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1. Základní charakteristika činnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem
č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.
Ministerstvo vypracovalo svou dlouhodobou rozvojovou koncepci zahrnující základní
činnosti, kterými jsou politika bydlení, regionální politika, evropská integrace, cestovní ruch,
územní plánování, stavební řád a veřejné investování. Činnosti v těchto oblastech plnilo
ministerstvo v roce 2010 následujícím způsobem:
POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU
Základní charakteristika
Hlavním posláním bytové politiky 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.
Resort 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.
Resort pracovává 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.
Odbor se také zabývá právní úpravou nájmu a podnájmu nebytových prostorů. Odbor se ve
spolupráci s ostatními útvary ministerstva a příslušnými orgány státní správy podílí na
aktivitách v Radě EU, EHK OSN v oblastech souvisejících s bydlením a lidskými sídly. Ve
spolupráci s odborem evropských záležitostí se účastní na aktivitách mezinárodních
nevládních organizací v oblasti bydlení.
Dalšími úkoly v této oblasti jsou implementace programu Podpory bydlení, 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 podle RM č. 111/2008.
A. Legislativní oblast
-

nařízení vlády č. 228/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb.,
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a
fyzickým osobám;

-

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v části týkající
se nájmu bytu - dopracovaný návrh novely byl předložen vládě a jako vládní návrh
zákona postoupen k projednání Parlamentu (tisk 188) , byl projednán 8.12.2010
v prvním čtení v Poslanecké sněmovně a přikázán k projednání výborům;

-

návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., Sb., o použití
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů
spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů; materiál byl předložen
30.4.2010 do meziresortního připomínkového řízení; zásadní připomínky ÚHOS a
MV nebyly vypořádány (rozpor) a materiál již nebyl postoupen vládě k projednání;

-

návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování vyrovnávacího příspěvku na úhradu
části nájemného z bytu - po vnitřním připomínkovém řízení a poradě ministra v dubnu
2010 byl zpracován návrh materiálu pro meziresortní připomínkové řízení;

-

příprava podkladů ke zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu
věcného záměru zákona o službách spojených s bydlením;

-

příprava podkladů ke zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu nařízení
vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního rozvoje
bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů ;

-

Resort, jako gestor problematiky služeb spojených s bydlením a konkrétně vyhlášky,
kterou se stanoví pravidla pro zúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a
nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, byl zastoupen
v březnu na 18. mezinárodní konferenci "Vykurovanie 2010" ve Staré Ľubovně na
Slovensku na téma “Energetická efektivnost systémů výroby, distribuce a odevzdávání
tepla“ (aktivní účast s přednesením příspěvku - "Úskalí odpojování bytů od rozvodů
tepla a teplé vody").

B. Nelegislativní oblast
Resort v roce 2010 zajišťoval pravidelně konzultační dny k problematice bydlení.
Témata úvodních příspěvků operativně reagují na plnění opatření ze schválených záměrů
vlády v bytové politice a na chystané právní úpravy v oblasti bydlení. Příprava programu je
zajišťována ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení a případně dalšími ministerstvy
a institucemi.
Přehled podpor v oblasti bydlení poskytovaných z rozpočtu odboru v roce 2010 :
podprogramy Programu Podpora bydlení:
každoročně vyhlašované programy:
- Podpora výstavby technické infrastruktury
- Podpora výstavby podporovaných bytů
- Podpora regenerace panelových sídlišť – podle nařízení vlády č. 494/2000 Sb.
- Podpora oprav olověných domovních rozvodů;
pomoci při živelních pohromách v rámci – povodně 2010
- Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících
potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy
- Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou;
podpora neposkytovaná v rámci programového financování
- Podpora hypotečního úvěrování pro mladé lidi do 36 let – podle nařízení vlády
č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

-

Podpora hypotečního úvěrování je poskytována na základě nařízení vlády č. 244/1995
Sb., resp. 33/2004 Sb. (s účinností od 1. 2. 2004 bylo nařízení vlády č. 244/1995 Sb.
nařízením vlády č. 33/2004 Sb. zrušeno).

REGIONÁLNÍ POLITIKA – NÁRODNÍ PROGRAMY
Na základě schválené dokumentace programu Podpora regionálního rozvoje
pokračovala realizace podprogramů na podporu rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně
postižených regionů a obcí provádějících revitalizaci bývalých vojenských areálů. Dále
pokračovala realizace podpory venkovských regionů v rámci podprogramu Podpora obnovy
venkova. Vláda svým usnesením ze dne 4. srpna 2010 č. 556 rozhodla o zvýšení výdajů
státního rozpočtu ČR a prodloužení termínu realizace programu č. 217110 do 31.12.2013.
Pro realizaci pomoci obcím a krajům postiženým živelní pohromou pokračoval příjem
žádostí o dotace na obnovu majetku poškozeného pohromami v roce 2009 v rámci
podprogramu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou“. Příjem žádostí byl ukončen 30. června 2010.
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními ústředními orgány státní
správy a kraji na přelomu jara a léta 2010 připravilo podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní
pomoci při obnově území, ve znění zákona č. 347/2005 Sb., pro jednání vlády postupně
Strategii obnovy území částí Zlínského a Olomouckého kraje postižených povodněmi v květnu
2010, Strategii obnovy území Zlínského kraje a částí Jihomoravského kraje postižených
povodněmi v červnu 2010 a Strategii obnovy území částí Moravskoslezského kraje
postižených povodněmi v květnu 2010.
Vláda projednala všechny strategie souhrnně dne 4. srpna 2010 a přijala k nim
usnesení č. 556. Následně, v srpnu 2010, ministerstvo připravilo a předložilo vládě Strategii
obnovy území Libereckého a části Ústeckého kraje postižených záplavami a povodněmi
v srpnu 2010, kterou vláda projednala dne 29. září 2010 a přijala k ní usnesení č. 692.
Schválené strategie obnovy území tvoří obecný rámec programové pomoci územím
postiženým povodněmi v roce 2010.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypracovalo a předložilo vládě k projednání Návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů. Novelizace zmíněného zákona je součástí širšího souboru opatření
založeného usnesením vlády ze dne 15.3.2010 č. 212 zaměřeného na vytvoření podmínek pro
zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
V předloženém návrhu novely zákona je navrhováno doplnit nebo přesněji vymezit
některá ustanovení o hospodářské a sociální soudržnosti s cílem vytvořit vhodnější podmínky
pro činnost Regionálních rad, zlepšit vnitřní součinnost jejich orgánů, přesněji vymezit vazby
členů jejich výborů na kraje (krajská zastupitelstva) a tím i posílit transparentnost
zabezpečovaných procesů.
Návrh novely zákona vláda schválila dne 1. prosince 2010 usnesením č. 849,
v současné době je předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
a připravován pro první čtení.

Program 217D11 Podpora regionálního rozvoje
Hlavním cílem programu je přispívat k rozvoji regionů se soustředěnou podporou
státu, kde je vykazován útlum výroby s negativním dopadem na dynamiku hospodářského
vývoje, životní úroveň a zaměstnanost. Podpora venkovských oblastí zmírňuje tendenci
prohlubování meziregionálních disparit. Podprogramy 217112 a 217116 byly v roce 2010
pozastaveny, aby nedocházelo k překryvům podpory národních programů a Regionálních
operačních programů. Toto rozhodnutí je v souladu s usnesením vlády č. 1618 z 14.12.2005,
ve kterém bylo uloženo členům vlády ukončit národní programy tam, kde je možné
podporované aktivity zajistit realizací evropských programů a uspořené prostředky
přesměrovat na spolufinancování evropských programů. Podpora je realizována na základě
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
Program je členěn na následující podprogramy:







217D112 Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech
a Moravskoslezského regionu
217D113
Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených
regionů
217D115 Podpora obnovy venkova
217D116 Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských
subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech
se soustředěnou podporou státu
217D117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou
217D118
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

Příjemcem podpory v programu 217D11 Podpora regionálního rozvoje je obec, svazek obcí
nebo v případě podprogramu 217D117 také kraj.
Implementace programu byla zahájena v roce 2004 a je schválena do roku 2013 s tím, že
podprogramy 217D112, 217D113, 217D115, 217D116 a 217D118 byly ukončeny v roce
2010. Dále pokračuje do roku 2013 pouze podprogram 217D117.
Program 117D61 Bezbariérové obce
Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2008
č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004 č. 706 k Návrhu vládního
plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, finančně podílí na
budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Cílem programu Bezbariérové obce je
zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér
v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou
náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.
Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy:
 117D612 Odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a domů s pečovatelskou
službou
 117D613 Euroklíč
Příjemcem dotace je obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly
schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny nebo
v případě podprogramu 117D613 je příjemcem nestátní nezisková organizace.

Implementace programu byla zahájena v roce 2009 a je schválena do roku 2015.
VÝZKUM A VÝVOJ
V souladu s usnesením vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008 (Reforma systému výzkumu,
vývoje a inovací) a vládou schváleným usnesení vlády č. 793 ze dne 27. 6. 2008 (výdaje
státního rozpočtu na výzkum a vývoj na roky 2009 – 2011) byl program přepracován a nově
schválen vládou ČR a to usnesením vlády č. 1483 ze dne 24.11.2008.
Nově upravený program na základě výše citovaného usnesení již není členěn na
jednotlivé podprogramy, ale působí jako jeden celek. V programu WD byly ponechány
zejména ty cíle, které se již v současné době řeší v rámci řešených projektů výzkumu a které
po ukončení programu bude možné vyhodnotit a to i po finanční stránce.
Vybrané realizované cíle jsou v souladu s celkovými náklady programu, neboť právě
tyto cíle budou zhodnoceny ve vazbě na poskytnuté celkové náklady na realizaci programu.
Realizované cíle:
 odhalení a kvantifikace regionálních disparit,
 navržení nástrojů ke snížení regionálních disparit ve zkoumaných oblastech,
 návrhy na eliminaci disparit,
 identifikace
klíčových
faktorů
problematického
vývoje
v oblastech
konkurenceschopnosti, inovací a podpory výzkumu a vývoje, dostupnosti vzdělání,
dále územního plánování, cestovního ruchu a bydlení.
EVROPSKÁ INTEGRACE A STRUKTURÁLNÍ FONDY
Národní strategický referenční rámec (dále NSRR)
Ministerstvo zabezpečuje funkci Národního orgánu pro koordinaci. Národní orgán pro
koordinaci (dále NOK-MMR) je zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v
České republice financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém
období 2007-2013.
Funkce a činnosti NOK – MMR:
- 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.
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 absorpční kapacity, tj.
schopnosti příjemců efektivně absorbovat finanční prostředky SF/FS. Za tímto
účelem byla připravena koncepce podpory absorpční kapacity a to takovým
způsobem, aby mohla být realizována do konce programového období 2007-2013 (tj.
při zohlednění pravidla n+3 do konce roku 2015). Prvním projektem pro naplnění
navržené koncepce bude projekt Budování absorpční kapacity (projekt AbKap),
který bude realizován do konce roku 2011.



Evaluace
Cílem vyhodnocování (evaluace) je zlepšit kvalitu, účinnost a provázanost pomoci ze
strukturálních fondů, zdokonalit strategii a optimalizovat realizaci operačních
programů.
Evaluační činnost probíhá na základě Evaluačního plánu NSRR, který obsahuje
seznam indikativních aktivit zahrnující nejen vlastní evaluace a analýzy, ale rovněž
opatření k podpoře rozvoje evaluační kapacity, školení a metodiky.

Koordinace mezinárodních a EU záležitosti v okruhu působnosti ministerstva
Zabezpečuje posuzování slučitelnosti právních předpisů v působnosti ministerstva s
právem ES/EU, zpracovává vyjádření k vnějším připomínkovým řízením v oblasti
mezinárodní spolupráce, zajišťuje působení Evropského seskupení pro územní spolupráci v
podmínkách ČR, zajišťuje spolupráci při přípravě a evidenci mezinárodních smluv a
mezinárodních závazků týkajících se působnosti ministerstva. Vypracovává dokumenty
týkající se spolupráce ministerstva v oblasti mezinárodních a EU záležitostí pro jednání vlády
a Parlamentu, koordinuje přípravu pozic ministerstva k dokumentům EU v rámci celého
schvalovacího procesu, koordinuje personální zajištění expertní účasti při jednáních
pracovních orgánů a expertních skupin v oblasti agendy EU, zajišťuje přípravu, podklady a
účast za ministerstvo na jednání Výboru pro Evropskou unii.
Zajišťuje spolupráci s vnějšími partnery v agendě EU, zejména se Stálým zastoupením
ČR při EU a Útvarem ministra pro evropské záležitosti. Zabezpečuje celkovou koordinaci
mezinárodních a EU záležitostí v okruhu působnosti ministerstva vůči mezinárodním
organizacím, jako např. OSN, OECD. Dále vypracovává odborné analytické a koncepční
dokumenty v oblasti kohezní politiky, včetně jejich ekonomických, sociálních a územních
aspektů, vypracovává podklady pro prezentaci ministerstva v aktivitách v oblasti kohezní
politiky a Územní agendy EU a pro účast ministra na akcích pořádaných jinými subjekty
zaměřených na kohezní politiku, provádí analýzy dokumentů EU a jiných zemí vztahujících
se ke kohezní politice a navrhuje postupy tvorby a projednání návrhu kohezní politiky EU.
MMR jako koordinátor a gestor přípravy a realizace kohezní politiky EU v České
republice věnuje mimořádnou pozornost přípravě jednotné národní pozice v této oblasti.
Zapojuje proto do debaty o budoucím programovém období po roce 2013 všechny partnery s hlavním cílem vyjednání podmínek výhodných z hlediska národních zájmů.
V průběhu roku 2010 bylo předloženo vládě několik koncepčních dokumentů, které
shrnují základní postoje ČR pro jednání o budoucím programovém období po roce 2013 a
které slouží jako podklady do debaty vedené v rámci Evropské unie o podobě kohezní
politiky po roce 2013. Včasné sjednocení postojů a jejich dobrá koordinace pomůže českým
zástupcům vybudovat si silnou pozici při jednáních v rámci EU o budoucím programovém
období.
Byl zesílen důraz na dialog se všemi partnery. Pracovní skupiny byly proto rozšířeny
o významné experty a zástupce obou komor Parlamentu. S nimi MMR konzultovalo přípravu
pozic pro vyjednávání tak, aby Česká republika získala pro období po roce 2013 dostatečný
objem prostředků na svůj hospodářský, sociální a územní rozvoj, včetně podpory
konkurenceschopnosti, a koncepční otázky nastavení systému čerpání.
Zástupce MMR se účastní jednání Pracovní skupiny pro strukturální opatření B5.
Jedná se o pracovní skupinu Rady, která se zabývá implementací strukturálních fondů a
právním rámcem pro příslušná evropská nařízení včetně jejich novelizací. Pracovní skupina se
pravidelně schází v Bruselu v budově Evropské rady a jejími členy jsou zástupci 27 členských
zemí EU a Evropská komise. Tato pracovní skupina se sešla v roce 2010 celkem jedenáctkrát.
V březnu a v listopadu 2010 zorganizovalo MMR v Praze dvě významné konference
o budoucnosti kohezní politiky EU, na něž byl mimořádně příznivý ohlas a velký zájem o
účast – obou akcí se zúčastnilo kolem 150 účastníků. Nejvýznamnějším hostem byl italský

expert - profesor Fabrizio Barca, autor nezávislé zprávy o reformě kohezní politiky. Obě
konference prokázaly velký zájem politiků, odborníků i širší veřejnosti o problematiku
budoucnosti kohezní politiky EU po roce 2013.
V květnu 2010 uspořádalo MMR v Praze mezinárodní konferenci ve spolupráci
s Evropskou hospodářskou komisí OSN zaměřenou na rozvoj měst. Workshopu se zúčastnilo
zhruba 120 účastníků z evropských států, zemí Severní Ameriky a dalších a diskutovali nad
otázkami kvality bydlení a životních podmínek ve městech. ČR prezentovala, mimo jiné,
zásady urbánní politiky jako přístup, který bude stále více akcentován v souvislosti
s budoucím důrazem na roli měst v rámci přípravy evropských fondů v budoucím
programovém období.
V rámci své gestorské a koordinátorské role kohezní politiky v ČR MMR zpracovalo
materiály „Východiska pozice ČR pro jednání o podobě kohezní politiky EU po roce 2013“,
schválená vládou 3. listopadu 2010 (usnesení Výboru pro EU č. 34) a „Základní návrh
aktualizované Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU po roce 2013“, vzatý
vládou na vědomí dne 1. prosince 2010 (usnesení Výboru pro EU č. 39). (aktualizovaná
Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU byla vládou ve stanoveném termínu
schválena včetně příspěvku za ČR do veřejné konzultace – na základě 13 otázek Evropské
komise v Páté kohezní zprávě s tím, že tato řádná Rámcová pozice je rovněž základem
mandátu pro vystoupení delegace ČR na Pátém Kohezním fóru v Bruselu na přelomu ledna a
února 2011.
Cílem zmíněných dokumentů bylo shrnout základní teze pozice ČR ke klíčovým
aspektům budoucí podoby kohezní politiky po roce 2013. Materiály proto reagovaly jak na
současný stav debat v ČR a na úrovni EU, tak i na závěry klíčových dokumentů Evropské
komise zveřejněné v nedávné době – tj. na Sdělení Evropské komise k revizi rozpočtu EU a
Pátou kohezní zprávu. Materiály byly projednány se všemi relevantními partnery v mnoha
pracovních skupinách a postupně byly vypořádávány všechny relevantní připomínky.
Evropské seskupení pro územní spolupráci
Ministerstvo zajišťuje na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 121/2009 ze
dne 30. června 2009 o „Postupu při aplikaci právní úpravy evropského seskupení pro územní
spolupráci“ funkce správního orgánu pro řízení spojená se schvalováním účasti člena v
seskupení, s registrací seskupení, nebo se zrušením a zánikem seskupení podle zákona č.
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu roku
2010 byly průběžně zajišťovány konzultace související s přípravou založení ESUS pro
budoucí členy takových seskupení.
Meziregionální poradní skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky EU
Dne 7. srpna 2009 byla ustavena nová poradní skupina, přičemž důvodem založení bylo
dříve nedostatečné zapojení krajů ČR do debat k budoucnosti kohezní politiky, jejichž
zintenzivnění se předpokládá zejména v letech 2010 a 2011. MMR s kraji v této skupině
konzultuje stanoviska ČR k této problematice, stejně tak jako dílčí pozice, které zástupci
MMR obhajují v Bruselu při vyjednávání na Radě EU. Cílem je větší vypovídací hodnota
těchto pozic a tím i silnější mandát. Role MMR spočívá ve vedení debaty, shrnutí závěrů,
vypracování společných stanovisek k dílčím problémům a jejich prezentace na dalších fórech
v rámci Řídícího a koordinačního výboru.
Jednání této pracovní skupiny proběhlo celkem třikrát během roku 2010. Členové této
skupiny jsou vždy informováni o aktuálním stavu diskuzí v rámci Rady (Pracovní skupiny pro

strukturální opatření B5) a dalších významných událostí na národní a evropské úrovni jíž se
účastní zástupci MMR.
Zástupci krajů vznesli žádost o vypracování regionálních analýz socioekonomického
rozvoje jednotlivých krajů, kterou slouží jako vstup do diskuze k budoucnosti kohezní
politiky po roce 2013. Této žádosti bylo vyhověno a MMR zadalo zpracování 14 krajských
analýz, kde byly identifikovány hlavní prioritní oblasti každého kraje a tyto výstupy byly
použity při přípravě Aktualizované Rámcové pozice.
Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky (PKS)
Dne 1. září 2010 byla ustavena „Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost
kohezní politiky EU“ jako externí platforma složená z poslanců a senátorů, určená k politické
diskuzi se zástupci MMR. Členové PKS se vyjadřují k návrhům MMR v oblasti kohezní
politiky a předkládají náměty týkající se budoucí struktury, priorit a principů kohezní politiky
po roce 2013. Prozatím proběhla dvě jednání této skupiny.
Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky (EPOS)
Dne 31. srpna 2010 byla ustavena „Expertní poradní skupina“, složená z odborníků –
významných osobnosti – k diskuzi a externí oponentuře strategických dokumentů projednání
na úrovni ČR i EU a vztahujících se k tématu budoucí kohezní politiky EU. Prozatím
proběhla dvě jednání této skupiny.
Pracovní skupina Řídícího a koordinačního výboru (PS ŘKV)
Dne 12. srpna 2010 bylo aktualizováno složení a statut pracovní skupiny PS ŘKV.
Členové pracovní skupiny jsou zástupci resortů a zájmových svazů. Členové pracovní
skupiny analyzují dokumenty EU, ČR a dalších členských států EU, které souvisejí
s budoucností kohezní politiky EU z hlediska působnosti instituce, která je vyslala a
zpracovávají k nim stanoviska pro MMR. V roce 2010 proběhla dvě jednání této skupiny.
Integrace cizinců
Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy byl připraven projekt
„Prevence prostorové segregace“, který je součástí širšího výzkumu a zabývá se
problematikou popisu forem sociální segregace a navazujících jevů. Výstupem výzkumu je
publikace „Rezidenční segregace“, která se zabývá všemi formami sídelní segregace
a sociálního vyloučení ve vztahu k lidským sídlům. Publikace byla v létě 2010 distribuována
v rámci akademických pracovišť a sítě knihoven, v závěru roku 2010 byla distribuována
obcím s rozšířenou působností dle seznamu, který byl připraven ve spolupráci se Svazem
měst a obcí ČR.
Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra vytipoval dvě lokality - Karlovy
Vary a Benešov nad Černou (Jihočeský kraj), kde byl realizován výzkum Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy. Jeho výstupem jsou případové studie vycházející z analýzy
existujících jevů, které obsahují i nástin možného řešení popisované situace.
V návaznosti na vydání uvedené publikace zmíněný výzkum připravilo Ministerstvo
pro místní rozvoj dva semináře zacílené na pracovníky státní správy a místní samosprávy,
kteří se s jevy popsanými v publikaci setkávají při své práci. Šlo jednak o magistrátní
úředníky města Českých Budějovic, příslušníky městské a státní policie a zaměstnance
Krajského úřadu Jihočeského kraje. V druhém případě šlo o seminář pro pracovníky
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství a ministerstva průmyslu a obchodu.
Semináře byly připraveny ve spolupráci s autorským týmem uvedené publikace, odborníky
MMR, se zástupci integračních center a Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva
vnitra. Termíny konání byly v měsících červen a listopad roku 2010.

