
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Lázně představeny v Ázerbájdžánu a Kazachstánu
Podpora prodeje zájezdů a letenek do České republiky byla cílem několika
odborných akcí. V Ázerbájdžánu a Kazachstánu byly prezentovány české lázně
a lázeňské pobyty, Prahu podpořila spolupráce s cestovní kanceláří Vedi Tour
Group. Země V4 zaujaly i v Bělorusku. Dubnového workshopu v Minsku se
zúčastnilo více než 80 běloruských zástupců touroperátorů a médií a dalších téměř
40 subjektů ze zemí V4.
Setkání ředitelů zahraničních zastoupení v Čechách i na Moravě pomohlo
podnikatelům
Regiony i podnikatelé mohli v roce 2015 využít nabídky na setkání s řediteli
zahraničních zastoupení agentury CzechTourism hned několikrát. V červenci
proběhla pod názvem Travel Trade Day série specializovaných seminářů, workshopů
a networkingových akcí. Ředitelé zahraničních zastoupení agentury předávali své
zkušenosti více než 150 partnerům z privátní i veřejné sféry v Čechách i na Moravě.
Na podzim pak ve spolupráci s oběma asociacemi sdružujícími cestovní kanceláře
a agentury proběhl velmi úspěšný první ročník akce Travel Meeting Point, na který
přivezli ředitelé zahraničních zastoupení největší a nejdůležitější touroperátory ze
svých trhů.
On-line distribuce
Portály www.czechtourism.com a www.kudyznudy.cz dosáhly v roce 2015 historicky
nejvyšší návštěvnosti.
Kudyznudy.cz – volnočasový portál pro domácí cestovní ruch
Portál Kudy z nudy dosáhl v roce 2015 historicky nejvyšší návštěvnosti – zaznamenal
téměř 14 milionů návštěv, necelých 7 milionů návštěvníků zde minimálně jednou
v uplynulém roce hledalo inspiraci pro trávení volného času.
Meziročně návštěvnost vzrostla o 37 % a oproti roku 2013 dokonce o 97 %, vloni zde
také přibylo na 22 000 nových záznamů. Celkově si uživatelé na webu zobrazili přes
43 milionů stránek, průměrný uživatel na webu strávil téměř 3 minuty.
V hlavní turistické sezóně zaznamenával portál Kudy z nudy až 2 miliony návštěv
měsíčně, nejvíce vyhledávanými tématy byla Matějská pouť v Praze, Český Grand
Canyon – Velká Amerika, Signal festival světla v Praze, Ledové království Pustevny,
Pekelné doly – největší pískovcové podzemí v Evropě či Termální park Losiny. Portál
lákal na akce a turistické atraktivity všech regionů České republiky.
Projekt se může pochlubit také velmi úspěšnou fanouškovskou základnou na
Facebooku, počet fanoušků narostl za jeden rok o téměř 100 000 na aktuálních
335 000.
CzechTourism.com – propagace turistického potenciálu Česku v zahraničí
Na základě marketingové koncepce cestovního ruchu pro období 2012-2015 se
v obsahu www.czechtourism.com odrážejí témata národních produktů a konkrétních
tematických i regionálních projektů.
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Stránky, které byly v únoru redesignovány, zaznamenaly v roce 2015 téměř 3 miliony
návštěv. Oproti roku 2014 tak jde o mírný pokles o 7 %, naopak v meziročním
srovnání zaznamenáváme nárůst o 46 %.
Návštěvníci webu provozovaného v deseti jazycích se v loňském roce nejvíce
zajímali o Prahu, Český Krumlov, Brno a Kutnou Horu, obsah portálu byl rozšířen
o téměř 700 nových článků reflektujících nejhledanější témata.
CzechTourism.cz – základní komunikační nástroj s odbornou veřejností
Portál CzechTourism.cz je základním komunikačním nástrojem agentury
CzechTourism s odbornou veřejností. Portál zprostředkovává domácí odborné
veřejnosti a médiím novinky, trendy a analýzy z oblasti cestovního ruchu. Agentura
CzechTourism prostřednictvím portálu www.czechtourism.cz informuje odbornou
veřejnost o svých aktivitách doma i ve světě. Prezentovány jsou zde veškeré
marketingové aktivity, komunikační strategie a projekty realizované agenturou
Czechtourism, popř. projekty na kterých agentura participuje.
Hlavními partnery a návštěvníky portálu jsou představitelé krajských institucí,
zástupci turistických regionů, destinační managementy, města, obce a podnikatelská
veřejnost.
Press tripy a fam tripy
V roce 2015 oddělení zrealizovalo 12 hromadných press tripů a 5 fam tripů a na
dalších 36 projektech pro zahraniční touroperátory, novináře, filmové štáby a také
zahraniční delegace spolupracovalo. Zaměstnanci oddělení se podíleli na
programech pro více než 800 zahraničních hostů.
Hlavními komunikačními tématy press a fam tripů realizovaných v minulém roce byli
Cesty za poznáním, Města s příběhem, Židovství, Česká republika jako cool
destinace a Tradice.
Jako neobjevená destinace bylo touroperátorům představeno Broumovsko, v rámci
spolupráce s leteckou společností Hainan Airlines, která od září 2015 nabízí přímé
lety na lince Peking – Praha, byl v rámci inauguračního letu uspořádán press trip
jedenácti čínských novinářů a vlivných blogerů, které CzechTourism pozval do
západních Čech, kde byly prezentovány české lázně, a to z pohledu historického
i zdravotního.
Jedním z marketingových témat, které propagují Česko v zahraničí, je unikátní
dědictví židovské kultury, které bylo představeno jak zahraničním novinářům, tak
touroperátorům.
V rámci hromadných cest zahraniční hosté navštívili 12 turistických regionů a měli
příležitost poznat již zaběhlé turistické atraktivity, ale zároveň i nové projekty jako