Výbor regionů
V říjnu 2010 OEZ zpracoval a předložil na základě žádosti Svazu měst a obcí návrh nominace
zástupce ČR do Výboru regionů. Po vnějším připomínkovém řízení byl materiál projednán na
Výboru pro EU na pracovní úrovni, kde bylo rozhodnuto vyčkat na celkovou novou nominaci
po podzimních volbách.
Řídící orgán operačního programu Technická pomoc
Operační program Technická pomoc (dále jen OPTP) je programem
spolufinancovaným z prostředků EU v programovém období 2007-2013. Realizace
operačního programu OPTP bude probíhat do roku 2015.
Operační program Technická pomoc byl schválen usnesením vlády č. 1302/2006.
Evropská komise schválila operační program dne 27. prosince 2007. Realizace programu
byla zahájena v roce 2008.
Operační program Technická pomoc je zaměřen na podporu aktivit Národního orgánu
koordinace, který zastřešuje politiky Hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) v letech 20072013 a pro aktivity spojené s využíváním prostředků fondů EU vyžadující jednotný přístup na
národní úrovni. Globálním cílem OPTP je posílení a zlepšení jednotného centrálního řízení a
koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU na úrovni ČR v období 2007-2013.

Strategické cíle OPTP jsou:
 Zajistit řídící, metodickou a koordinační roli nejvyšší horizontální úrovně řízení při
realizaci NSRR. Včas zajistit přípravu nového programového období 2014+.
 Zabezpečit fungující jednotný centrální monitorovací informační systém umožňující
řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů.
 Zajistit administrativní kapacity, nezbytné pro dosažení cílů NSRR prostřednictvím
podpory koordinačních orgánů a zvyšování absorpční kapacity pro využití
strukturálních fondů.
 Dosáhnout zvyšování povědomí veřejnosti o existenci a využití strukturálních fondů
EU, o implementaci Kohezní politiky a cílů NSRR v podmínkách ČR a o naplňování
cílů NSRR. Nastavit platformu spolupráce mezi subjekty v implementační struktuře se
zaměřením na informovanost cílové skupiny příjemců pomoci SF.
Operační program Technická pomoc je vícecílový operační program a může financovat
aktivity na celém území ČR včetně hlavního města Prahy. Operační program 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“).
Prioritní osy

Název prioritní osy

1a

Podpora řízení a koordinace – cíl Konvergence

1b

Podpora řízení a koordinace – cíl Konkurenceschopnost

2a

Monitorování – cíl Konvergence

2b

Monitorování – cíl Konkurenceschopnost

3a

Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konvergence

3b

Administrativní a absorpční kapacita – cíl Konkurenceschopnost

4a

Publicita – cíl Konvergence

4b

Publicita – cíl Konkurenceschopnost

Příjemci operačního programu jsou:
 Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán pro koordinaci (NOK), Řídící orgán
OPTP a další odborné útvary s horizontálními aktivitami přímo se podílející na
implementaci cílů NSRR)
 Ministerstvo financí (PCO a AO)
 Příslušné orgány zajišťující funkci PAS – ministerstva a regionální rady, hl. město
Praha k zajištění funkce auditních subjektů ve smyslu usnesení vlády č. 884/2007 a č.
760/2007 k zajištění funkce auditního orgánu
 Centrum pro regionální rozvoj ČR
Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva financí č. 11/2010 Sb., kterou
se mění vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku a další platné právní předpisy.
Dokument o poskytnutí podpory je vydáván v OPTP ve formě Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (pro subjekty CRR, PAS Regionálních rad a PAS Magistrátu hl. města Prahy). Pro
ostatní subjekty jsou peněžní prostředky poskytovány na základě Stanovení výdajů na
financování akce organizační složky státu nebo Dopisu ministra pro místní rozvoj. Nedílnou
součástí řídícího dokumentu/právního aktu o poskytnutí podpory jsou Podmínky realizace
projektu.
Řídící orgán Fondu soudržnosti
Je řídícím orgánem příjmu pomoci z Fondu soudržnosti pro projekty schválené EK v
programovacím období 2004-2006.
Vykonává roli Řídícího agenta iniciativy JASPERS pro ČR podle Nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006.
V rámci sekce pro evropské záležitosti a v rozsahu své náplně činnosti podle
Organizačního řádu MMR spolupracuje při výkonu funkcí NOK a při realizaci dalších úkolů
NSRR, a to zejména s ohledem na specifika velkých projektů a specifika projektů v dopravní
infrastruktuře a v infrastruktuře péče o životní prostředí.
Podpora z Fondu soudržnosti z programovacího období 2004-2006 se týká projektů
realizovaných do roku 2010 (u 6 projektů FS byla prodloužena doba realizace do konce roku
2011). Odbor v souladu s usnesením vlády č. 125/2004 a v souladu s platným organizačním
řádem ministerstva vykonává funkci Řídícího orgánu. Přitom podle citovaného usnesení je
vlastní programové financování přeneseno na zprostředkující subjekty – MD a MŽP, v jejichž
podkladech pro závěrečný účet se objeví informace o programovém financování. Řídící orgán
FS je konečným příjemcem pouze u jednoho projektu FS, a to projektu č.
2004/CZ/16/C/PA/001 – Technická pomoc Řídícího orgánu FS
Řídící orgán Integrovaného operačního programu
Integrovaný operační program je realizován v programovém období 2007-2013 a je
kofinancovaným z prostředků EU. Jeho realizace bude probíhat minimálně do roku 2015, poté
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 pomoc Společenství z
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cílů "Konvergence" a "Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost".
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 TP, 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 být kryty prostředky z rozpočtu EU a
dále o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu určené na spolufinancování z národních
veřejných zdrojů.

Na základě usnesení Vlády ČR č. 560/2007 je MMR povinno rozpočtovat při přípravě
státního rozpočtu prostředky na spolufinancování regionálních programů ve výši 7,5 %
prostředků z požadovaných 15% prostředků na národní spolufinancování každého
regionálního programu. K těmto prostředkům MMR současně rozpočtuje odpovídající podíl
na předfinancování prostředků strukturálních fondů.
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.
Programy přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA (období 2004-2006)
Iniciativa navazovala na předvstupní program CBC Phare (1994–2003) a byla
zaměřena na podporu přeshraniční spolupráce v období 2004-2006. Objem finančních
prostředků pro toto rozpočtové období byl stanoven ve výši 55 mil. EUR. V České republice
byla Iniciativa Společenství INTERREG IIIA pro období 2004-2006 rozdělena do 5
samostatných programů dle jednotlivých pohraničních oblastí - Sasko, Bavorsko, Rakousko,
Slovensko a Polsko.
Ministerstvo pro místní rozvoj je Řídícím orgánem pro česko – polské pohraničí,
v jiných oblastech je orgánem Národním. (usnesení Vlády ČR č. 102/2002).
OPS zajišťuje realizační fázi (schvalování a implementaci projektů).
Pět programů přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA tvoří z pohledu členění výdajů
státního rozpočtu v rámci programového financování podprogram 21711C. Základní zaměření
různorodých investičních i neinvestičních aktivit je dáno samotnými hlavními a zásadními cíli
této větve Iniciativ Společenství, tzn. odstranit bariéry vzniklé existencí státních hranic, řešit
zanedbávání rozvoje příhraničních oblastí, doplnit chybějící technické infrastruktury, vytvořit
podmínky pro navázání dlouhodobě zpřetrhaných mezilidských, kulturních a dalších vazeb
apod.
V roce 2010 nebyly realizovány žádné platby, rozpočet představoval na tento rok
pouze 800 tis. Kč.
Programy přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 pro programové období 2007-2013
Programy přeshraniční spolupráce pokračují i v programovacím období 2007-2013.
Ministerstvo pro místní orgán je Řídícím orgánem pro česko – polské pohraničí, v jiných
oblastech je orgánem Národním.
Ministerstvo zajišťuje zpracování základních dokumentů (Společné programové
dokumenty, Programové dodatky, Jednací řády monitorovacích výborů, Manuály pro
administraci, Příručky pro 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 2007-2013 k výrazným
změnám ve způsobu financování jednotlivých projektů. Prostředky strukturálních fondů jsou
českým příjemcům dotace vypláceny buď ze zahraničí, nebo z mimorozpočtového účtu

Platebního a certifikačního orgánu na Ministerstvu financí ČR prostřednictvím Finančního
útvaru na MMR ( v případě česko-polského programu).
Prostředky státního rozpočtu na spolufinancování jsou v rámci všech 5 přeshraničních
programů vypláceny z rozpočtové kapitoly MMR. S ohledem na významnou specifičnost
přeshraničních programů (mj. úhrady v měně EURO) bylo s Ministerstvem financí ČR
dohodnuto, 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 politiky v
programovém období 2007-2013, Dále je národním kontaktním místem programů nadnárodní
spolupráce, meziregionální spolupráce a INTERACT II
Správa monitorovacího systému
Monitorovací systém strukturálních fondů je základní programový nástroj pro
využívání finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Slouží k vytváření
základních dokumentů, potřebných pro zpracování projektů, žádostí a dalších podkladů
nutných pro umožnění realizace dotačního systému. Má nezastupitelnou úlohu v oblasti
monitoringu jednotlivých akcí společných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské
unie pro zabezpečení informační povinnosti vůči Evropské unii. Vytváří podmínky pro
provádění kontrolní činnosti v oblasti poskytování dotací na společné programy státního
rozpočtu a rozpočtu Evropské unie.
Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje správu, provoz a rozvoj centrální části
Monitorovacího systému strukturálních fondů, a to:
o
MSSF-CENTRAL pro programovací období 2004 – 2006
o
MSC2007 pro programovací období 2007 – 2013
Hlavní činnosti zabezpečované v rámci Monitorovacího systému strukturálních fondů
v roce 2010:
 Zajištění provozu informačních systémů MSSF-CENTRAL a MSC2007 včetně
zajištění přenosů do externích informačních systémů
 Technická podpora uživatelů informačních systémů MSSF-CENTRAL a MSC2007
 Administrace požadavků na monitorování pomoci EU v informačních systémech
MSSF-CENTRAL a MSC2007 a zajištění rozvoje informačních systémů MSSFCENTRAL a MSC2007
 Zajištění výstupů z informačních systémů MSSF-CENTRAL a MSC2007
 Technické zajištění přenosu dat a předepsaných výstupů z informačních systémů
MSSF-CENTRAL a MSC2007 do databází Evropské komise SFC a SFC2007
CESTOVNÍ RUCH
Ministerstvo naplňovalo aktivity vyplývající z koncepční a metodické činnosti
v cestovním ruchu.
Plnění opatření dokumentu „Východiska z krize“
Z dokumentu „Východiska z krize – politika vlády v krátkodobém a střednědobém
horizontu“, schváleném usnesením vlády ČR č. 119 ze dne 8. února 2010 pro OCR vyplývá

realizace dvou opatření (číslo opatření A 08) Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu
na rok 2010/2011 a (číslo opatření A 09) změna politiky turistických víz.
Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu 2010/2011
Konsolidovaný plán bude vždy zpracováván na období jednoho roku (1. července –
30. června) a předkládán vládě ČR k odsouhlasení. Plán bude každoročně aktualizován
do konce platnosti Koncepce státní politiky rozvoje cestovního ruchu na období 2007 - 2013,
tedy do roku 2013. Konsolidovaný plán bude sestavován na základě aktuálního stavu odvětví
cestovního ruchu, zjištěných překážek rozvoje a požadavků profesní a odborné veřejnosti.
Součástí Konsolidovaného plánu bude analýza plnění opatření předchozího Konsolidovaného
plánu.
Konsolidovaný plán podpory na rok 2010/2011 je zaměřen na následující oblasti:
spolupráce s Podvýborem PSP ČR (harmonizace opatření na podporu rozvoje cestovního
ruchu realizovaných jednotlivými sektory státní správy), legislativa (vytvoření návrhu
věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu, ochrana spotřebitele – úprava
podnikání v oblasti průvodců, CK a CA), zvýšení kvality služeb cestovního ruchu, podpora
příjezdového cestovního ruchu (vytvoření střednědobé marketingové koncepce cestovního
ruchu, podpora vybraných akcí cestovního ruchu), podpora vybraných sektorů cestovního
ruchu (realizace podprogramu národního programu podpory cestovního ruchu v zaměřeného
na sociální cestovní ruch, podpora MICE segmentu), strategické plánování (zkvalitňování
statistických informací a vytvoření manuálu na tvorbu produktů cestovního ruchu).
Konsolidovaný plán na rok 2010/2011 byl schválen usnesením vlády 747 ze dne 20.
října 2010.
Změna politiky turistických víz
V květnu 2010 se sešla pracovní skupina tvořená zástupci MZV, MV a MMR na
základě plnění úkolu z opatření A 09. Zúčastněné strany se shodly na tom, že dělají maximum
pro zjednodušení procedur k získávání krátkodobých víz a akreditací při zachování
bezpečnostních standardů EU/schengenského prostoru. MMR informovala o závěrech jednání
kompetentní subjekty v oblasti cestovního ruchu. Pracovní jednání skupiny se bude svolávat
na základě potřeby řešit společně konkrétní úkoly. Další jednání pracovní skupiny je
plánováno na začátek roku 2011.

Horská služba
Usnesením vlády ČR č. 827/2004 byla dne 21. 12. 2004 dle zákona č.248/1995 Sb., o
obecně prospěšných společnostech Ministerstvem pro místní rozvoj založena obecně
prospěšná společnost Horská služba ČR, o.p.s. (dále jen „HS“). Činnost Horské služby je
upravena v zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu.
Horská služba ČR, o.p.s. při výkonu své činnosti zejména organizuje a provádí
záchranné a pátrací akce v horském terénu, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport
zraněných, vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, zajišťuje provoz záchranných
a ohlašovacích stanic HS, provádí instalaci a 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 2010 aktivně naplňovalo členství
ČR v mezinárodních organizacích (UNWTO, OECD, V4, EU).


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

Ve dnech 27. – 30. 4. 2010 se zástupce OCR MMR zúčastnil 51. zasedání Komise pro
Evropu Světové organizace pro cestovní ruch (UNWTO) a semináře na téma „Politika
cestovního ruchu v době krize“. Jednotlivé státy přispěly se svými zkušenostmi a způsoby
řešení současné situace v cestovním ruchu. Česká republika je plnoprávným členem Komise
pro Evropu UNWTO. V průběhu technického semináře vystoupily členské státy s tematikou
řešení ekonomické krize v oblasti cestovního ruchu v jednotlivých zemích. Předmětem
jednání v rámci zasedání bylo plnění plánu činností UNWTO na období 2010 – 2011 a
implementace Globálního etického kodexu. Dalšími body jednání byla volba zástupce do
Světové komise pro etiku v cestovním ruchu (pan Salvatore Veca z Itálie). Hostující zemí
následujícího 52. zasedání Komise pro Evropu bylo zvoleno Polsko (Katovice).
V rámci členství České republiky ve Výboru pro statistiku a satelitní účet cestovního
ruchu (TSA) UNWTO na období 2008 – 2011 uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj
(odbor cestovního ruchu) ve spolupráci se Světovou organizací cestovního ruchu UNWTO
dne 12. května 2010 seminář na téma „Satelitní účet cestovního ruchu“. Seminář byl zahájen
ministrem pro místní rozvoj, zástupcem odboru statistik a TSA organizace UNWTO
Antoniem Massieu a zástupcem Českého statistického úřadu. Na semináři zástupci ČSÚ
zveřejnili v rámci údajů o TSA ČR aktuální data modulu zaměstnanosti do roku 2008.


Zapojení odboru cestovního ruchu MMR do Organizace pro ekonomickou spolupráci
a rozvoj (OECD)

Hlavní aktivity Výboru pro cestovní ruch v roce 2010 byly definovány v Programu práce
a rozpočtu na roky, který je platný na období 2009 – 2010:
1.
2.
3.
4.

Význam kultury pro rozvoj cestovního ruchu
Vzdělávání a profesní příprava v cestovním ruchu jako základ pro inovace
Cestovní ruch v zemích OECD: Trendy a politiky
Udržitelný rozvoj a cestovní ruch

V roce 2010 se zástupci odboru cestovního ruchu zúčastnili pravidelného zasedání Výboru
ve dnech 16. – 17. června v Paříži, v rámci kterého byl dne 18. června pořádán odborný
seminář na téma „Udržitelný rozvoj a cestovní ruch“ Další pravidelné jednání proběhlo ve
dnech 20. – 22. října v Jeruzalémě, v rámci něhož se uskutečnilo jednání u Kulatého stolu na
Vysoké úrovni.
V roce 2010 byla vydána publikace Tourism Trend and Policies, na které Ministerstvo pro
místní rozvoj velmi výrazně participovalo. V tomto roce se rovněž zástupci MMR podíleli na
zpracování některých studií Výboru, a to z oblasti vzdělávání a koncepční činnosti. Výsledky
případové studie z oblasti vzdělávání byly prezentovány na odborném semináři ve dnech
29. – 30. listopadu v Hurghadě v Egyptě.