např. „Znovuoživení jižního meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově“, v rámci
kterého byla revitalizována dlouhodobě opomíjená historická část města. Tento press
trip představoval jižní Čechy jako romantickou destinaci a krátkým shrnutím akce
může být název článku britské novinářky pro časopis Mirror „Czech Republic has
much more than Prague's impressive highlights to check out“.
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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.
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, 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).
IOP Česko chutná skvěle
Cílem projektu Česko chutná skvěle je zvýšení povědomí o české regionální
gastronomii prostřednictvím značky Czech Specials. Projekt navazuje na již
realizované aktivity CzechTourism a využívá aktuálních trendů a rostoucího zájmu
o gastronomii, která je součástí moderního životního 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 nimž lze velmi dobře a efektivně zasáhnout definované cílové skupiny.
Certifikace Czech Specials zaručuje, že restaurace nabízí kvalitní českou kuchyni.
Cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím intenzivní komunikační kampaně na
základě navrženého kreativního konceptu a vytvořením atraktivního a funkčního
webu. Komplex aktivit byl doplněn televizním pořadem zaměřeným na gastronomii,
uspořádáním Food Cupu a účastí na gastronomických festivalech.
IOP Tradiční Česko všemi smysly – produkt cestovního ruchu
Cílem projektu Tradiční Česko všemi smysly bylo představit Českou republiku jako
zemi živoucích tradic, kde zahraniční i domácí turista tradice nejen objeví, ale rovněž
pochopí jejich souvislosti a příběh.
Projekt se zaměřuje především na propagaci nehmotné kulturní dědictví České
republiky od tradičních řemesel přes původní české a moravské zvyky až k nářečím.
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K návštěvě přitom CzechTourism láká nejen Čechy, ale i turisty z Polska, Slovenska,
Ruska a německy mluvících zemí, kteří rádi hlouběji poznávají navštívené regiony.
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 dosaženo prostřednictvím intenzivní
komunikační kampaně na základě navrženého kreativního konceptu a vytvořením
atraktivní a funkční e-platformy.
IOP Filmový turismus – produkt cestovního ruchu
Cílem projektu je vytvořit inovativní multimediální produkt cestovního ruchu
s návazností na filmový turismus, který pomůže ke zvýšení počtu zahraničních
a tuzemských návštěvníků v turistických regionech Česka. Za použití nových
digitálních technologií bude Česko jako turistická destinace prezentována doposud
plně nevyužitým způsobem, a to prostřednictvím známých filmů a televizních seriálů.
Jedinečnost produktu se skrývá v mobilní aplikaci, která umožní prolínat filmovou
fikci s reálnými prožitky z cestování.
IOP Česko – naše destinace
Primárním cílem projektu „Česko – naše destinace“ je propagace České republiky
využívající koncept „Česko – země příběhů“ na cílovém trhu České republiky.
Předmětem projektu je realizace komplexní komunikační kampaně na podporu
domácího cestovního ruchu pro turistickou sezónu 2015. Hlavním cílem projektu je
zvýšit motivaci domácích turistů k cestování po České republice, zvýšit počet
přenocování zvláště u krátkých cest a podpořit celkový zájem o trávení volného času
v tuzemsku. Souběžným cílem projektu „Česko - naše destinace“ je posílit pozitivní
vnímání domácí nabídky v oblasti cestovního ruchu a rozšířit povědomí o šíři
a kvalitě nabídky v oblasti CR a tedy o atraktivnosti trávení volného času v tuzemsku.
IOP Česko – země příběhů na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015
Primárním cílem projektu je propagace České republiky využívající koncept Česko země příběhů na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015.
IOP Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti
Předmětem projektu je realizace mediální kampaně na podporu domácího
a příjezdového cestovního ruchu s důrazem na prezentaci atraktivit turistických
regionů ČR.
IOP Marketingový informační systém
Cílem projektu je vytvořit Marketingový informační systém, který umožní prezentaci
vybraných dat a usnadní jejich analýzu. Marketingový informační systém bude mimo
jiné sloužit jako nástroj pro vyhodnocování vztahu mezi investicemi a jejich dopadem,
a to v návaznosti na Metodiku satelitního účtu cestovního ruchu a další metodiky pro
vyhodnocování konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu.
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Během realizace projektu došlo ke konsolidaci databází, které bude Marketingový
informační systém používat. Systém podporuje následné systematické
shromažďování dat a jejich analýzu, a v neposlední řadě zpětnou vazbu pro
marketingové aktivity.
Rozsah sledovaných údajů zahrnuje výstupy z jiných projektů spolufinancovaných
z IOP, např. Segmentace trhu vybraných strategických zemí, Sběr informací –
domácí cestovní ruch apod.
Finanční kontroly v roce 2015
V roce 2015 proběhly následující kontroly:
Kontrolní
Termín
orgán
kontroly
Samostatné 3. 2. 2015 odd.
25. 3. 2015
interního
auditu MMR