Zapojení odboru cestovního ruchu MMR do „Visegrádské čtyřky“

V rámci maďarského předsednictví ve Visegrádské čtyřce (V4) od června 2009 byla
zorganizována dvě marketingová zasedání pracovní skupiny zástupců centrál cestovního
ruchu zemí V4(16.–17.10.2009,11.–12.1.2010).Zde proběhla rekapitulace
a zhodnocení marketingového plánu pro rok 2009, shrnutí realizovaných propagačních aktivit
a návrhy marketingového plánu na rok 2010. Setkání zástupců ministerstev a národních
turistických centrál zemí V4 proběhlo ve dnech 17. – 18. 2. 2010 v Budapešti a náměstky
zemí V4 zodpovědných za cestovní ruch byl podepsán Protokol o spolupráci zemí V4, jehož
přílohou je marketingový plán zemí V4 na rok 2010 podepsaný řediteli centrál cestovního
ruchu. V rámci spolupráce zemí V4 pokračovaly společné projekty s cílem podpořit
příjezdový cestovní ruch do členských států. Hlavními aktivitami byly: účast na významných
světových veletrzích ITB Asia Singapur, COTTM Peking, dále pořádání workshopů
a roadshow v hlavních zdrojových zemích, zejména v Rusku, Japonsku a USA. Novým trhem,
na který se sdružení V4 od roku 2010 zaměřilo, je Indie. V roce 2010 bylo také realizováno
první představení regionu V4 v Brazílii, ofenzivní vstup na tento trh je předpokládán v roce
2011. Během roku 2010 probíhaly přípravy na spuštění nových webových stránek zemí V4
v oblasti cestovního ruchu a to v angličtině, portugalštině, japonštině, ruštině a čínštině
(www.european-quartet.com). Slovenská republika předsedá seskupení Visegrádské čtyřky od
1. července 2010 do 30. června 2011.
Zapojení Odboru cestovního ruchu do Spolupráce s EU
Poradní výbor pro cestovní ruch zajišťoval i během roku 2010 spolupráci v rámci EU
v oblasti cestovního ruchu mezi Komisí ES a členskými státy. TAC je tvořen zástupci
jednotlivých členských zemí. Hlavním cílem tohoto Výboru je zejména naplňování politik EU
v oblasti cestovního ruchu a usnadnění vzájemné spolupráce. Pozornost byla zaměřena na
novou strategii EU do roku 2020 v oblasti rozvoje cestovního ruchu s důrazem na
udržitelnost, konkurenceschopnost a vytváření podmínek pro rozvoj sociálního cestovního
ruchu (projekt CALYPSO). Cenné zkušenosti a poznatky byly prezentovány i při
implementaci prestižní soutěže o excelentní turistickou destinaci – EDEN.
Mezinárodní dohody z oblasti cestovního ruchu
V roce 2010 byla podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi
Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Keňské
republiky.
V průběhu roku 2010 se intenzivně pracovalo na nedokončených dohodách, u kterých se
předpokládá, že budou uzavřeny v roce 2011. Jedná se o:
-

Dohodu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj
České republiky a Ministerstvem turismu a řemesel Marockého království

-

Dohodu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj
České republiky a Ministerstvem hospodářství Chilské republiky

-

Dohodu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj
České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Brazilské Federativní republiky

-

Dohodu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj
České republiky a Ministerstvem sportu a turismu Republiky Kazachstán

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 2010 uzavřelo MMR
s CK/CA celkem 3 smlouvy.

Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj se podílelo na realizaci odborného programu veletrhů
GO, Regiontour a Holiday World s akcentem na podporu domácího cestovního ruchu
(expozice, odborné přednášky). Pracovníci odboru cestovního ruchu vystoupili s odbornými
příspěvky na konferencích a v rámci expozice agentury CzechTourism nabízeli odborníkům a
veřejnosti své publikace.
Legislativní činnost
Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu
Dlouhodobá absence právních předpisů upravujících kompetence a financování
v cestovním ruchu má za následek neefektivní vynakládání prostředků do oblasti cestovního
ruchu, nekoordinovanost a roztříštěnost aktivit na podporu udržitelného rozvoje cestovního
ruchu a nezdravé konkurenční prostředí uvnitř jednotlivých destinací cestovního ruchu i mezi
nimi. Z těchto důvodů není plně využit potenciál udržitelného rozvoje cestovního ruchu a
dochází k dlouhodobému snižování výkonnosti cestovního ruchu a zhoršování
konkurenceschopnosti České republiky jako turistického cíle v rámci Evropy.
Účelem zavedení regulace v cestovním ruchu je nastavit doposud chybějící systém
řízení cestovního ruchu, konkrétně pak definovat a zavést závazné organizační struktury,
vymezit jednotlivé úrovně (stát - kraj - turistická oblast) včetně kompetencí, odpovědností a
forem vzájemné spolupráce a komunikace. Cílem regulace je zajistit efektivní rozvoj
cestovního ruchu a s tím související trvalé zvyšování příjmů cestovním ruchem generovaných.
Zároveň dojde, mj. díky jednotnému managementu a marketingu destinací cestovního ruchu,
ke zvýšení povědomí českých i zahraničních návštěvníků o České republice jako turisticky
atraktivní destinaci.
V rámci přípravy návrhu věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu
v České republice jsou čerpány především zkušenosti z Rakouska. Inspiraci bylo možné
nalézt také na Slovensku, kde byl zákon o podpoře cestovního ruchu schválen v roce 2010
s účinností od 1. ledna 2011.
Ministerstvo zpracovalo návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního
ruchu, který byl předložen do vnějšího připomínkového řízení 29. října 2010. Vypořádání
vzešlých připomínek nebylo ukončeno do 31. prosince 2010.
Posuzování odborné otázky u koncesované živnosti provozování cestovní kanceláře
Ministerstvo zajišťuje správní agendu související s vydáváním kladného či záporného
stanoviska podle zvláštního předpisu, potřebného k udělení koncese pro živnost s předmětem
podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ na základě zákona č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (OCR) působí jako příslušný ústřední orgán státní
správy pro posouzení odborné otázky u koncesované živnosti provozování cestovní kanceláře.
OCR posuzuje dané předložené doklady žadatelem z hlediska naplnění zákonem daných
podmínek a na základě jejich naplnění rozhodne o vydání stanoviska k žádosti o vydání
živnostenského oprávnění.
Za rok 2010 ministerstvo vydalo celkem 84 kladných stanovisek a 1 záporné
stanovisko k žádostem potřebných k udělení koncesní listiny pro živnost s předmětem
podnikání „Provozování cestovní kanceláře“.

Ministerstvo po celou dobu trvání živnostenského oprávnění sleduje, zda jsou dodržovány
podmínky, za kterých bylo vydáno kladné stanovisko. Pokud zjistí, že tyto podmínky byly
nebo jsou porušeny, zašle návrh příslušnému živnostenskému úřadu na zrušení
živnostenského oprávnění s předmětem podnikání provozování cestovní kanceláře. Takovému
návrhu je živnostenský úřad povinen vyhovět a živnostenské oprávnění buď zruší nebo
oznámí ministrstvu, že došlo k zániku či přerušení živnostenského oprávnění. Ministerstvo na
základě zaslaných skutečností soustavně provádí kontrolu interní databáze cestovních
kanceláří.
V roce 2010 bylo ministerstvu zasláno 97 návrhů na zrušení živnostenského oprávnění
s předmětem podnikání provozování CK a 15 návrhů na prošetření činnosti u fyzické či
právnické osoby příslušným živnostenským úřadům.
Směrnice ES 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a
zájezdy
Ministerstvo se aktivně podílí na připravované revizi směrnice 90/314/EHS, ke které
proběhly dvě veřejné konzultace (v období listopad 2009 – únor 2010), jakož i dva
„workshopy“ (říjen 2009, duben 2010, Brusel). Ministerstvo pro místní rozvoj (OCR) bylo
v rámci veřejných konzultací jedním ze 161 respondentů.
OCR se z věcného hlediska účastnilo příprav na novele směrnice ES 90/314/EHS, která je
v gesci Directorate-General for Enterpsise and Industry (DG ENTR.). Konečné znění novely
musí být implementováno do národních legislativ členských států EU, tzn. v případě ČR do
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu (do r. 2012).
Ochrana spotřebitele
Ministerstvo pro místní rozvoj ČČ spolupracuje s Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR v souvislosti s příslušnými evropskými nařízeními týkajícími se oblasti
ochrany spotřebitele (Nařízení EP a Rady č. 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele; Směrnice EP a Rady č.2008/122/ES o dočasném užívání ubytovacího zařízení
(timeshare); Směrnice EP a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu), neboť je
stanoveno jako koordinační místo pro obecní živnostenské úřady a Českou obchodní inspekci
v oblasti cestovního ruchu.
Implementace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
MMR ve smyslu zákona č. 179/2009 Sb., plní roli autorizujícího orgánu příslušného
k autorizaci pro povolání v oblasti domovního a bytového fondu, územního plánování
a stavebního řádu, investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. Autorizace uděluje
odbor personální, který spolupracuje s věcně příslušnými odbory.
Pro oblast cestovního ruchu (skupina Gastronomie, hotelnictví, turismus, kód
65) je věcně příslušný odbor cestovního ruchu, který posuzuje žádosti o autorizaci
z odborného hlediska a při hodnocení postupuje podle hodnotících standardů dílčích
kvalifikací, pro které je autorizace požadována. V roce 2010 vydal takto odbor cestovního
ruchu
celkem
21 stanovisek a posoudil 30 žádostí o autorizace.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD
Legislativní činnost
Do plánu hlavních úkolů Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2010 byly zařazeny
legislativní práce na návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisům, dále legislativní
práce na návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a legislativní práce na
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(autorizační zákon), jako stěžejní úkoly odboru stavebního řádu.
V roce 2010 ministerstvo připravovalo novelu stavebního zákona, která prošla
mezirezortním připomínkovým řízením, avšak v dubnu byla na jednání Legislativní rady
vlády stažena z dalšího projednávání. Následně, s ohledem na hlavní cíle programového
prohlášení nové vlády, bylo panem ministrem rozhodnuto pokračovat na přípravě novely
stavebního zákona s tím, že projednaná novela stavebního zákona bude doplněna o cíle
Programového prohlášení Vlády ČR v oblasti veřejného stavebního práva. V průběhu měsíce
listopadu a prosince probíhaly konzultace s dotčenými subjekty v rámci hodnocení dopadu
regulace (RIA), které pokračovaly i v lednu 2011. Podle výsledků jednání bude připraveno
paragrafové znění novely stavebního zákona, které bude následně rozesláno do
mezirezortního připomínkového řízení. Součástí novely stavebního zákona bude i návrh změn
souvisejících zákonů tak, aby byly tyto související a věcně provázané návrhy současně i
projednávány. Termín pro předání návrhu novely stavebního zákona na Úřad vlády ČR je
podle Plánu legislativních prací vlády stanoven na 3. čtvrtletí 2011.
Dalším úkolem byla příprava zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí
nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Hlavní
změny zákona se týkají stanovení výše náhrady za vyvlastnění, úpravy průběhu
vyvlastňovacího řízení a zajištění efektivní soudní ochrany. V průběhu prosince a ledna 2010
probíhaly konzultace s dotčenými subjekty v rámci hodnocení dopadu regulace (RIA). Do
mezirezortního připomínkového řízení bude materiál rozesílán pravděpodobně v průběhu
měsíce března 2011.
Na základě usnesení vlády č. 411/2009, kterým vláda uložila mimo jiné i ministrovi
pro místní rozvoj vypracovat a vládě předložit návrh legislativního opatření vedoucího ke
zkvalitnění státního dohledu nad činností profesních komor, byl zpracován návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační
zákon). Novelou zákona není měněna základní koncepce dosud platné úpravy. Při jeho řešení
je respektován především princip jeho přiměřenosti k povaze a závažnosti daného problému.
Návrh novely autorizačního zákona byl v únoru 2010 rozeslán do mezirezortního
připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek byl návrh novely zákona bez rozporu
předložen k projednání Legislativní radě vlády. V současné době je návrh projednáván v
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Na základě přijaté směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/128/ES, kterou se
stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů,
vyplynul pro transpozici implementace uvedené směrnice úkol pro MMR. Vzhledem k tomu,
že tato problematika je řešena v prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, bylo nutno zahájit práce na transpozici uvedené části
směrnice formou změny jednotlivých paragrafů vyhlášky. Předpokládaný termín ukončení

transpozice směrnice, tj. změny vyhlášky o technických požadavcích na stavby, je prosinec
2011.
Ve druhém pololetí 2010 probíhaly práce na přípravě změny § 24a vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení vyhlášky bylo novelizováno v nezbytném rozsahu, a to na základě zkušeností z
její praktické aplikace, která se ukázala jako problematická a neúplná. Po projednání návrhu
změny vyhlášky, které probíhalo v souladu s pravidly Legislativní rady vlády, by měla nabýt
účinnosti v březnu 2011.
Nelegislativní činnost
Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu byly zabezpečeny úkoly spojené s
metodickým usměrňováním činnosti stavebních úřadů. Dále byly k jednotlivým ustanovením
a agendám aktuálně zpracovávány a vydávány aplikační výklady, stanoviska, vysvětlivky aj.
Pod vedením Ministerstva vnitra probíhal systém vzdělávání a ověřování zvláštní odborné
způsobilosti úředníků na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, podle
zákona č. 312/2002 Sb.
Pro praxi v oblasti veřejného stavebního práva bylo pod záštitou MMR a Českou
společností pro stavební právo vydáváno v roce 2010 periodikum Bulletin Stavební právo a v
příloze časopisu Urbanismus a územní rozvoj „Stavebně správní praxe“ byly zveřejňovány
stanoviska, vyjádření a doporučení týkající se individuálních problémů, které vznikly v oblasti
stavebního práva.
Na webových stránkách MMR byly vyvěšeny a aktualizovány pracovní pomůcky ve
formě seznamu norem k vyhláškám č. 268/2009 Sb., a č. 398/2009 Sb., a další metodická
doporučení.
V roce 2010 byly uskutečněny semináře pro autorizované osoby (ČKAIT) se
zaměřením na navrhování stavebních konstrukcí v souvislosti se zaváděním Eurokódů v rámci
evropské a mezinárodní normalizace. V březnu 2010 končilo přechodné období (2003 -2010)
souběžné platnosti původních národních norem ČSN a Eurokódů v oblasti navrhování
stavebních konstrukcí. S ohledem na význam zavádění Eurokódů v ČR jsme se tímto MMR
spolupodílelo na realizaci vzdělávání fyzických osob oprávněných k výkonu vybraných
činností ve výstavbě při navrhování stavebních konstrukcí podle ČSN EN - Eurokódů.
V rámci normalizačních prací zahrnutých v plánu technické normalizace Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na rok 2010 se odbor stavebního řádu
spolupodílel na tvorbě norem a technických normalizačních informací, týkající se zejména
hromadných a řadových garáží a elektrických instalací nízkého napětí – elektrických rozvodů
v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením a elektroinstalace v
kuchyních. Tyto normy a technické informace mají přímou vazbu na jednotlivá ustanovení
vyhlášek č. 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb.
V roce 2010 pokračovala činnost Konzultačního střediska Ústavu územního rozvoje
Brno v oblasti otázek a odpovědí týkajících se stavebního řádu a územního rozhodování,
jejímž cílem je poskytnout metodickou pomoc stavebním úřadům a ostatním orgánům veřejné
správy při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona.
V souladu s § 12 odst. 3 stavebního zákona byl odborem stavebního řádu pověřen
Ústav územního rozvoje zjišťováním a evidencí příčin vad, poruch a havárií staveb. Systém
stavebně technické prevence bude provozován on-line na webových stránkách ÚÚR. Jeho
cílem 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, obecných požadavků na výstavbu,

podněty k úpravě českých technických norem, návrh k úpravě certifikace stavebních výrobků
a návrh jiných stavebně technických opatření.
VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ
Legislativní činnost
Ministerstvo odpovídá za tvorbu celostátní koncepce veřejných zakázek, koncesí a
PPP, připravuje návrhy nových právních předpisů a návrhy změn právních předpisů v oblasti
veřejného zadávání, zabezpečuje jejich harmonizaci s předpisy EU a provádí příslušnou
metodickou a konzultační činnost. Podílí se na vytváření a realizaci strategie elektronizace
procesu zadávání veřejných zakázek a koncesí, vytváří a spravuje Portál o veřejných
zakázkách a koncesích, zabezpečuje vzdělávání pro zadavatele veřejných zakázek a koncesí a
je správcem Informačního systému o veřejných zakázkách. Na úseku mezinárodní spolupráce
zastupuje ČR v pracovních orgánech ES, spolupracuje s ostatními členskými státy EU a plní
úkoly plynoucí ČR z jejího členství v mezinárodních organizacích ve výše uvedených
oblastech.
Ministerstvo zabezpečuje provoz Portálu o veřejných zakázkách a koncesích
www.portal-vz.cz, na kterém se zveřejňují informace a dokumenty týkající se zadávání
veřejných zakázek (legislativa, judikatura, probíhající projekty, vzdělávání, atd.). Součástí
portálu je mj. i info-fórum, na kterém pracovníci ministerstva kvalifikovaně odpovídají na
dotazy veřejnosti ohledně zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 139/2006 Sb. Ministerstvo
pokračovalo v zabezpečení Informačního systému o veřejných zakázkách (podle § 157 odst. 2
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.) – tedy uveřejňování informací o veřejných zakázkách a
koncesích (Ministerstvo metodicky řídí Českou poštu, s.p. v rámci provozu informačního
subsystému uveřejňování veřejných zakázek a koncesí.), vedlo seznam kvalifikovaných
dodavatelů a seznam certifikovaných dodavatelů a vydávalo výpisy z těchto seznamů (podle §
157 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 137/2006 Sb.) a zajišťovalo statistické výstupy o veřejných
zakázkách (podle ustanovení § 157 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb.).
V návaznosti na přijetí „zákona č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony“ (novela účinná od 15.9.2010) již byly zpracovány 2 prováděcí předpisy - vyhláška
č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a
vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů
učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu
shody (uveřejněná ve Sbírce zákonů 20.1.2011 – č. 9/2011 Sb.). V návaznosti na vyhlášku
č. 339/2010 Sb., byly zavedeny 3 nové formuláře na uveřejňování informací o veřejných
zakázkách - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy, Oznámení
profilu zadavatele a Zrušení profilu zadavatele. Během února 2011 bude vládě České
republiky předložena také vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek
pro účely zákona o veřejných zakázkách, která provádí ustanovení § 46a zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 179/2010 Sb. (Do meziresortního
připomínkového řízení byl návrh odeslán dne 7.12.2010 pod číslem jednacím 41395/201031).
Ministerstvo v roce 2010 také připravilo ve spolupráci s Ministerstvem obrany
transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/81/ES ze dne 13. července 2009,
o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby
zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

„Návrh zákona, kterým se mění zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů“ bude předložen vládě České republiky v průběhu února 2011.
(Do meziresortního připomínkového řízení byl návrh odeslán 27.10.2010 pod číslem
jednacím 36717/2010-31.)
Ministerstvo v souladu s Plánem legislativních prací vlády pro rok 2011 připravuje
„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů“; tzv. velkou novelu zákona o veřejných zakázkách. Veřejnost byla na
webu www.mmr.cz seznámena s návrhy Platformy pro transparentní veřejné zakázky,
NERVu a Expertní skupiny ministra. Stanovený termín předložení novely vládě je září 2011.
Nelegislativní činnost
Z nelegislativní činnosti pokračovalo v plnění úkolů, které jsou obsaženy v Národním
plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 a
ministerstvo spolu s dalšími členy řídící skupiny Národního plánu vypracovalo zprávu o
plnění Národního plánu za rok 2009, která byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne
27.
dubna 2010 č. 309. Ministerstvo jakožto gestor Národního plánu zastřešuje činnost řídící
skupiny Národního plánu. Na činnosti řídící skupiny se aktuálně podílejí tyto ústřední orgány
státní správy: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí,
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
a Správa státních hmotných rezerv. V rámci plnění úkolu č. M.9 Národního plánu zavedení
elektronického zadávání veřejných zakázek se stala novým strategickým dokumentem pro
elektronizaci zadávání veřejných zakázek Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek
pro období let 2011 až 2015, která byla přijata usnesením vlády ČR č. 5 dne 5. ledna 2011.
Na základě úkolu č. M.7 Národního plánu provedlo ministerstvo počátkem roku 2010
Šetření o stavu elektronizace procesu zadávání veřejných zakázek v ČR. Toto šetření bylo
provedeno formou webového dotazníku. V rámci plnění úkolů Národního plánu ministerstvo
organizovalo v roce 2010 několik seminářů k elektronizaci zadávání veřejných zakázek
(Seminář pro zaměstnance MMR "Změny ve veřejných zakázkách a elektronickém nástroji EZAK", Praha, 19.4. 2010, semináře pro pracovníky veřejné správy a samosprávy k novele
zákona o veřejných zakázkách - 21.6. 2010 České Budějovice, 22.6. a 30.6. 2010 Praha, 28.6.
2010 Brno (tzn. 4 semináře) Seminář pro zaměstnance MMR "Zadávání veřejných zakázek na
MMR po 15. září 2010", Praha, 16.11. 2010 3. ročník konference o veřejných zakázkách
"Veřejné zakázky v roce 2010 - novely a jiná žhavá témata", Třebíč, 14.-15.10. 2010) a na
dalších vzdělávacích akcích rovněž prezentovalo vývoj elektronizace zadávání veřejných
zakázek.
Na základě opatření J.9 zpracovalo MMR „Návrh modelu fungování národní
infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek“, který byl technicko-ekonomicky
posouzen (formou studie proveditelnosti a cost-benefit analýzy) a byla doporučena konkrétní
varianta
k realizaci. Doporučená varianta k realizaci je založena na koexistenci národního
řešení (Národní elektronický nástroj, e-tržiště a další moduly NIPEZ provozované na národní
úrovni) a elektronických nástrojů jednotlivých zadavatelů. Tento návrh MMR použilo jako
vstupní materiál pro zpracování projektové žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU,
konkrétně z Integrovaného operačního programu. V průběhu roku 2010 byla žádost schválena
a projekt Národní infrastruktury elektronického zadávání veřejných zakázek vstoupil do své
realizační fáze. Ukončení projektu je plánováno na 30. 6. 2012.

Hlavním cílem projektu je dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných
zakázek v ČR, a to:
 Snížením cen nakupovaných komodit
 Snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání VZ na straně zadavatelů
i dodavatelů
NIPEZ bude modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících procesy
elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ bude zahrnovat:
 Moduly pro plnění zákonné povinnosti
 Modul e-tržišť,
 Elektronické nástroje (národní a individuální), prostřednictvím nichž zadavatelé a
dodavatelé provádějí úkony v zadávacím řízení v elektronické podobě,
 Rozhraní na jiné interní a externí informační systémy, za účelem zajištění vazby na
procesy, které předchází či následují po VZ a za účelem sdílení dat.
Ministerstvo převzalo na základě usnesení vlády ze dne 16. září 2009 č. 1184 správu
elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy (GEM). Dne 10. května 2010 byla přijata
usnesením vlády Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu podle opatření J.6
Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek a Pravidla systému
používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených
komodit.
Zástupci ministerstva se v rámci mezinárodní spolupráce aktivně účastnili pracovních
skupin (elektronické zadávání veřejných zakázek – eProcurement Working Group, statistiky
veřejných zakázek – Economical and statistical Working Group, eSenders meeting)
a konferencí souvisejících s problematikou zadávání veřejných zakázek, kde prezentovali
činnost ministerstva v oblasti veřejných zakázek a koncesí, získávali informace, které pak
předávali ostatním resortům i veřejnosti. Dle povinností daných Směrnicemi 17 a 18 ve 3. Q
2010 odevzdal Evropské komisi povinnou statistickou zprávu o veřejných zakázkách v ČR za
rok 2009.
Ve vztahu k ostatním ministerstvům se ministerstvo podílelo na řešení průřezových
problémů, jedná se především o jmenování hodnotících komisí pro veřejné zakázky zadávané
jinými ústředními orgány státní správy.
VEŘEJNÉ DRAŽBY





Ministerstvo na tomto úseku realizuje tyto činnosti:
Provádí kontroly dodržování podmínek pro organizování a provádění dražeb včetně
vyřizování podnětů a stížností, vydává stanoviska k žádostem o udělení koncese k
provádění veřejných dražeb na žádost živnostenských úřadů.
Zveřejňuje údaje o dražebnících na centrální adrese v rozsahu zveřejňovaném
živnostenskými úřady v živnostenském rejstříku včetně aktualizace,
Spolupracuje při výběru správce centrální adresy – na základě zákona č. 26/2000 Sb.
a ve smyslu NV č. 168/2000 Sb., o centrální adrese,
Schvaluje provozní řád správce centrální adresy a kontroluje jeho dodržování. Provádí
metodickou, přednáškovou a konzultační činnost.

PRÁCE V OBLASTI POHŘEBNICTVÍ
Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro oblast
pohřebnictví ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Proto koordinuje činnost všech subjektů, které se touto
problematikou zabývají. Věnuje se i poradenské a konzultační činnosti. Současně dle § 5,
odst. 4 citovaného zákona Ministerstvo pro místní rozvoj provádí úhrady účelně
vynaložených nákladů obcím za pohřbení zemřelých osob, kterým pohřeb nikdo jiný
nezajistil. V roce 2010 bylo takto vyplaceno z rozpočtu ČR 4,6 mil. Kč. Jednalo se úhradu za
pohřbení 726 osob a téměř o 100% navýšení oproti roku 2009.

ORGANIZAČNÍ
SLOŽKY
STÁTU
V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA

A

PŘÍSPĚVKOVÉ

ORGANIZACE

V působnosti ministerstva byly v roce 2010 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 ČR, 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 2010 jsou uvedeny v příloze č. 2.

2. Celková charakteristika příjmů a výdajů
2. 1. Vývoj rozpočtu
Zákonem č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 byly
schváleny celkové příjmy kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši 4 904 484 tis.
Kč a celkové výdaje ve výši 8 137 683 tis. Kč.
V průběhu roku byly se souhlasem Ministerstva financí a rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu provedeny následující úpravy rozpočtu kapitoly
Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2010 (v tis. Kč):
Pořadí
rozp.op.

Příjmy

Datum

Schválený rozpočet

Hodnota v tis. Kč

1
2

Navýšení rozpočtu o 2 556 797 tis. Kč na ROP (podíl EU)
Navýšení rozpočtu o 4 710 660 tis. Kč na ROP (podíl EU)

1.2.2010
10.3.2010

4 904 484
2 556 797
4 710 660

6

Souvztažné navýšení příjmů a výdajů o 6 147 381 tis. Kč na EU

14.5.2010

6 147 381

18.8.2010
29.9.2010
20.10.2010
3.12.2010

2 266 667
4 533 334
1 416 700
2 618 988
29 155 011

12
14
15
22

Pořadí
rozp.op.

Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů na ROP
Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů na ROP
Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů na ROP
Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů na ROP
Upravený rozpočet k 31. 12. 2010

Výdaje

Datum

Hodnota v tis. Kč

1
2
3

Schválený rozpočet
Vázání rozpočtu dle UV 54/2010 ze dne 18. ledna 2010
Navýšení rozpočtu o 2 556 797 tis. Kč na ROP (podíl EU)
Navýšení rozpočtu o 4 710 660 tis. Kč na ROP (podíl EU)
Navýšení rozpočtu o 1 221 000 tis. Kč - povodně 2009 (UV č. 1010/2009)

4

Navýšení nákladů na odstupné v ústředním orgánu MMR

27.4.2010

0

5
6
7
8
9

Přesun 600 tis. Kč z kapitoly 314 - MV
Souvztažné navýšení příjmů a výdajů o 6 147 381 tis. Kč na EU
Přesun 4 800 tis. Kč z kapitoly MZe - Vesnice roku 2009
Navýšení podprogramu 117 613 "Euroklíč" o 2 mil. Kč
Úprava v platové oblasti PO Czech Tourism
Vázání rozpočtu dle UV 552/2010 ze dne 28. července 2010
Navýšení výdajů o 1,62 mld. Kč podle UV 1010/2009 na odstraňování následků
povodní
Změna v platové oblasti - přesun prostředků na odstupné a odchodné
Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů na ROP
Změna v platové oblasti - přesun prostředků na odstupné
Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů na ROP
Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů na ROP
Přesun 83 tis. Kč z kapitoly 314 - MF (realizace Koncepce Integrace cizinců)
Přesun 348 mil. Kč z kapitoly VPS - povodně
Přesun 6 440 tis.. Kč z kapitoly 333 - MŠMT (povodně)
Přesun 878 tis. Kč do kapitoly 306 - MZV
Navýšení rozpočtu o 200 mil. Kč z VPS na povodně 2009

14.5.2010
14.5.2010
14.5.2010
19.5.2010
15.6.2010
28.7.2010

600
6 147 381
4 800
0
0
78 409

2.8.2010

1 607 000

10.8.2010
18.8.2010
22.9.2010
29.9.2010
20.10.2010
21.10.2010
11.11.2010
11.11.2010
11.11.2010
11.11.2010

0
2 466 667
0
4 883 334
1 416 700
83
348 000
6 440
-878
200 000

21

Změna v platové oblasti - posílení platů a OON v PO Centrum pro regionální rozvoj

15.11.2010

0

22
23

Navýšení rozpočtu příjmů a výdajů na ROP
Změna v platové oblasti OSS a PO
Upravený rozpočet k 31. 12. 2010

3.12.2010
8.12.2010

2 846 277
0
36 552 544

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

18.1.2010
1.2.2010
10.3.2010
23.3.2010

8 137 683
147 967
2 556 797
4 710 660
1 221 000

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, rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu a v souladu se
zákonem č. 218/2000 Sb.
Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly Ministerstvo pro
místní rozvoj k 31. 12. 2010 bylo následující:
v tis. Kč

Ukazatel

Skutečnost
2009

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

Plnění v %

Rozdíl

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

9 718 770
19 832 070

4 904 484
8 137 683

29 155 011
36 552 544

26 435 374,49
34 804 080,96

90,67 -2 719 636,51
95,22 -1 748 463,04

1 140
9 717 630
9 647 934
69 696

1 000
4 903 484
4 853 339
50 145

1 000
29 154 011
29 103 866
50 145

1 300,93
26 434 073,56
26 187 249,90
246 823,66

130,09
300,93
90,67 -2 719 937,44
89,98 -2 916 616,10
492,22
196 678,66

6 757 168
576 179
50 962
753 374

34 948 024
778 179
50 962
775 379

33 599 909,94
567 347,34
36 172,01
600 651,66

96,14 -1 348 114,06
72,91
-210 831,66
70,98
-14 789,99
77,47
-174 727,34

285 443
96 182
5 552
278 025

305 611
103 768
5 803
290 115

300 160
100 527
5 679
281 526

287 583,56
95 955,67
5 545,76
275 927,96

95,81
95,45
97,65
98,01

-12 576,44
-4 571,33
-133,24
-5 598,04

37 729

28 559

28 559

35 159,00

123,11

6 600,00

37 729

28 559

28 559

35 159,00

123,11

6 600,00

37 729

28 559

28 559

35 159,00

123,11

6 600,00

37 729

28 559

28 559

35 159,00

123,11

6 600,00

17 332 549
1 425 965
15 906 584
1 935 182

5 543 953
690 614
4 853 339
3 578 520

30 571 769
1 467 903
29 103 866
6 693 560

30 250 597,58
2 669 557,65
27 581 039,93
4 523 001,90

Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu
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
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z
prostředků zahraničních programů
v tom: ze státního rozpočtu celkem
v tom: institucionální podpora celkem
účelová podpora celkem
podíl prostředků zahraničních programů
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací
Zahraniční rozvojová spolupráce
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem
v tom: ze státního rozpočtu
podíl rozpočtu Evropské unie
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem

98,95
-321 171,42
181,86 1 201 654,65
94,77 -1 522 826,07
67,57 -2 170 558,10

Rozepsané příjmy kapitoly nebyly splněny o 2 719 637 tis. Kč. Výpadek v příjmech
byl zaznamenán jen u kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na
programovací období 2007-2013 ve výši 2 952,8 mil. Kč. Příjmy z programovacího období
2004-2006 byly překročeny o 36,2 mil. Kč.
Rozpočet výdajů kapitoly byl čerpán na 95,22 %, nedočerpání rozpočtu představovalo
výši 1 748 463 tis. Kč. Nedočerpání upraveného rozpočtu výdajů bylo způsobeno především
nízkým čerpáním výdajů na odstraňování povodňových škod z let 2009 a 2010 a
prolongujícím časovým skluzem v čerpání kofinancovaných programů státního rozpočtu a
rozpočtu Evropské unie. Mimo tyto skutečnosti je nutné uvést, že usnesením vlády č. 54/2010
a č. 552/2010 byly ministerstvu vázány finanční prostředky výdajů ve výši 226,4 mil. Kč,
které nemohly být v průběhu roku 2010 čerpány.

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:
v tis. Kč
Program (podprogram)
Podpora oprav domovních olověných rozvodů
Podpora regenerace panelových sídlišť
Podpora výstavby technické infrastruktury
Podpora výstavby podporovaných bytů
Odstraňování povodňových škod z roku 2009
Odstraňování povodňových škod z roku 2010
Programy podpory bydlení EDS, SMVS celkem

Skutečnost
2009

Schválený
rozpočet

10 838,89
183 016,44
101 066,00
120 581,00
113 955,02
0,00
529 457,34

Rozpočet po
změnách

40 000
200 000
150 000
100 000
0
0
490 000

8 410
150 049
109 812
221 729
20 000
182 000
692 000

Skutečnost
2010

Vázání UV
54+552/2010

6 519,89
149 983,83
94 643,89
165 728,50
1 000,00
103 218,42
521 094,53

0
0
0
50 000
0
0
50 000

% čerpání
77,53
99,96
86,19
74,74
5,00
56,71
75,30

Rozdíl
-1 890,11
-65,17
-15 168,11
-56 000,50
-19 000,00
-78 781,58
-170 905,47

NNV k 1. 1.
2011
1 890,11
65,17
19 686,78
6 000,50
19 000,00
78 781,58
125 424,14

V této oblasti bylo docíleno velice dobrých výsledků až na výdaje k odstraňování
povodňových škod z let 2009 a 2010. Upravený rozpočet byl u všech podprogramů, až na
minimální rozdíly, vyčerpán. Do roku 2011 přecházejí nároky z nespotřebovaných výdajů ve
výši 125,4 mil. Kč, z toho je 97,8 mil. Kč na odstraňování povodňových škod z let 2009 a
2010.
Mimo to v oblasti bytové politiky je realizována mimo EDS a SMVS státní finanční
podpora hypotečního úvěrování na bytovou výstavbu. Čerpání v této oblasti lze
charakterizovat takto:
v tis. Kč
Položka
RS

Program (podprogram)
Státní finanční podpora hypotečního úvěrování

Skutečnost
2009
9 491,79

Schválený
rozpočet
47 000

Rozpočet po
změnách
47 000

Skutečnost
2010
18 116,42

Vázání UV
54+552/2010
32 000

% čerpání
38,55

Rozdíl

NNV k 1. 1.
2011

-28 883,58

3,58

V této oblasti sice došlo k poměrně výraznému nečerpání rozpočtovaných finančních
prostředků ( o 28,9 mil. Kč), ale vysokým vázáním finančních prostředků byly do čerpání zahrnuty
nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2009 ve výši 3,1 mil. Kč.

Konkrétně k jednotlivým podprogramům bytové politiky je možné uvést následující
skutečnosti:
Podprogramy jsou každoročně vyhlašované na konci předcházejícího roku, ve kterém
je poskytnuta dotace, finanční zajištění programů je v rámci schváleného státního rozpočtu
daného roku.
Podpora regenerace panelových sídlišť (117D512)
(podle podmínek stanovených nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování
dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť, ve znění pozdějších
předpisů)
Cíl podprogramu:
Dotace jsou zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich přeměna
ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. Panelovým sídlištěm se
rozumí ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou
technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů.

Podmínky a charakter podprogramu:
Dotaci lze obci poskytnout, pokud má obec schválený územní plán obce a projekt regenerace
panelového sídliště a podílí se na financování úprav nejméně ve výši 30 % jejich
rozpočtových nákladů, tzn. dotace je poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na
úpravy.
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2010:
Žádosti u podprogramu 117D512
Podané celkem
z toho podané v roce 2010
Schválené celkem
z toho schválené v roce 2010
Celkem neschválené k 31. 12. 2010

Počet
81
81
42
42
39

Objem v tis. Kč
293 120
293 120
149 984
149 984
143 136

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 společenství podle pravidla „de
minimis“ (max. 200 000 EUR během tří let jednomu příjemci); stavba příslušného počtu bytů
pak musí být dokončena nejpozději do 10 let od dokončení stavby technické infrastruktury.
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2010:
Žádosti u podprogramu 117D513
Počet
Objem v tis. Kč
Podané celkem
108
114 750
z toho podané v roce 2010
108
114 750
Schválené celkem
42
94 644
z toho schválené v roce 2010
42
94 644
Celkem neschválené k 31. 12. 2010
66
20 106
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 obec, výše dotace na jednu bytovou jednotku je u pečovatelského bytu
600 tis. Kč, u vstupního bytu, pokud vznikne nový byt 550 tis. Kč nebo na úpravu bytu 250
tis. Kč. U výstavby, která dosahuje nízkoenergetického standardu, je možné částky navýšit o
50 tis. Kč. Podpora je poskytována podle pravidla „de minimis“ nebo v souladu se Sdělením
Evropské komise (Dočasný rámec), tzn. že součet všech veřejných podpor poskytnutých
žadateli podle „Dočasného rámce“ a pravidla „de minimis“ nesmí v období od 1.1.2008 do
31.12.2010 přesáhnout mezní hodnotu v Kč odpovídající 500 000 EUR.
V rámci tohoto podprogramu byla vyhlášena výzva, která umožnila obcím, kterým byla v roce
2009 přiznána dotace omezená pravidlem „de minimis“, požádat o navýšení této dotace až do
výše schváleného „Dočasného rámce“, tzn. do výše 500 000 EUR (součet všech veřejných
podpor poskytnutých žadateli podle „Dočasného rámce“ a pravidla „de minimis“ nesmí
v období od 1.1.2008 do 31.12.2010 přesáhnout mezní hodnotu v Kč odpovídající 500 000
EUR).
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2010:
Žádosti u podprogramu 117D514
Podané celkem
z toho podané v roce 2010
Schválené celkem
z toho schválené v roce 2010
Celkem neschválené k 31. 12. 2010

Počet
76
76
42
41
34

Objem v tis. Kč
347 100
347 100
168 729
165 729
178 371

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.
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 10 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 2010:
Žádosti u podprogramu 117D515
Podané celkem
z toho podané v roce 2010
Schválené celkem
z toho schválené v roce 2010
Celkem neschválené k 31. 12. 2010

Počet
65
65
57
57
8

Objem v tis. Kč
8 600
8 600
6 520
6 520
2 080

„Povodňové“ podprogramy
Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou
(117D516)
Podpora je určená obcím a hlavním cílem této státní podpory je zajistit náhradu bydlení
občanům, kteří byli ke dni živelní pohromy oprávněnými uživateli zničeného bytu. Podpora
je poskytována na vznik nového nájemního bytu náhradou za trvale obydlený byt, na který
bylo v důsledku povodní nebo jiné živelní pohromy vydáno pravomocné rozhodnutí o
odstranění stavby nebo který byl v souvislosti s povodněmi zničen nebo v rámci záchranných
prací odstraněn.
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2010:
Žádosti u podprogramu 117D516
Podané celkem
z toho podané v roce 2010
Schválené celkem
z toho schválené v roce 2010
Celkem neschválené k 31. 12. 2010

Počet
5
4
4
3
4

Objem v tis. Kč
25 150
24 150
16 413
15 413
8 737

Celkem evidovaných žádostí v roce 2010 bylo 5, z toho jedna žádost byla podaná již v roce
2009, ale financovaná byla až na začátku roku 2010. K řešení škod vzniklých v roce 2010
byly v rámci tohoto podprogramu podány 4 žádosti, 3 akce byly částečně profinancovány
v celkové částce 15 413 tis. Kč a dofinancované budou v roce 2011 včetně akce, která celé
financování přesunula do roku 2011.
Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb
v důsledku povodně či jiné živelní pohromy (117D517)
Podpora je poskytovaná obcím a cílem podpory je přispět k zajištění dočasného náhradního
ubytování a dalších souvisejících potřeb pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat
byt v důsledku živelní pohromy.
Investiční dotace je poskytována na nákup nebo výstavbu ubytovacích jednotek (mobilní
ubytovací zařízení, montované stavebnicové nepřenosné ubytovací jednotky) v maximální
výši do 200 tis. Kč na jednu ubytovací jednotku s minimálním standardem (WC, rozvody
vody a elektřiny).
Neinvestiční dotace je ve výši maximálně 30 tis. Kč na domácnost a slouží na úhradu části
nákladů na obnovu základních funkcí domácnosti postižené pohromou.
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2010:
Žádosti u podprogramu 117D517
Podané celkem
z toho podané v roce 2010
Schválené celkem
z toho schválené v roce 2010
Celkem neschválené k 31. 12. 2010