NKÚ

21. 10.
2014 - 18.
5. 20415

Ministerstvo 10. 8.
financí
2015 - 14.
8. 2015

Název akce
č.j. MMR - 13067/201510: Naplňování
obecných koncepcí CR v
působnosti MMR ČR,
ověření účinnosti
vnitřního kontrolního
systému a funkčnosti
interního auditu a
prověření přijímaných
opatření z výsledků
kontrol auditů a
kontrolních zjištění

kontrola č. 14/31:
Majetek a peněžní
prostředky státu, se
kterými jsou příslušné
hospodařit vybrané
příspěvkové organizace
MMR
audit operace č.
IOP/2015/O/036 Rebranding a
marketingová podpora
příjezdového cestovního
ruchu, registrační čísla
CZ.1.06/4.1.00/12.07998
a
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Zjištění
a) porušení §26 Zákona o
finanční kontrole a §§ 13 a 14
vyhlášky č. 416/2004 Sb ve
smyslu nedostatečného
zajištění předběžné řídící
kontroly
b) Porušení vyhl. 270/2010
Sb., nebyly odsouhlasovány a
autorizovány inventurní soupisy
při provádění inventarizace za
rok 2014
c) Porušení z.č. 219/2000 Sb.,
nehospodárné nakládání s
vyřazeným majetkem
d) Nedodržování ust. § 26 a
násl. Zákona o finanční
kontrole. Od 03/2014 nebyla
zajištěna činnost interního
auditu
e) Nepřesné formulace
uváděné v interní směrnici
Kontrolní závěr byl schválen
usn. č. 6/XI/2015 dne 10. 8.
2015, ale dosud nebyl
publikován ve Věstníku NKÚ.
NKÚ podalo trestní oznámení
dne 3. 7. 2015 MSZ v Praze –
k dnešnímu dni neuzavřeno
bez zjištění

CZ.1.06/4.1.00/12.07999

Ministerstvo 10. 8. 2015 audit operace č.
bez zjištění
financí
- 14. 8.
IOP/2015/O/024 2015
Zavedení národního
informačního portálu
cestovního ruchu, reg.
čísla:
CZ.1.06/4.1.00/12.08195
a
CZ.1.06/4.1.00/12.08196
MMR
17. 6. 2015 kontrola č. 43/2014/I o
bez zjištění
- 14. 10.
finanční kontrole ve
2015
veřejné zprávě
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