Počet
170
170
167
167
3

Objem v tis. Kč
103910
103910
87 773
87 773
16 137

Všechny žádosti byly zaslány na neinvestiční dotaci, pouze jedna žádost na dotaci investiční,
v rámci podprogramu 117D517 nebyly uspokojeny 3 žádosti, které nesplnily podmínky
podprogramu a to i včetně žádosti na investiční dotaci. Z uvedeného vyplývá, že byla
poskytnuta pouze neinvestiční dotace. Částka 16 137 tis. Kč obsahuje jak finančních objem

neuspokojených žádostí, ale i finanční objem vratek (8 737 tis. Kč), které obce zasílaly na
účet MMR na základě finančního vypořádání akcí.
Podpora hypotečního úvěrování
Účel programu: Zvýšení dostupnosti dlouhodobých úvěrů poskytovaných komerčními
bankami na výstavbu domů a bytů a pomoc mladými lidem do 36 let zvýšením dostupnosti
staršího vlastnického bydlení.
Příjemci dotace: fyzické osoby, právnické osoby, obce, bytová družstva.
Rok zahájení programu: Podpora hypotečního úvěrování byla zahájena v roce 1995,
resp. v roce 2002.
- 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). V roce 2010 byla státní podpora podle
nařízení vlády 244/1995 Sb. nula procentních bodů.
- V případě mladých lidí do 36 let se dotace poskytuje na základě nařízení vlády
č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2010 byla státní podpora podle
nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro smlouvy uzavřené
v roce 2010 a smlouvy, u kterých v tomto roce došlo ke změně úrokové sazby, ve výši
1 % bodu.
V roce 2010 bylo uzavřeno 1561 nových smluv o státní finanční podpoře.
Právní předpis na základě kterého je dotace poskytována: nařízení vlády č. 33/2004 Sb.
a nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
K nedočerpání přidělených finančních prostředků došlo zejména proto, že v době sestavování
rozpočtu nelze přesně odhadnout vývoj úrokových sazeb, podle kterých se stanovuje výše
státní podpory a ani poptávku po hypotečních úvěrech. V důsledku krize hypotečního
úvěrování bylo v tomto roce podpořeno pouze 1561 nových smluv, přičemž průměrná výše
příspěvku, která v roce 2009 činila 398,-Kč, stoupla jen na 399,- Kč.
Vázání finančních prostředků: Dle usnesení vlády č. 54/2010 byly vázány prostředky ve výši
32 milionů Kč z přidělených prostředků na státní finanční podporu hypotečního úvěrování –
osoby mladší 36 let a 5 milionů Kč z prostředků na závazky k hypotečním úvěrům – služby
peněžních ústavů.
3.2. Programy podpory regionálního rozvoje
Výsledky programů realizujících regionální politiku ministerstva zařazených do EDS,
SMVS jsou následující:
v tis. Kč
Program (podprogram)
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k
obecnímu využití
Hospodářsky slabé a strukturálně postižené
Podpora regionálního rozvoje - živelní pohromy
nespecifikované
Podpora obnovy venkova
Odstraňování povodňových škod z roku 2009
Odstraňování povodňových škod z roku 2010
Odstraňování povodňových škod z roku 2010 povolené překročení rozpočtu
Podpora regionálního rozvoje - INTERREG IIIA
Programy podpory regionálního rozvoje EDS, SMVS

Skutečnost
2009

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

Vázání UV
54+552/2010

% čerpání

Rozdíl

NNV k 1. 1.
2011

126 489,47

130 000

130 000

126 881,35

0

97,60

-3 118,65

0,00

50 000

50 000

48 538,44

0

97,08

-1 461,56

1 461,56

161 045,89

100 000

100 000

23 954,98

57 261

23,95

-76 045,02

50 884,02

169 693,55
153 324,98
0,00

150 000
0
0

154 800
2 900 000
256 240

150 901,85
2 221 098,24
27 169,81

0
0
0

97,48
76,59
10,60

-3 898,15
-678 901,76
-229 070,19

43 996,24
678 901,76
229 070,19

0,00

0

0

12 161,57

0

45 172,08
655 725,98

800
430 800

800
3 591 840

0,00
2 610 706,24

0
57 261

x
0,00
72,68

3 118,65

12 161,57

0,00

-800,00
-981 133,76

800,00
1 008 232,42

Čerpání rozpočtu je do značné míry ovlivněno výdaji na odstraňování živelných
pohrom z roku 2009 a 2010, kde bylo vykázáno nedočerpání rozpočtu o 907,9 mil. Kč. Na
druhé straně byla vykázána skutečnost v povoleném překročení rozpočtu u odstraňování

povodňových škod z roku 2010 ve výši 12,2 mil. Kč. Tyto skutečnosti způsobily, že programy
podpory regionálního rozvoje byly čerpány jen na 72,68 % a nečerpání rozpočtu
představovalo 981,1 mil. Kč. Usnesením vlády č. 54/2010 bylo u těchto programů vázáno
57,3 mil. Kč, které nemohly být v roce 2010 čerpány. Stav nároků nepotřebovaných výdajů
k 1. 1. 2011 představuje u tohoto programu celkem 1 008,2 mil. Kč, z toho je na odstraňování
povodňových škod z let 2009 a 2010 určeno 907,9 mil. Kč.
Program 217D11 Podpora regionálního rozvoje
Hlavním cílem programu je přispívat k rozvoji regionů se soustředěnou podporou
státu, kde je vykazován útlum výroby s negativním dopadem na dynamiku hospodářského
vývoje, životní úroveň a zaměstnanost. Podpora venkovských oblastí zmírňuje tendenci
prohlubování meziregionálních disparit. Podprogramy 217112 a 217116 byly v roce 2010
pozastaveny, aby nedocházelo k překryvům podpory národních programů a Regionálních
operačních programů. Toto rozhodnutí je v souladu s usnesením vlády č. 1618 z 14.12.2005,
ve kterém bylo uloženo členům vlády ukončit národní programy tam, kde je možné
podporované aktivity zajistit realizací evropských programů a uspořené prostředky
přesměrovat na spolufinancování evropských programů. Podpora je realizována na základě
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy:







217D112 Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech
a Moravskoslezského regionu
217D113
Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených
regionů
217D115 Podpora obnovy venkova
217D116 Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských
subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech
se soustředěnou podporou státu
217D117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou
217D118
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

Příjemcem podpory v programu 217D11 Podpora regionálního rozvoje je obec, svazek
obcí nebo v případě podprogramu 217D117 také kraj.
Implementace programu byla zahájena v roce 2004 a je schválena do roku 2013 s tím,
že podprogramy 217D112, 217D113, 217D115, 217D116 a 217D118 byly ukončeny v roce
2010. Dále pokračuje do roku 2013 pouze podprogram 217D117.
Program 217D61 Bezbariérové obce
Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2008
č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004 č. 706 k Návrhu vládního
plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, finančně podílí na
budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Cílem programu Bezbariérové obce je
zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér
v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou
náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.
Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy:




117D612 Odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a domů s pečovatelskou
službou
117D613 Euroklíč

Příjemcem dotace je obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly
schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny nebo
v případě podprogramu 117D613 je příjemcem nestátní nezisková organizace.
Implementace programu byla zahájena v roce 2009 a je schválena do roku 2015.

217D112 Regionální podprogram podpory rozvoje severozápadních Čech
a Moravskoslezského regionu
Cílem podprogramu byl rozvoj infrastruktury podporující podnikání, snížení
nezaměstnanosti a rozvoj v oblasti cestovního ruchu v oblastech se soustředěnou podporou
státu na území severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Cílem podprogramu byla
rovněž podpora obnovy rozvoje města Terezína v souladu s usnesením vlády České republiky
č.129 ze dne 8. února 2006.
Účastníkem podprogramu byla obec (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), jejíž
katastrální území leží v okresech vymezených usnesením vlády1 na území regionu NUTS 2
Moravskoslezsko v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná, Opava a Ostravaměsto a v regionu NUTS 2 Severozápad v okresech Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny,
Most, Teplice, Ústí nad Labem a Sokolov a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Ostrov.
Podprogram byl vyhlášen již v roce 1999 na základě usnesení vlády č. 535/1999
a 633/1999.
V roce 2008 byl pozastaven příjem žádostí pro dotační tituly č. 1 a 2, v roce 2010 byl
pozastaven i dotační titul č. 3. V roce 2010 proto nebyly přijaty žádné nové žádosti.
Dotační titul financovaný z NNV.
Vývoj vyřizování podaných žádostí:
217D112 – DT č. 3 z roku 2005 (ROP)
Žádosti

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

2

807

z toho podané v roce 2010

0

0

Vyřízené celkem

0

0

z toho vyřízené v roce 2010

0

0

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010

2

807

Žadatelé požádali v roce 2009 o prodloužení výjimky ministra a byli připraveni svůj
záměr realizovat v roce 2010. Rozhodnutím ministra č. 236/2009 byla prodloužena výjimka
pro podání žádostí v ROP do 31. 10. 2010. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo žadatelům ani
v tomto novém termínu projekty realizovat a vzhledem k tomu, že tento podprogram v roce
2010 končí, byla dotace u obou akcí k 31.12.2010 zrušena pro nesplnění podmínek
podprogramu.

217D113 Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů
Cílem podprogramu je rozvoj infrastruktury podporující podnikání, snížení
nezaměstnanosti, rozvoj v oblasti cestovního ruchu v oblastech se soustředěnou podporou
státu Účastníkem podprogramu je obec (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), jejíž
katastrální území leží v okresech nebo v obvodu obcí s rozšířenou působností:


Okresy se soustředěnou podporou státu
Blansko, Karviná, Sokolov, Bruntál, Kroměříž, Svitavy, Česká Lípa, Litoměřice,
Šumperk, Děčín, Louny, Tachov, Frýdek-Místek, Most, Teplice, Hodonín, Nový Jičín,
Třebíč, Chomutov, Opava, Ústí nad Labem, Jablonec nad Nisou, Ostrava-město, Vsetín,
Jeseník Přerov, Znojmo.



Obvody obcí s rozšířenou působností se soustředěnou podporou státu
Bučovice, Bystřice n. Pernštejnem, Frýdlant, Králíky, Mikulov, Ostrov, Světlá nad
Sázavou, Šternberk,Uničiv, Valašské Klobouky.



Území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.

Podpora obcím je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na
realizaci vybraných akcí, a to až do výše 60 % celkové výše skutečně vynaložených přímých
nákladů akce. Dolní limit možné dotace ze zdrojů podprogramu činí 100 tis. Kč, horní limit
dotace ze zdrojů podprogramu je stanoven maximálně 5 000 tis. Kč.
Žádosti u podprogramu

Počet
211

Objem v tis. Kč
381 643

z toho podané v roce 2010

211

381 643

Vyřízené celkem

61

48 538

z toho vyřízené v roce 2010

61

48 538

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010

150

333 105

Podané celkem

Z celkového počtu podaných žádostí byly vyřízeny žádosti, které dle stanovených
kritérií získaly nejvyšší bodové ohodnocení.. Z oprávněných žádostí byla poskytnuta dotace
45%, ostatní žádosti byly zamítnuty pro vyčerpání disponibilních zdrojů.
217D115 Podpora obnovy venkova
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 2010,
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,
5 - Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti.

V rámci výše uvedených dotačních titulů jsou podporovány investiční 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, a akce zaměřené
na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou
prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Z tohoto podprogramu jsou také
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. Dotační titul číslo 5 je zaměřen na podporu
akcí s výstupy sloužícími především romské komunitě (sociálně vyloučeným osobám).
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 až 5 je poskytována dotace až do výše 70% uznatelných nákladů na akci.
Minimální výše dotace na jednu akci je 50 tis. Kč. Maximální výše dotace je stanovena
rozdílně u jednotlivých dotačních titulů. U dotačního titulu č. 2 činí maximální výše dotace
300 tis. Kč, u dotačního titulu č. 3 je maximální limit dotace na jednu akci 200 tis. Kč, pro
dotační titul č. 4 je maximální výše dotace 400 tisíc Kč a pro dotační titul č. 5 činí výše
dotace až 500 tisíc Kč.
Přehled podaných žádostí:
217D115 – POV
Žádosti

Počet

Podané v roce 2010 celkem
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2009
DT č. 2 - Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora zapojení romské komunity do života obce
a společnosti

Objem v tis. Kč
745
55
437
57
188

199 358
40 715
109 064
8 892
37 267

8

3 420

Vývoj vyřizování žádostí:
217D115 – POV
Žádosti

Počet

Z toho vyřízené v roce 2010 celkem
DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2009
DT č. 2 – Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora zapojení romské komunity do života obce
a společnosti
Akce z roku 2009

Objem v Kč
549
55
308
41
135

150 902
39 016
76 167
6 227
25 836

7
3

2 895
761

Podané celkem

748

Objem v tis. Kč
199 580

z toho podané v roce 2010

745

199 358

3

761

Vyřízené celkem

549

150 902

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010

199

48 678

Vývoj vyřizování podaných žádostí celkem:
217D115 - POV
Žádosti

z toho akce z roku 2009

Počet

Veškeré disponibilní prostředky podprogramu byly rozděleny na žádosti, které
splňovaly formální i věcné podmínky a získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Z oprávněných
žádostí byla poskytnuta dotace 78%, ostatní žádosti byly zamítnuty pro vyčerpání
disponibilních zdrojů. Důvodem pro nedočerpání vyčleněných finančních prostředků státního
rozpočtu bylo nedodání stanovených dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
strany žadatelů.
Dotační titul financovaný z nároků z nespotřebovaných výdajů.
Vývoj vyřizování podaných žádostí:
217D115- DT 7 – Příprava projektů do SROP (ROP)
Žádosti

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem:

3

2 378

z toho podané v roce 2010

0

0

z toho vyřízené v roce 2010

0

0

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010

3

2 378

Žadatelé požádali o prodloužení výjimky ministra a byli připraveni svůj záměr
realizovat v roce 2010. Rozhodnutím ministra č. 236/2009 byla prodloužena výjimka pro
podání žádostí v ROP do 31. 10. 2010. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo žadatelům ani
v tomto novém termínu projekty realizovat a vzhledem k tomu, že podprogram v roce 2010
končí, byla dotace u všech akcí k 31.12.2010 zrušena pro nesplnění podmínek podprogramu.
217 117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou
Povodně 2009
Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce, svazku obcí nebo kraje
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). Podprogram není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví
obcí.
Podprogram má následující dotační tituly:
1.

Podpora obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou, v jejímž důsledku byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav,

2.

Podporu obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou, v jejímž důsledku nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

Výše dotace:
1. obcím a městům
 na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav až do výše 100 % podílu státního
rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených přímých nákladů


na území, pro něž nebyl vyhlášen nouzový stav až do výše 80 % podílu státního
rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených přímých nákladů
1. krajům - bez rozdílu, zda zde byl vyhlášen nouzový stav - až do výše 50% podílu
státního rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených přímých nákladů

Vývoj vyřizování podaných žádostí: Povodně 2009
Žádosti u podprogramu
Podané celkem
z toho podané v roce 2010
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2010
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010

Počet
1 417
893
1 066
1 066
351

Objem v tis. Kč
3 758 582
2 348 032
2 240 098
2 240 098
1 518 484

Veškeré disponibilní prostředky pro podprogram byly rozděleny pro žádosti, které
splňovaly formální i věcné podmínky. Z oprávněných žádostí byla poskytnuta dotace 85%.
Důvodem pro nevyčerpání finančních prostředků státního rozpočtu však bylo nedodání
podkladů ze strany žadatelů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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 v roce
2010, může obec požádat ministra pro místní rozvoj o výjimku na úhradu 100% vynaložených
uznatelných přímých nákladů akce.
Dotační titul č. 2
 Obcím a svazkům obcí je státní podpora poskytována 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.

Vývoj vyřizování podaných žádostí: Povodně 2010
Žádosti – povodně 2010

Počet

Podané celkem
z toho podané v roce 2010
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2010
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010

Objem v tis. Kč
290 518
290 518
44 286
44 286
246 232

85
85
75
75
10

Z oprávněných žádostí byla poskytnuta dotace 98%. Důvodem pro nevyčerpání
finančních prostředků státního rozpočtu však bylo nedodání podkladů ze strany žadatelů pro
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
217D118 Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití
Prioritním cílem programu je zmírnění finančních dopadů vzniklých nutností
revitalizace území v obcích, které získaly do svého majetku bývalé vojenské areály. Formou
dotace stát přispívá na úpravy budov a ploch k novému využití pro poskytování služeb ve
veřejném zájmu nebo k dalšímu podnikatelskému využití či na aktualizaci nebo pořízení změn
územně plánovací dokumentace.
Státní podpora je poskytována jako systémová investiční a neinvestiční dotace až do
výše 75 % skutečně vynaložených nákladů akce Program je určen pro obce v jejichž
územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení
vojenských posádek nebo zařízení, a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého
vlastnictví. Příjemcem dotací je vždy obec nebo svazek obcí.
Vývoj vyřizování podaných žádostí :
Žádosti u podprogramu
Podané celkem
z toho podané v roce 2010
Vyřízené celkem
z toho vyřízené v roce 2010
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010

Počet
44
44
34
34
10

Objem v tis. Kč
302 658
302 658
126 881
126 881
175 777

Veškeré disponibilní prostředky pro podprogram byly rozděleny pro žádosti, které
splňovaly formální i věcné podmínky a získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Z oprávněných
žádostí byla poskytnuta dotace 90%, ostatní žádosti byly zamítnuty pro vyčerpání
disponibilních zdrojů. Důvodem pro nevyčerpání finančních prostředků státního rozpočtu
však bylo nedodání podkladů ze strany žadatelů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
117D610 Bezbariérové obce
Jedná se o tyto podprogramy:
117D612 Odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a domů s pečovatelskou
službou
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.

Vývoj vyřizování podaných žádostí:
Žádosti u podprogramu

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

8

9 128

z toho podané v roce 2010

8

9 128

Vyřízené celkem

6

8 536

z toho vyřízené v roce 2010

6

8 536

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010

2

723

Veškeré žádosti, které splňovaly formální i věcné podmínky podprogramu byly podpořeny.
Ostatní žádosti byly zamítnuty.
Z oprávněných žádostí byla poskytnuta dotace 100%.
117D 613 Euroklíč
Cílem programu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost
veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení
osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů.
Vývoj vyřizování podaných žádostí:
Žádosti u podprogramu

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

1

1 996

z toho podané v roce 2010

1

1 996

Vyřízené celkem

1

1 996

z toho vyřízené v roce 2010

1

1 996

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010

0

0

Z oprávněných žádostí byla poskytnuta dotace 100%.
217 11C INTERREG IIIA
Jedná se o program spadající do programového období 2004-2006. Na rok 2010 byly
rozpočtovány finanční prostředky jen ve výši 800 tis. Kč pro případné dodatečné platby u
tohoto programu. Rozpočtované finanční prostředky na tento program nebyly v roce 2010
využity.
3.3 Kofinancované programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie na
programové období 2007-2013
Programy, které jsou součástí programového financování EDS, SMVS
Integrovaný operační program
Integrovaný operační program je realizován v programovém období 2007-2013 a je
kofinancovaným z prostředků EU. Jeho realizace bude probíhat minimálně do roku 2015, poté
přibližně 2 roky bude fáze ukončování 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
Program je rozdělen do podprogramů, které lze charakterizovat takto:
-

117 11F – národní podpora cestovního ruchu,
117 11H – zlepšení prostředí v problémových sídlištích,
117 11K – modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik
117 11L – aktivity spojené s řízením integrovaného operačního programu
117 11M – ostatní náklady technické pomoci integrovaného operačního programu.

Čerpání rozpočtových prostředků v IOP v roce 2010
v tis. Kč
Program (podprogram)
IOP - EU - neidentifikované
Elektronizace veřejných zakázek (tzv. NIPEZ)
Národní podpora cestovního ruchu
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Modernizace a rozvoj systému tvorby územních
Aktivity spojené s řízením IOP
Ostatní náklady TP IOP
Integrovaný operační program celkem - EU
IOP - SR - neidentifikovatelné
Elektronizace veřejných zakázek (tzv. NIPEZ)
Národní podpora cestovního ruchu
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Modernizace a rozvoj systému tvorby územních
Aktivity spojené s řízením IOP
Ostatní náklady TP IOP
Integrovaný operační program celkem - SR
Integrovaný operační program celkem

Skutečnost
2009
0,00
0,00
26 918,00
0,00
143 865,00
38 417,00
8 103,00
217 303,00
0,00
0,00
4 750,00
0,00
25 388,00
6 779,00
1 430,00
38 347,00
255 650,00

Schválený
rozpočet
608 900
0
0
0
0
39 851
3 440
652 191
107 697
0
0
0
0
7 054
607
115 358
767 549

Rozpočet po
změnách
41 175
3 295
253 759
247 432
58 692
39 777
8 061
652 191
2 185
582
43 018
700
4 496
7 066
1 423
59 470
711 661

Skutečnost
2010
0,00
9 079,93
158 483,17
427 973,00
79 855,58
40 884,64
10 680,28
726 956,60
0,00
1 602,34
27 945,44
37 238,19
14 092,18
7 194,29
1 884,76
89 957,20
816 913,80

% čerpání
0,00
275,57
62,45
172,97
136,06
102,78
132,49
111,46
0,00
275,32
64,96
5 319,74
313,44
101,82
132,45
151,26
114,79

Rozdíl
-41 175,00
5 784,93
-95 275,83
180 541,00
21 163,58
1 107,64
2 619,28
74 765,60
-2 185,00
1 020,34
-15 072,56
36 538,19
9 596,18
128,29
461,76
30 487,20
105 252,80

NNV k 1. 1.
2011
41 175,00
102 828,07
165 075,83
138 604,00
28 836,42
28 292,36
15 880,72
520 692,40
2 185,00
18 147,52
41 874,56
10 571,81
3 603,82
2 573,71
2 538,24
81 494,66
602 187,06

U tohoto programu bylo provedeno vázání rozpočtu dle usnesení vlády č. 54/2010 ve
výši 69 tis. Kč. Jedná se o osobní náklady financované ze státního rozpočtu.
Nevyčerpané prostředky v programu IOP za rok 2010 souvisí se zpožděním
vyhlašovaných výzev a tím s posunem v předkládání, realizaci a proplácení projektů.
V případě oblasti intervence 1.1. (11711A) se jedná projekt MMR na elektronizaci veřejných
zakázek (tzv. NIPEZ), který je projektem individuálně posuzovanými výdaji na MFČR, kde
projekt čeká na schválení. Výrazný objem je například u prioritní osy 4 (11711F), která se
týká cestovního ruchu, kde je příjemcem i samotné MMR, odbor cestovního ruchu. Ten v roce
2010 nevyužil většinu svých plánovaných výdajů na realizaci projektu. V případě
nevyčerpaných prostředků v oblasti 5.2. (11711H) je situace způsobena častými posuny
termínu realizace projektů z konce roku 2010 na začátek roku 2011. K těmto změnám
docházelo s ohledem na uvolnění podmínky vyčerpat 13% alokace IPRM v jednotlivých
městech poté, co Evropská komise zmírnila pravidlo N+3 pro alokaci roku 2007.
Z hlediska úspěšnosti podaných žádostí v tomto programu byla situace následující:
Žádosti
Počet
Objem v tis. Kč
Podané celkem
605
990 270
- z toho podané v roce 2010
372
763 456
Vyřízené celkem
584
955 884
- z toho vyřízené v roce 2010
351
729 070
Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010
21
34 386

Operační program Technická pomoc
Operační program Technická pomoc (dále jen OPTP) je programem
spolufinancovaným Evropskou unií v rámci strukturálních fondů v programovém období
2007-2013, u kterého MMR vykonává funkci řídícího orgánu na základě usnesení vlády č.
175/2006. Evropská komise schválila program dne 27. prosince 2007. Realizace programu
byla zahájena v roce 2008.
Operační program Technická pomoc je zaměřen na podporu aktivit Národního orgánu
koordinace, který zastřešuje politiky Hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) v letech 20072013, a pro aktivity spojené s využíváním prostředků fondů EU vyžadující jednotný přístup
na národní úrovni. Hlavním cílem programu je posílení a zlepšení jednotného centrálního
řízení a koordinace všech operačních programů v období 2007-2013 a poskytování podpory v
oblastech, které jsou pro jejich realizaci společné. Jedná se zejména o jednotný monitorovací
systém, sledování a vyhodnocování realizace NSRR, zajištění kontrol a publicity. OPTP je
vícecílový operační program a může financovat aktivity na celém území ČR včetně hlavního
města Prahy.
Operační program je realizován v rámci 8 prioritních os, kde vždy 2 prioritní osy mají
zrcadlový charakter a pokrývají celé území republiky - jak cíl Konvergence (cíl „a“), tak i cíl
Konkurenceschopnost (cíl „b“). Prioritní osy jsou dále členěny na oblasti podpory.
Čerpání rozpočtových prostředků v programu OPTP v roce 2010:
v tis. Kč
Skutečnost
2009

Program (podprogram)

Schválený
rozpočet

340 657,00
60 115,00
400 772,00

Operační program Technická pomoc - EU
Operační program Technická pomoc - SR
Operační program Technická pomoc celkem

Rozpočet po
změnách

1 409 383
249 316
1 658 699

1 409 383
55 204
1 464 587

Skutečnost
2010
359 717,96
63 910,04
423 628,00

% čerpání

NNV k 1. 1.
2011

Rozdíl

25,52 -1 049 665,04
115,77
8 706,04
28,92 -1 040 959,00

1 837 444,86
217 324,68
2 054 769,54

v tis. Kč
Název programu
(podprogramu)

Schválený
rozpočet
2010

Upravený
rozpočet
2010

Upravený
rozpočet 2010
včetně NNV

Skutečné
čerpání
2010

% čerpání

Nedočerpáno

1

2

3

4

4/3*100

4-3

b
Operační program
Technická pomoc
EU

1 409 383

1 409 383

2 197 163

359 718

16

-1 837 445

- z toho OSS

1 316 874

1 280 501

2 050 521

234 759

11

-1 815 762

92 509

110 040

110 040

110 039

100

-1

0

17 136

33 490

13 230

40

-20 260

- z toho PO OSS
- z toho regionální
rady
- z toho obce
Operační program
Technická pomoc
SR

0

1 706

3 112

1 690

54

-1 422

249 316

55 204

281 401

63 910

23

-217 491

- z toho OSS

232 991

32 459

255 519

41 873

16

-213 646

16 325

19 420

19 420

19 404

100

-16

- z toho PO OSS

Název programu
(podprogramu)

Schválený
rozpočet
2010

Upravený
rozpočet
2010

Upravený
rozpočet 2010
včetně NNV

Skutečné
čerpání
2010

% čerpání

Nedočerpáno

1

2

3

4

4/3*100

4-3

b
- z toho regionální
rady
- z toho obce
Operační program
Technická pomoc
celkem

0

3 024

5 913

2 335

39

-3 578

0

301

549

298

54

-251

1 658 699

1 464 587

2 478 564

423 628

17

-2 054 936

U tohoto programu bylo provedeno vázání rozpočtu dle usnesení vlády č. 54/2010 ve
výši 166 tis. Kč. Jedná se o osobní náklady financované ze státního rozpočtu.
Nedočerpání rozpočtovaných prostředků v roce 2010 v OPTP je způsobeno časovým
zpožděním při plnění plánovaných aktivit v projektech. V roce 2010 docházelo k častým
administrativním změnám v projektech a k přesunu aktivit a finančních prostředků do dalších
etap projektu a v některých případech k prodlužování realizace projektů. Důvodem zpoždění
při realizaci aktivit v projektech je zdlouhavá příprava a realizace zadávacích řízení
(administrativně a časově náročné postupy) resp. úplné zrušení již připravených a
schválených zadávacích řízení v návaznosti na změnu strategie zadavatele nebo nedodržení
pravidel pro zadávání zakázek.
Nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek vede k nezpůsobilosti výdajů
z OPTP. Nejčastější pochybení při zadávání zakázek je rozdělování zakázek za účelem
snížení finančního limitu, pro které je nutné použít přísnější režim (např. zadávání zakázek
prostřednictvím přímých objednávek), nedodržení principu transparentnosti, rovného
zacházení a nediskriminace apod.
Z hlediska úspěšnosti podaných žádostí v tomto programu byla situace následující:
Žádosti

Počet

Objem v tis. Kč

Podané celkem

139

581 535

z toho podané v roce 2010
Vyřízené celkem

73
138

371 157
579 950

z toho vyřízené v roce 2010

72

369 572

1

1 567

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2010

Programy, které nejsou součástí programového financování EDS, SMVS
Regionální operační programy a operační programy Praha Konkurenceschopnost a
Praha Adaptabilita.
Pro rok 2010 byl na Regionální operační programy a operační programy Praha
Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita schválen rozpočet výdajů z rozpočtu EU ve výši
2 698,7 mil. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 231,4 tmil. Kč. Nároky z nespotřebovaných
výdajů k 1. 1. 2010 představovaly částku z rozpočtu EU 116 tis. Kč a ze státního rozpočtu
1 111,3 mil. Kč.
V průběhu roku 2010 došlo v rozpočtu a v nárocích z nespotřebovaných výdajů
k následujícím změnám:
-

rozpočet státního rozpočtu se v průběhu roku na základě rozpočtových opatření zvýšil o
1 027 289 tis. Kč,

-

rozpočet finančních prostředků Evropské unie se v průběhu roku na základě rozpočtových
opatření zvýšil o 24 250 527 tis. Kč

-

bylo umožněno se souhlasem Ministerstva financí čerpat nároky nespotřebovaných
výdajů neprofilovaných na Regionální operační programy ve výši 50 mil. Kč.

Po uskutečnění těchto změn byla situace v čerpání Regionálních operačních programů a
operačních programů Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita následující:
v tis. Kč
Položka
RS

Schválený
rozpočet

Program (podprogram)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 698 715,00
231 404,00
2 930 119,00

OPPA - EU
OPPA - SR
OPPA - celkem
OPPK - EU
OPPK - SR
OPPK - celkem
ROP - EU
ROP - SR
ROP - celkem

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

Vázání UV
54+552/2010

727 599,00
727 600,00
44 700,00
64 199,94
772 299,00
791 799,94
1 021 865,00 1 021 865,00
8 886,00
87 034,30
1 030 751,00 1 108 899,30
25 199 778,00 24 720 715,61
1 205 107,00 2 261 692,51
26 404 885,00 26 982 408,12

% čerpání

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

Rozdíl

100,00
1,00
143,62
19 499,94
102,53
19 500,94
100,00
0,00
979,45
78 148,30
107,58
78 148,30
98,10 -479 062,39
187,68 1 056 585,51
577 523,12
102,19

NNV k 1. 1.
2011
0,03
0,06
0,09
1,00
63,70
64,70
479 176,05
6 982,49
486 158,54

V roce 2010 došlo k další akceleraci čerpání těchto programů. Proti roku 2009 je navýšení
o 63,5 %. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2011 se soustřeďuje do finančních
prostředků z Evropské unie (479,2 mil. Kč), finanční prostředky státního rozpočtu jsou jen
v minimální výši (necelých 7 mil. Kč).
OP Nadnárodní spolupráce Cíl 3
Byl zajištěn provoz Kontaktního místa operačního programu Nadnárodní spolupráce
Střední Evropa (CENTRAL EUROPE) v roce 2010. Výsledky za rok 2010 byly následující:
v tis. Kč
Schválený
rozpočet

Program (podprogram)
TP Operační program nadnárodní spolupráce - Cíl 3
- EU

2 500,00

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

2 500,00

1 018,92

% čerpání
40,76

Rozdíl
-1 481,08

NNV k 1. 1.
2011
4 366,08

OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, OP ESPON 2013, a OP
INTERACT II
Do působnosti ministestva spadá plnění funkce Národního koordinátora OP Cíle 3
v programovém období 2007-2013. Hrazeny byly Příspěvky mezinárodním organizacím – OP
Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, ESPON 2013 a INTERACT II – EU
za rok 2010, některé i zpětně za minulé roky. Výsledky v roce 2010 byly následující:
v tis. Kč
Schválený
rozpočet

Program (podprogram)
Příspěvky mezinárodním organizacím – OP
Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální
spolupráce, OP ESPON 2013 a OP INTERACT II SR

6 000

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

6 000

5 641,00

% čerpání

94,02

Rozdíl

-359,00

NNV k 1. 1.
2011

432,94

Rozdělení příspěvků za rok 2010 dle operačních programů, ke kterým se příspěvek vztahuje:
Operační program
ESPON 2013
INTERACT II
INTERREG IVC
CENTRAL EUROPE

Částka v EUR

Částka v Kč

50 391
44 740
19 120
107 032

1 305 127
1 163 240
495 017
2 634 593

Na skutečné využití těchto opakujících se, v zásadě stejných ročních příspěvků, má velký
vliv aktuální vývoj kursu, který v roce 2010 snížil v korunovém vyjádření reálně dosažené
hodnoty.
OP přeshraniční spolupráce Cíl 3
Na základě zavedení systému vedoucího partnera v rámci programů přeshraniční
spolupráce došlo k výrazným změnám ve způsobu financování jednotlivých projektů.
Prostředky strukturálních fondů jsou českým příjemcům dotace vypláceny buď ze zahraničí,
nebo z mimorozpočtového účtu Platebního orgánu ( v případě česko-polského programu).
Prostředky státního rozpočtu na spolufinancování jsou vypláceny z rozpočtové kapitoly
MMR. S ohledem na významnou specifičnost přeshraničních programů bylo s Ministerstvem
financí ČR dohodnuto, že prostředky na spolufinancování budou vyčleněny mimo
programové financování.
Na základě zavedení principu vedoucího partnera je proces přípravy, hodnocení,
realizace a financování projektů časově i administrativně náročnější. První schvalování
projektů bylo zahájeno až v druhé polovině roku 2008, což fakticky znamenalo, že samotná
realizace projektů byla zahájena v závěru roku 2008, resp. začátkem roku 2009. Prostředky
SR a SF začaly být vypláceny až od druhé poloviny roku 2009. Dle nastavených pravidel
programu je totiž povinností příjemce předfinancovat část aktivit a teprve po kontrole plnění
realizace projektu (etapy) je možné prostředky SF a SR proplatit.
V průběhu roku 2010 již spolufinancování projektů v rámci programů přeshraniční
spolupráce ze státního rozpočtu v plném proudu. Výsledky byly následující:
v tis. Kč
Položka
RS

Program (podprogram)

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

66 500

OP Cíl 3 - přeshraniční spolupráce - SR

Skutečnost
2010

66 500

88 854,98

% čerpání
133,62

Rozdíl
22 354,98

NNV k 1. 1.
2011
65 428,15

Rozpočet na rok 2010 byl přečerpán, bylo nutno použít nároky z nespotřebovaných
výdajů z roku 2009 ve výši 22,4 mil. Kč.
Technická pomoc přeshraniční spolupráce Cíl 3
V roce 2010 nebyly schvalovány žádné projekty v rámci Technické pomoci programu.
Všechny projekty byly schváleny již v roce 2008. V roce 2010 se však již rozběhlo čerpání
prostředků, zejména na technické pomoci pro příspěvkovou organizace Centrum pro
regionální rozvoj. Výsledky za rok 2010 byly následující:
v tis. Kč
Program (podprogram)
TP Cíl 3 - přeshraniční spolupráce - EU
TP Cíl 3 - přeshraniční spolupráce - SR

Schválený
rozpočet
63 447,00
11 294,00

Rozpočet po
změnách
63 447,00
11 294,00

Skutečnost
2010
18 483,88
7 441,45

% čerpání
29,13
65,89

Rozdíl
-44 963,12
-3 852,55

NNV k 1. 1.
2011
112 378,12
13 403,76

Čerpání rozpočtu bylo na poměrně nízké úrovni. Očekává se, že podstatné zvýšení
bude následovat v roce 2011 a dalších, kdy bude probíhat čerpání i z nároků
nespotřebovaných výdajů.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Řídícím orgánem tohoto operačního programu je MPSV. Část programu je
realizováno v rámci MMR. Výsledky za rok 2010 lze charakterizovat takto:

v tis. Kč
Program (podprogram)
OP LZZ - SR
OP LZZ - EU
OP LZZ - celkem

Schválený
rozpočet
1 827,00
10 353,00
12 180,00

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

1 827,00
10 353,00
12 180,00

38,25
216,75
255,00

% čerpání
2,09
2,09
2,09

Rozdíl
-1 788,75
-10 136,25
-11 925,00

NNV k 1. 1.
2011
4 235,40
12 050,60
16 286,00

Čerpání v rámci tohoto programu bylo v roce 2010 minimální. Lze předpokládat
přesun čerpání do roku 2011 a tím i realizace zatím nespotřebovaných nároků
nespotřebovaných výdajů.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Řídícím orgánem tohoto operačního programu je MPSV. Část programu by měla být
realizována v rámci MMR. V roce 2010 nedošlo k žádnému čerpání. V nárocích
nespotřebovaných výdajů zůstává z roku 2009 celkem 5 mil. Kč.
3. 4. Technická pomoc Fondu soudržnosti
Podpora z Fondu soudržnosti z programovacího období 2004-2004 se týká projektů
realizovaných do roku 2010 (u 6 projektů FS byla prodloužena doba realizace do konce roku
2011). Odbor v souladu s usnesením vlády č. 125/2004 a v souladu s platným organizačním
řádem ministerstva vykonává funkci Řídícího orgánu. Přitom podle citovaného usnesení je
vlastní programové financování přeneseno na zprostředkující subjekty – MD a MŽP, v jejichž
podkladech pro závěrečný účet se objeví informace o programovém financování. Řídící orgán
FS je konečným příjemcem pouze u jednoho projektu FS, a to projektu č.
2004/CZ/16/C/PA/001 – Technická pomoc Řídícího orgánu FS – viz následující tabulka a
komentář.
v tis. Kč
Program (podprogram)
TP FS - EU
TP FS - SR

Schválený
rozpočet
8 500
1 365

Rozpočet po
změnách
8 500
1 365

Skutečnost
2010
4 465,22
787,98

% čerpání
52,53
57,73

Rozdíl
-4 034,78
-577,02

NNV k 1. 1.
2011
6 715,95
1 049,46

Původně byla plánována i úhrada za tvorbu publikací o projektech FS, jejíchž realizace a tedy
i úhrada byla přesunuta do roku 2011. Dále nebyly vyčerpány veškeré finanční prostředky,
které byly určeny na expertní činnost v rámci FS, především na realizaci kontrol projektů FS a
evaluaci projektů FS. Realizace kontrol a evaluace budou realizovány i v roce 2011 a
nevyčerpaná část finančních prostředků z roku 2010 byla přesunuta k čerpání na rok 2011
v této oblasti.
3.5. Program výzkumu a vývoje
Program je vyhlášen podle zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č.
110/2009 Sb.
Příjemcem účelové dotace podle § 2, odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., je
organizační složka, právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí podpory
poskytovatelem rozhodnuto.
Program byl vyhlášen pro období 2007-2011. Doba trvání programu je od 1.ledna
2007 do 31. prosince 2011.

Program byl rozdělen na 4 podprogramy. Jednalo se o tyto podprogramy:
1.
2.
3.
4.

Podpora regionálního rozvoje,
Cestovní ruch,
Bydlení,
Územní plánování

V souladu s usnesením vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008 (Reforma systému výzkumu,
vývoje a inovací) a vládou schváleným usnesení vlády č. 793 ze dne 27. 6. 2008 (výdaje
státního rozpočtu na výzkum a vývoj na roky 2009 – 2011) byl program přepracován a nově
schválen vládou ČR a to usnesením vlády č. 1483 ze dne 24.11.2008.
Nově upravený program na základě výše citovaného usnesení již není členěn na
jednotlivé podprogramy, ale působí jako jeden celek. V programu WD byly ponechány
zejména ty cíle, které se již v současné době řeší v rámci řešených projektů výzkumu a které
po ukončení programu bude možné vyhodnotit a to i po finanční stránce.
Cíle programu
Vybrané realizované cíle jsou v souladu s celkovými náklady programu, neboť právě tyto
cíle budou zhodnoceny ve vazbě na poskytnuté celkové náklady na realizaci programu.
Realizované cíle:
 odhalení a kvantifikace regionálních disparit,
 navrhnout nástroje ke snížení regionálních disparit ve zkoumaných oblastech,
 návrhy na eliminaci disparit,
 identifikovat
klíčové
faktory
problematického
vývoje
v oblastech
konkurenceschopnosti, inovací a podpory výzkumu a vývoje, dostupnosti vzdělání,
dále územního plánování, cestovního ruchu a bydlení.
Rozšíření řešených projektů výzkumu
Rozšíření stávajících řešených projektů výzkumu a vývoje programu WD – Výzkum pro
řešení regionálních disparit bylo vyvoláno potřebou reagovat na zhoršující se hospodářské
výsledky regionů ČR.
Rozšíření řešených projektů v rámci programu WD bylo navrženo rovnoměrně ve
vztahu ke všem oblastem působnosti MMR, zaměřuje se na projekty z oblasti regionálního
rozvoje, bydlení, cestovního ruchu a územního plánování.
Rozšířené řešení projektů výzkumu a vývoje bylo zahájeno v roce 2009, pokračovalo
v roce 2010 a v roce 2011 bude řešení ukončeno. Všechny výsledky dosažené řešením
výzkumných projektů Ministerstva pro místní rozvoj budou následně zveřejněny na www
stránkách ministerstva, konkrétně na www.mmr-vyzkum.cz.
v tis. Kč
Položka
RS

Program (podprogram)

5213 WD - právnické osoby
5221 WD - Obecně prospěšné společnosti
5222 WD - Občanská sdružení
5332 WD - Vysoké školy
5334 WD - veřejné výzkumné instituce
5909 Výzkum - program WD - neidentifikováno
Výzkum a vývoj celkem

Schválený
rozpočet
0
0
0
0
0
28 559
28 559,00

Rozpočet po
změnách
4 661
814
2 854
18 241
1 989
0
28 559,00

Skutečnost
2010
7 061,00
1 414,00
2 854,00
20 921,00
2 909,00
0,00
35 159,00

% čerpání
151,49
173,71
100,00
114,69
146,25
x
123,11

Rozdíl
2 400,00
600,00
0,00
2 680,00
920,00
0,00
6 600,00

NNV k 1. 1.
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 427,25
10 427,25

V roce 2010 nebylo dočerpáno 10 427,25 tis. Kč nároků nespotřebovaných výdajů na
výzkum a vývoj. Čerpání finančních prostředků z nespotřebovaných výdajů se plánuje
vyčerpat v roce 2011 a to na rozšířené řešení výzkumných projektů, které bylo vyvoláno
potřebou reagovat na zhoršující se hospodářské výsledky regionů ČR.

3. 6. Národní program podpory cestovního ruchu
Národní program podpory cestovního ruchu (dále jen „Program“, nebo „NPPCR“) je
plánován na léta 2010 - 2013. V roce 2010 byl vyhlášen podprogram Cestovní ruch pro
všechny, který měl kromě 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 fyzické osoby) provozující podnikatelskou činnost v kategorii
ubytování, stravování a pohostinství, cestovní kancelář, agentura a jiné rezervační související
činnosti.
Podprogram byl zaměřen na tvorbu nových produktů domácího cestovního
ruchu ve vztahu k cestovnímu ruchu pro všechny, včetně marketingové podpory nově
vytvořených produktů, a také na vytvoření podmínek pro realizaci nových produktů domácího
cestovního ruchu ve vztahu k cestovnímu ruchu pro všechny (např. bezbariérový přístup,
dětská herna, dětský koutek, mobilní bazén, vybavení třídy pro školy v přírodě apod.).
Na podporu aktivit Podprogramu bylo původně ze státního rozpočtu vyčleněno 100
milionů Kč. Hranice celkových způsobilých výdajů jednoho projektu byla stanovena ve výši 1
– 5 milionů Kč (1. výzva v daném roce) a 500 tis. – 5 mil. Kč (2. výzva v roce 2010). Dotace
kryje maximálně 50 % podíl financování projektu, zbylých 50 % tvoří vlastní zdroje žadatele.
V rámci Programu byly v roce 2010 vyhlášeny 2 výzvy – 16. února a 29. června,
k předkládání žádostí do podprogramu Cestovní ruch pro všechny. Celkem bylo přijato 82
žádostí, z nichž 36 byla dotace přiznána. Celkem byly přiděleny dotace ve výši 64 318 tis. Kč
Čerpání tohoto programu v roce 2010 bylo následující:
v tis. Kč
Program (podprogram)
Národní program podpory v cestovním ruchu neidentifikováno
Podnikatelé - fyzické osoby
Podnikatelé - právnické osoby
Národní program podpory v cestovním ruchu celkem

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

% čerpání

Rozdíl

NNV k 1. 1.
2011

100 000

20 026

0

0,00

-20 026,00

26,00

0,00
0,00

14 743,00
65 231,00

10 080,28
54 237,73

68,37
83,15

-4 662,72
-10 993,27

4 662,72
10 993,27

100 000,00

100 000,00

64 318,00

64,32

-35 682,00

15 682,00

Na podprogram Cestovní ruch pro všechny bylo přiděleno 100 000 tis. Kč. V první
výzvě bylo navrženo k financování 31 akcí s celkovou výší dotací 60 335 tis. Kč. V
Programu zůstalo nerozděleno 39 665 tis. Kč finančních prostředků. Z tohoto důvodu byla
vyhlášena druhá výzva k předkládání žádostí.
V době po vyhlášení druhé výzvy, v červenci 2010, byly na základě usnesení vlády č.
552 sníženy prostředky určené na realizaci Programu o 20 000 tis. Kč. V rámci 2. výzvy
byly navrženy dotace pro 11 akcí v celkové výši 19 639 tis. Kč, zároveň bylo ustanoveno 5
akcí náhradních s celkovým požadavkem 6 733 tis. Kč.
Přiděleny byly nakonec prostředky v celkové výši 64 325 tis. Kč. Nerozděleno zůstalo
15 674 tis. Kč. Z celkových na akce přidělených prostředků bylo několika příjemci dotace
nedočerpáno celkem 7 881,- Kč (nedočerpali přiznané prostředky do výše stanoveného
limitu).
Příčinou zůstatku byl neočekávaně malý počet došlých žádostí, vysoká míra žádostí
vyloučených kvůli formálním nedostatkům a nízká kvalita předložených žádostí. Několik
žadatelů odmítlo přidělenou dotaci těsně před koncem roku 2010.

3.7. Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MMR
Výsledky tohoto programu v roce 2010 z hlediska hlavních strukturních položek byly
následující:
v tis. Kč
Program (podprogram)
Neinvestiční výdaje
Programové vybavení
Budovy rekonstrukce
Modernizace a tech.obnova - stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Výpočetní technika
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde
nezařazeného
Investice Horské služby
Investiční transfery příspěvkovým organizacím
Celkem

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

Vázání UV
54+552/2010

% čerpání

27 233,00
20 600,00
11 880
1 050
5 350,00
9 400,00

6 975,00
44 353,00
11 880
0
5 350,00
9 801,00

6 724,60
17 581,58
4 085,52
0,00
4 156,34
8 214,64

0,00
1 000,00
5 000,00
0,00
400,00
1 100,00

5 459,00
20 000,00
20 500,00
121 472,00

4 459,00
20 000,00
18 654,00
121 472,00

1 754,79
15 000,00
18 654,00
76 171,48

2 000,00
5 000,00
0,00
14 500,00

96,41
39,64
34,39

Rozdíl

NNV k 1. 1.
2011

-250,40
-26 771,42
-7 794,48
0,00
-1 193,66
-1 586,36

250,40
43 330,84
2 794,48
0,00
793,66
486,36

39,35

-2 704,21

704,21

75,00
100,00
62,71

-5 000,00
0,00
-45 300,52

1,00
0,00
48 360,94

x
77,69

U tohoto programu bylo zaznamenáno značné nedočerpání rozpočtu, a to ve výši 45,3
mil. Kč způsobeného jednak šetřením těchto výdajů, jednak odkladem některých akcí do
dalších let. Usnesením vlády č. 552/2010 bylo u tohoto programu vázány finanční prostředky
ve výši 14,5 mil. Kč, které nemohly být v průběhu roku 2010 vyčerpány. Stav nároků
z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2011 představuje částku 48,4 mil. Kč.
4. Druhová struktura příjmů a výdajů
Dosažené příjmy kapitoly byly celkem o 2 719,6 mil. Kč nižší než upravený
rozpočet. Rozhodující část příjmů byla generována z refundací kofinancovaných programů
státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie – podílu rozpočtu Evropské unie – 26 187,2 mil.
Kč. Druhová skladba příjmů byla následující:
v tis. Kč
Číslo
Název položky
položky
136 Správní poplatky
211 Příjmy z vlastní činnosti
213 Příjmy z pronájmu majetku
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
215 Soudní poplatky
232 Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
311
(kromě drobného)
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných
411
rozpočtů ústřední úrovně
413 Převody z vlastních fondů
Investiční přijaté transfery od veřejných
421
rozpočtů ústřední úrovně
Celkem

Schválený Rozpočet po
rozpočet
změnách
1 000

1 000

300
14 130
0
0
20

300
14 130
0
0
20

Skutečnost
2010
1 300,93
128,10
49 652,70
158 345,98
343,27
1 988,18

150

150

859 806
35 545

% čerpání

Rozdíl

130,09
42,70
351,40
x
x
9940,88

301
-172
35 523
158 346
343
1 968

102,51

68,34

-47

2 772 454

2 273 944,84

82,02

-498 509

35 545

36 262,92

102,02

718

3 993 533 26 331 412

23 913 305,06

90,82

-2 418 107

4 904 484 29 155 011

26 435 374,49

90,67

-2 719 637

Neplnění příjmů bylo realizováno především u příjmů z Evropské unie, jedná se
celkem o částku 2 916,6 mil. Kč. Na druhé straně byly vysoce překročeny ostatní příjmy o
196,9 mil. Kč.
Rozpočet výdajů kapitoly byl čerpán na 95,22 %, nedočerpání rozpočtu představovalo
výši 1 748 463 tis. Kč. Usnesením vlády č. 54/2010 a č. 552/2010 byly v rozpočtu vázány

finanční prostředky ve výši 226 376 tis. Kč. Při zohlednění tohoto vlivu představuje čerpání
rozpočtu za rok 2010 celkem 95,81 %.
v tis. Kč
Ukazatel
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Skutečnost
2009

Schválený
rozpočet

3 429 296
16 402 774
19 832 070

Rozpočet po
změnách

2 712 770
5 424 913
8 137 683

Skutečnost
2010

7 840 029
28 712 515
36 552 544

Vázání UV
54+552/2010

6 294 965,06
28 509 115,90
34 804 080,96

% čerpání

107 615
118 761
226 376

Rozdíl

80,29
99,29
95,22

-1 545 064
-203 399
-1 748 463

U běžných výdajů byla proti rozpočtu vykázána úspora ve výši 1 545,1 mil. Kč
v kapitálových výdajích úspora 203,4 mil. Kč.
4.1. Kapitálové výdaje
v tis. Kč
Skutečnost
2009

Ukazatele rozpočtové skladby

Kapitálové výdaje celkem
v tom:
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Investiční transfery podnikatelským subjektům
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery obcím
Investiční transfery krajům
Investiční transfery regionálním radám
Investiční transfery svazkům obcí

Investiční transfery příspěvkovým organizacím
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Ostatní kapitálové výdaje

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

Vázání UV
54+552/2010

% čerpání

Rozdíl

16 402 774

5 424 913

28 712 515

28 509 115,90

118 761

99,29

-203 399

130 752

29 600

73 116

22 076,88

1 000

30,19

-51 039

7 273

35 139

63 528

18 620,49

8 500

29,31

-44 908

119

0

64 745

113 960,54

0

176,01

49 216

14 025

20 000

116 274

132 222,17

5 000

113,72

15 948

0

0

0

0,00

0

16 168 959
2 118 316
124 869
13 924 483
1 291
81 646
81 591
0

3 740 119
810 000
0
2 930 119
0
44 880
44 880
1 555 175

27 735 800
2 338 370
249 000
25 146 667
1 763
64 085
60 785
594 967

28 160 732,38
2 276 985,31
192 704,92
25 689 644,39
1 397,76
61 503,43
60 781,65
0,00

104 261
104 261
0
0
0
0
0
0

x
101,53
97,37
77,39
102,16
79,28
95,97
99,99
0,00

0
424 932
-61 385
-56 295
542 977
-365
-2 582
-3
-594 967

Celkové kapitálové výdaje činily 28 509,1 mil. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu
v úrovni 99,29 %.
Strukturu kapitálových výdajů v roce 2010 lze dokumentovat takto:
Druh výdajů
Investiční nákupy a související výdaje
Investiční transfery podnikatelským subjektům
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Investiční transfery veřejným rozpočtům
Investiční transfery příspěvkovým organizacím
Celkem

Podíl na
čerpání
celkem v %
0,14
0,40
0,46
98,78
0,22
100,00

Z uvedeného přehledu je patrné, že rozhodující kapitálové finanční prostředky jsou
směrovány formou dotací obcím, krajům, regionálním radám a svazkům obcí.

4.2. Běžné výdaje
v tis. Kč
Skutečnost
2009

Ukazatele rozpočtové skladby

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

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

Vázání UV
54+552/2010

% čerpání

Rozdíl

3 429 296

2 712 770

7 840 029

6 294 965

107 615

80,29

-1 545 064

278 025
7 418
70 708
25 474
96 182
27 367
99
17 832
397 704
47 058

290 115

281 526

275 928

2 167

98,01

-5 598

15 496

18 634

11 656

53

62,55

-6 978

76 300

73 918

70 556

555

95,45

-3 362
-1 210

16 015
21 640
72

27 468

26 609

25 399

200

95,45

103 768

100 527

95 956

755

95,45

-4 571

62 690

64 342

23 524

9 900

36,56

-40 818

300

295

85

0

28,82

-210

18 750

18 620

17 468

0

93,81

-1 152

1 073 745

1 043 543

446 599

32 109

42,80

-596 944

70 640
25 260
27 595
80

77 940
26 335
31 044
80

42 849
20 122
15 271
60

6 900
4 300
0
0

54,98
76,41
49,19
75,23

-35 091
-6 213
-15 773
-20

96,96
44,30

-181
-674 416

4 602

3 335

5 959

5 778

0

494 733

1 229 540

1 210 779

536 363

48 909

11 993
161 030
743
1 727 869
807 668
49 793
865 595
4 813

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Schválený
rozpočet

618 837
594 746

5 552
47

40 000

69 259

56 148

0

81,07

-13 111

135 405

162 144

166 337

0

102,59

4 193

0

764

0

0

0,00

-764

180 000
180 000
0
0
0
614 006
504 621
5 803

5 038 130
3 461 743
292 472
1 278 378
5 537
870 917
496 946
5 679

4 296 337
2 861 591
121 690
1 308 329
4 727
811 799
496 322
5 546

23 000
23 000
0
0
0
687
623
44

85,28
82,66
41,61
102,34
85,38
93,21
99,87
97,65

-741 793
-600 152
-170 782
29 951
-810
-59 118
-624
-133

418

3 473

4 970

0

143,09

1 497

3 566

1 150

9 687

8 045

0

83,05

-1 642

38,55

-28 884

85,06
0,00

-1 364
-12 380

9 492

47 000

47 000

18 116

32 000

13 808

9 130

9 130

7 766

0

0

40 939

12 380

0

0

Celkové neinvestiční výdaje činily 6 295,0 mil. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu
v úrovni 80,29 %.
Strukturu běžných výdajů v roce 2010 lze dokumentovat podle jednotlivých
souhrnných položek takto:
Druh výdajů

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné
Neinvestiční nákupy a související výdaje
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
Převody vlastním fondům
Transfery obyvatelstvu
Transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Celkem

Podíl na
čerpání
celkem v %
6,09
8,52
0,89
2,64
68,33
12,90
0,09
0,42
0,12
100,00

Nejvyšší podíl vykazují opět transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (obce,
kraje, regionální rady, svazky obcí) a transfery příspěvkovým a podobným organizacím.

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 2010 za organizační složky
státu kapitoly celkem překročeny. Souhrnné výsledky lze charakterizovat takto:
Ukazatel
Platy zaměstnanců
Ostatní platby za provedenou práci
Platy a ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpočení
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

Skutečnost
2009
278 024,83
7 418,26
285 443,09
70 708,32
25 474,02
5 552,32

Rozpočet 2010
% plnění
Skutečnost
2010
schválený
upravený
upr. rozpočtu
290 115
281 526 275 927,96
98,01
15 496
18 634
11 655,60
62,55
305 611
300 160 287 583,56
95,81
76 300
73 918
70 556,20
95,45
27 536
26 609
25 399,47
95,45
5 803
5 679
5 545,76
97,65

v tis. Kč
Rozdíl
-5 598,03
-6 978,40
-12 576,44
-3 361,80
-1 209,53
-133,24

Výsledky v oblasti osobních nákladů organizačních složek státu ukazují, že bylo
dosaženo proti upravenému rozpočtu úspory v platech 5 598,03 tis. Kč, v ostatních platbách
za provedenou práci úspory 6 978,40 tis. Kč. Usnesením vlády č. 54/2010 byly vázány
finanční prostředky rozpočtu v platech ve výši 2 167 tis. Kč a v ostatních platbách za
provedenou práci ve výši 53 tis. Kč. Dosažené úspory v platech i v ostatních platbách za
provedenou práci byly vyšší než uvedené vázání finančních prostředků, takže úkoly v této
oblasti byly zabezpečeny v souladu s rozpočtem.
V povinném pojistném bylo dosaženo úspory 4 571,33 tis. Kč a v převodu FKSP
úspory 133,24 tis. Kč. Úspory v platech se v převážné míře soustřeďují do technické pomoci
kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU – ty přecházejí do nároků
nespotřebovaných výdajů na příslušné programy z roku 2010 do roku 2011. Ostatní úspory
jsou klasifikovány jako neprofilované nespotřebované výdaje pro rok 2011.
V základní organizační struktuře bylo za kapitolu dosaženo v roce 2010 těchto
výsledků:
Limit počtu zaměstnanců
Ukazatel
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán
ÚÚR
Ostatní organizační složky státu
Kapitola celkem
CRR
CT
Příspěvkové organizace celkem
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

Skutečnost
2009
600
43
43
643
131
63
194
837

% plnění
Rozpočet 2010
Skutečnost
2010
schválený
upravený
upr. rozpočtu
619
619
584
94,35
43
43
42
97,67
43
43
42
97,67
662
662
626
94,56
122
122
126
103,28
75
75
66
88,00
197
197
192
97,46
859
859
818
95,23

Skutečnost
2009
264 253,25
13 772
13 771,58
278 024,83
56 202
28 164
84 365,93
362 390,76

Rozpočet 2010
% plnění
Skutečnost
2010
schválený
upravený
upr. rozpočtu
276 278
267 689 262 229,42
97,96
13 837
13 837
13 698,55
99,00
13 837
13 837
13 698,55
99,00
290 115
281 526 275 927,96
98,01
48 386
52 364
53 575,00
102,31
25 634
25 134
30 627,00
121,85
74 020
77 498
84 202,00
108,65
364 135
359 024 360 129,96
100,31

osoby
Rozdíl
-35
-1
-1
-36
4
-9
-5
-41

Limit prostředků na platy
Ukazatel
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán
ÚÚR
Ostatní organizační složky státu
Kapitola celkem
CRR
CT
Příspěvkové organizace celkem
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

tis. Kč
Rozdíl
-5 459,58
-138,46
-138,46
-5 598,04
1 211,00
5 493,00
6 704,00
1 105,96

Ostatní platby za provedenou práce, ostatní osobní náklady
Ukazatel
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán
ÚÚR
Ostatní organizační složky státu
Kapitola celkem
CRR
CT
Příspěvkové organizace celkem
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

Skutečnost
2009
6 935
483
483
7 418
3 186
2 218
5 404
12 822

Rozpočet 2010
% plnění
Skutečnost
2010
schválený
upravený
upr. rozpočtu
14 997
18 135
11 184,91
61,68
499
499
470,69
94,33
499
499
470,69
94,33
15 496
18 634
11 655,60
62,55
1 250
2 728
3 616,00
132,55
1 976
2 476
2 456,00
99,19
3 226
5 204
6 072,00
116,68
18 722
23 838
17 727,60
74,37

Skutečnost
2009
36 702
26 689
26 689
36 032
35 752
37 254
36 240
36 080

Rozpočet 2010
% plnění
Skutečnost
2010
schválený
upravený
upr. rozpočtu
37 194
36 038
37 419
103,83
26 816
26 816
27 180
101,36
26 816
26 816
27 180
101,36
36 520
35 439
36 732
103,65
33 051
35 768
35 433
99,06
28 482
27 927
38 670
138,47
31 311
32 783
36 546
111,48
35 325
34 830
36 688
105,34

tis. Kč
Rozdíl
-6 950,09
-28,31
-28,31
-6 978,40
888,00
-20,00
868,00
-6 110,40

Průměrná měsíční mzda
Kč
Ukazatel
Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán
ÚÚR
Ostatní organizační složky státu
Kapitola celkem
CRR
CT
Příspěvkové organizace celkem
Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací

Rozdíl
1 381
364
364
1 293
-335
10 744
3 763
1 858

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši
382 862 tis. Kč pro kapitolu celkem se po změnách neupravoval.
V oblasti platů a ostatních plateb bylo provedeno šest rozpočtových opatřeních, které
se týkaly jak organizačních složek státu, tak i příspěvkových organizací. Mimo to byly
usnesením vlády č. 54/2010 vázány finanční prostředky ve výši 2 725 tis. Kč. Přehled lze
dokumentovat takto:
OSS
Pořadí
rozp.op.

Změna

Datum

Schválený rozpočet

4
9
11
13
21
23

Vázání rozpočtu dle UV 54/2010 ze dne 18. ledna
2010
Navýšení nákladů na odstupné v ústředním orgánu
MMR
Úprava v platové oblasti PO Czech Tourism
Změna v platové oblasti - přesun prostředků na
odstupné a odchodné
Změna v platové oblasti - přesun prostředků na
odstupné
Změna v platové oblasti - posílení platů a OON v
PO Centrum pro regionální rozvoj
Změna v platové oblasti OSS a PO
Upravený rozpočet k 31. 12. 2010

PO

Ostatní platby za
provedenou práci

Platy

Mzdy

OON

Kapitola celkem

290 115

15 496

74 020

3 231

382 862

18.1.2010

2 167

53

481

24

2 725

27.4.2010

-1 100

1 100

15.6.2010

0
-500

500

0

10.8.2010

-476

476

0

22.9.2010

-2 400

2 400

0

15.11.2010

-4 513

-938

4 513

938

0

-100
281 526

100
18 634

-535
77 498

535
5 204

0
382 862

8.12.2010

Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo v organizačních složkách státu ve
skutečnosti čerpáno 287 583,57 tis. Kč, tj. 95,81 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců
byl naplněn na 94,56 % a nenaplněno bylo 36 míst. Průměrný plat představoval částku 36 732
Kč a byl proti upravenému rozpočtu vyšší o 3,65 % (o 1 293 Kč). Proti skutečnosti dosažené
v roce 2009 ve výši 36 032 Kč vzrostl průměrný plat o 1,94 %.
Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 74 020 tis. Kč
se v průběhu roku zvýšil přesunem z ústředního orgánu na 77 498 tis. Kč. Upravený rozpočet
byl čerpán na 108,65 %, překročení představuje částku 6 704,00 tis. Kč. Překročení rozpočtu
bylo způsobeno výhradně použitím mimorozpočtových zdrojů.

Rozpočet ostatních osobních výdajů se zvýšil z 3 231 tis. Kč ve schváleném rozpočtu
na 5 204 tis. Kč. Čerpání představovalo 6 072,00 tis. Kč, což je 116,68 % upraveného
rozpočtu. Překročení bylo realizováno použitím mimorozpočtových zdrojů.
Počet zaměstnanců byl ve skutečnosti pod úrovní upraveného rozpočtu o 5 osob.
Průměrná rozpočtovaná průměrná mzda ve výši 32 783 Kč byla překročena o 11,48 % na 36
546 Kč. Překročení průměrné mzdy bylo způsobeno úsporou 9 pracovníků a použitím
mimorozpočtových prostředků v příspěvkové organizace Czech Tourism a dále překročením
rozpočtu pracovníků o 4 osoby a použitím mimorozpočtových prostředků v příspěvkové
organizaci Centrum pro regionální rozvoj.
4.4. Neinvestiční nákupy a související výdaje
Tento druh nákladů zaznamenal proti roku 2009 růst o 8,41 % (o 41,6 mil. Kč).
Nejvyšší růst byl zaznamenán u nákupu služeb a výdajích souvisejících s neinvestičními
nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary. Tento růst souvisí především s růstem aktivity
v oblasti kofinancovaných programů, zejména jejich Technické pomoci. Na druhé straně bylo
proti roku 2009 dosaženo nejvyšších úspor v cestovném.
v tis. Kč
Ukazatele rozpočtové skladby
Nákupy materiálu
Úroky a ostatní finanční výdaje
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy

Opravy a udržování
Cestovné
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné
dary

Neinvestiční nákupy a související výdaje

Skutečnost
2009

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

Vázání UV
54+552/2010

% čerpání

Rozdíl

27 367
99
17 832
397 703
47 058

62 690
300
18 750
1 073 745
70 640

64 342
295
18 620
1 043 543
77 940

23 524
85
17 468
446 599
42 849

9 900
0
0
32 109
6 900

36,56
28,82
93,81
42,80
54,98

16 015

25 260

26 335

20 122

4 300

76,41

-6 213

21 640
72

27 595
80

31 044
80

15 271
60

0
0

49,19
75,23

-15 773
-20

4 602

3 335

5 959

5 778

0

494 733

1 229 540

1 210 779

536 363

48 909

-40 818
-210
-1 152
-596 944
-35 091

96,96

-181

44,30

-674 416

4.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím
V tomto druhu výdajů bylo dosaženo v roce 2010 následujících výsledků:
v tis. Kč
Ukazatele rozpočtové skladby
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
v tom: obecně prospěšné společnosti
občanská sdružení
církevní a náboženské společnosti
ostatní neziskové organizace
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

Skutečnost
2009
11 993
161 030
114 271
29 161
3 940
13 658
173 023

Schválený
rozpočet
40 000
135 405
110 000
22 805
0
2 600
175 405

Rozpočet po
změnách
69 259
162 144
114 104
30 316
2 274
15 450
231 403

Skutečnost
2010
56 148
166 337
120 940
30 944
2 641
11 812
222 485

Vázání UV
54+552/2010
0
0
0
0
0
0
0

% čerpání
81,07
102,59
105,99
102,07
116,14
76,45
96,15

Rozdíl
-13 111
4 193
6 836
628
367
-3 638
-8 918

Proti roku 2009 došlo k růstu těchto výdajů celkem o 28,59 % (49,5 mil. Kč). U všech
transferů mimo církevních organizací a ostatních byl zaznamenán růst.
U neinvestičních transferů podnikatelským subjektům došlo proti upravenému
rozpočtu k úspoře o 18,9 % (13,1 mil. Kč). Překročení rozpočtu bylo zaznamenáno u
neziskových a podobných organizací o 2,6 % (4,2 mil. Kč).

Struktura neinvestiční transferů podnikatelským subjektům byla následující:
v tis. Kč
Ukazatele rozpočtové skladby
Podpora oprav domovních olověných rozvodů - fyzické osoby
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám
IOP H - neinvestice - družstva - EU
IOP H - neinvestice - družstva - SR
Podpora oprav domovních olověných rozvodů
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám
Cíl 3 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým
osobám - SR
WD - právnické osoby
Cíl 3 - Neinvestiční tranfery vybraným podnikatelským subjektům ve
vlastnictví státu -SR
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

Vázání UV
54+552/2010

% čerpání

Rozdíl

0

1 580

1 549,89

0,00

98,09

-30

0

12 631

8 372,19

0,00

66,28

-4 259

0
0
40 000

0
0
1 100

0,00
0,00
760,00

0,00
0,00
0,00

#DIV/0!
#DIV/0!
69,09

0
0
-340

0

47 487

36 825,72

0,00

77,55

-10 661

0

1 500

619,98

0,00

41,33

-880

0

4 661

7 061,00

0,00

151,49

2 400

0

300

959,21

0,00

319,74

659

40 000

69 259

56 148

0

81,07

-13 111

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem v roce 2010 zahrnují
především dotaci Horské službě, dotace na výzkum a vývoj a dotace v rámci společných
programů krytých státním rozpočtem a rozpočtem Evropské unie. Čerpání nároků
nespotřebovaných výdajů bylo zaznamenáno u Integrovaného operačního programu, výzkumu
a vývoje a Operačního programu Cíl 3 – přeshraniční spolupráce.
v tis. Kč
Ukazatele rozpočtové skladby
IOP F - neinvestice - Obecně prospěšné společnosti - EU
IOP F - neinvestice - obecně prospěšné společnosti - SR
Cíl 3 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - SR
WD - Obecně prospěšné společnosti
Horská služba - neinvestiční příspěvek
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s.
Partnerství, o. p. s.
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
Obecně prospěšné společnosti

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

0
0

0
0

4 440,75
783,66

0

2 000

3 012,03

0
110 000
0
0
0
110 000

814
110 000
350
717
223
114 104

1 414,00
110 000,00
350,00
717,00
223,00
120 940

Vázání UV
54+552/2010

% čerpání

Rozdíl

x
x

4 441
784

0,00

150,60

1 012

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

173,71
100,00
100,00
100,00
100,00
105,99

600
0
0
0
0
6 836

0,00
0,00

Neinvestiční dotace občanským sdružením zahrnovala v roce 2010 kromě dotací na
vybrané činnosti nestátním neziskovým organizacím, které požádaly Ministerstvo pro místní
rozvoj o přidělení finančních prostředků, dotace v rámci programu bezbariérové obce, v rámci
programu výzkumu a vývoje a dotace na společné programy státního rozpočtu a rozpočtu
Evropské unie.

v tis. Kč
Ukazatele rozpočtové skladby

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách
0
0

Skutečnost
2010

0
0

148,30
26,17

Vázání UV
54+552/2010
0,00
0,00

% čerpání
x
x

Rozdíl

IOP F - neinvestice - občanská sdružení - EU
IOP F - neinvestice - občanská sdružení - SR
Bezbariérové obce - Euroklíč - neinvestiční transfery občanským
sdružením
Cíl 3 - Neinvestiční transfery občanským sdružením - SR
WD - Občanská sdružení
Spolek pro obnovu venkova ČR
Fiducia Ostrava, o. s.
Klub českých turistů, o. s.
VERONICA - ZO ČSOP, o. s.
Novohradská občanská společnost, o. s. Nové Hrady
SAGITTARIA Olomouc, o. s.
SAGITTARIA Olomouc, o. s.
Občanské sdružení Benediktus, o. s.
Centrum volného času Šumava, o. s.
ANO pro Evropu, o. s.
MAS Moravský kras, o. s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o. s.
Česká abilympijská asociace, o. s.
Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, o. s.
Liga vozíčkářů Brno, o. s.
Bezbariérové už. staveb
Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, o. s.

148
26

0

2 000

1 995,53

0,00

99,78

-4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 200
2 854
420
100
7 700
390
343
29
60
1 227
394
128
322
522
484
496
271
500
600

5 509,59
2 854,00
420,00
100,00
7 700,00
390,00
343,00
29,00
60,00
1 227,00
394,00
128,00
322,00
522,00
484,00
496,00
271,00
0,00
600,00

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

250,44
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00

3 310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500
0

ICOS - Integrační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o. s.

0

55

55,00

0,00

100,00

0

ICOS - Integerační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o. s.

0

119

119,00

0,00

100,00

0

Sdružení nájemníků ČR, o. s.
Občanské sdružení majitelů domů ČR, o. s.
INTEGRA Opava , o. s.
Asociace občanských poraden, o. s.
Sdružení bytových družstev a spol. vlastníků, o. s.
Příspěvek občanským sdružením v oblasti cestovního ruchu

0
0
0
0
0
8 500

3 850
500
200
800
1 400
0

3 850,00
500,00
200,00
800,00
1 400,00
0,00

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

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
x

0
0
0
0
0
0

Příspěvky občanským sdružením v oblasti ostatních činností resortu

1 880

0

0,00

0,00

x

Příspěvky občanským sdružením v oblasti regionálního rozvoje
Příspěvky občanským sdružením v oblasti bydlení
Příspěvky občaským sdružením v oblasti územního plánování

700
6 805
4 520

150
0
2 202

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

x

400

0

0,00

0,00

x

22 805

30 316

30 944

0

Příspěvky občanským sdružením v oblasti ostatních činností resortu
Občanská sdružení celkem

0
0,00
0,00

-150
0
-2 202

102,07

-2 352

0

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) poskytlo v roce 2010 ze
státního rozpočtu formou státní dotace nestátním neziskovým organizacím, které o to
požádaly, celkem 24 400 tis. Kč. Tyto dotace byly neinvestičními výdaji kapitoly
ministerstva. Příjemcem dotací bylo 21 občanských sdružení, 4 obecně prospěšné společnosti
a 2 zájmová sdružení právnických osob.
Poskytnuté neinvestiční dotace byly určeny na podporu realizace následujících
věcných oblastí vymezených v příloze usnesení vlády ze dne 13. červenec 2009 č. 885 o
Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok
2010 a usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze
státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány
státní správy.
OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ VČETNĚ PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programů pro vyrovnávání příležitostí
pro občany se zdravotním postižením.
Neinvestiční dotace byla v roce 2010 poskytnuta těmto organizacím:
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR ve výši
Centrum pro zdravotně postižených kraje Praha, o.s. ve výši
Česká abilympijská asociace ve výši
Liga vozíčkářů, o.s. ve výši
Tyflocentrum Olomouc, o.p.s. ve výši

522 tis.Kč
496 tis.Kč
484 tis.Kč
271 tis.Kč
223 tis.Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR čerpala neinvestiční dotaci
na provoz Centra pro odstraňování architektonických barier pro nevidomé a slabozraké.
V rámci tohoto projektu probíhaly práce na shromažďování informací o možnostech
úprav prostředí. Byly poskytovány informace projektovým kancelářím, stavebním úřadům a
konzultantům. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2010
pokračovala v iniciativě doplnění technických předpisů – norem, z uživatelského hlediska
zrakově postižených osob.
Centrum pro zdravotně postižených kraje Praha, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci
na podporu zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením a seniorů v oblasti bydlení,
soběstačnosti a mobility, zejména v místních podmínkách, kde žijí.
Česká abilympijská asociace čerpala neinvestiční dotaci na podporu projektů
orientovaných na řešení problematiky bezbariérové výstavby, monitoring bariérových a
bezbariérových objektů a doplňování elektronické mapy bezbariérových přístupů.
Liga vozíčkářů, o.s. čerpala neinvestiční dotaci na pomoc při řešení problematiky
přístupu staveb a bydlení osobám se zdravotním postižením. Navázala spolupráci s úřady obcí
s rozšířenou působností, které přiznávají příspěvky na úpravu bytu pro zdravotně postižené
osoby.
Tyflocentrum Olomouc, o.p.s., čerpala neinvestiční dotaci na vytváření bezpečného a
bezbariérového prostředí pro osoby s mezenými možnostmi pohybu a orientace, především
pro osoby s těžkým zrakovým postižením
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programu rozvoje cestovního ruchu
udržitelného pro přírodu.
Neinvestiční dotace byla v roce 2010 poskytnuta těmto organizacím:
Klub českých turistů, o.s ve výši
BENEDIKTUS, o.s. ve výši
PARTNERSTVÍ, o.p.s. ve výši
Centrum volného času Šumava 2000, o.s. ve výši
ZO ČSOP VERONICA, o.s. ve výši
Novohradská občanská společnost, o.s. ve výši
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. ve výši
ANO pro Evropu, o.s. ve výši
SAGITTARIA sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, o.s. ve výši

7 700 tis.Kč
1 227 tis.Kč
717 tis.Kč
394 tis.Kč
390 tis.Kč
343 tis.Kč
350 tis.Kč
128 tis.Kč
89 tis.Kč

Dotace Klubu českých turistů 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..

Občanské sdružení BENEDIKTUS čerpalo neinvestiční dotaci na kulturní a
historickou obnovu poutního místa.
PARTNERSTVÍ, o.p.s. čerpalo neinvestiční dotaci na koordinaci partnerské
spolupráce v koridou Labe, postupný rozvoj Labské stezky jako multifunkčního turistického
koridoru.
Centrum volného času Šumava 2000, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na rozvoj
služeb cestovního ruchu v regionu Šumava.
ZO ČSOP VERONICA čerpala neinvestiční dotaci na rozvoj služeb udržitelného
cestovního ruchu na území Bílých Karpat, dále na interpretaci místního přírodní a kulturního
dědictví, vytváření naučných stezek a certifikace v udržitelném cestovním ruchu, které budou
propagovány prostřednictvím modelových certifikací Ekologicky šetrná služba, ECEAT.
Projekt přispěl k přenosu certifikace ukázkových přírodních zahrad jakožto cíle v cestovním
ruchu do ČR
Novohradská občanská společnost, o.s. čerpala neinvestiční dotaci na propojení
výchovně vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany přírody a udržitelného rozvoje s aktivitami
přispívajícími k rozvoji šetrného turistického ruchu v oblasti Novohradských hor.
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s čerpalo neinvestiční
dotaci na realizaci aktivit, které přispívají k oživení venkova, udržení rozvoje regionálních
tradic a ochraně přírody zejména v oblasti Bílých Karpat.
ANO pro Evropu, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na televizní pořad, se zaměřením
na udržitelný cestovní ruch a představení základních koncepcí cestovního ruchu ČR a jejich
komplementaritu s politikou EU.
SAGITTARIA sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, o.s. čerpala
neinvestiční dotaci na mapování možností využití štěrkoven a pískoven střední Moravy a
zhodnocení možností využití pro turistiku a ekologickou výchovu.
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 2010 poskytnuta těmto organizacím:
Sdružení nájemníků ČR, o.s. ve výši
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, o.s. ve výši
Asociace občanských poraden, o.s. ve výši
Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, o.s. ve výši
Občanské sdružení majitelů domů v ČR, o.s. ve výši
INTEGRA Opava, o.s. ve výši
Informační centrum občanské sektoru Český Krumlov, o.s. ve výši

3 850 tis.Kč
1 400 tis.Kč
800 tis.Kč
600 tis.Kč
500 tis.Kč
200 tis.Kč
174 tis.Kč

Sdružení nájemníků ČR, o.s. realizovalo projekt, který byl určen na zajištění právně
osvětové činnosti v oblasti bydlení - pomoc a ochranu práv nájemníků a na podporu činnosti
poraden nájemníkům.

Byla zajišťována činnost poradenských středisek, které poskytují základní právní a
ekonomickou orientaci nájemníků, členů družstev, společenství vlastníků bytů ale i dalších
osob na trhu bydlení. Poradenské služby byly poskytovány v poradenských střediscích
sdružení nájemníků. Tato činnost se výrazně rozšířila a v současné době působí již přes 39
poradních středisek a 9 Celostátních informačních center pro bydlení. Střediska poskytují
informace a základní porady jak členům svazu, tak i ostatní veřejnosti. Sdružení zajišťovalo
vydávání písemných podkladů a periodik pro informaci svých členů. Sdružní 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, o.s. zajišťuje právně
osvětovou činnost v oblasti bydlení, uplatňování ochrany spotřebitele ve výstavbě. Působí na
rozšíření právního vědomí občanů v otázkách bydlení prostřednictvím poraden, školení,
seminářů, publikací apod.
Asociace občanských poraden, o.s. rozvíjí kvalitu občanského poradenství, zajišťuje
občanské poradny, dále informační databáze, školení a rozvoj sítě.
Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na
podporu znevýhodněných skupin obyvatel, poskytování služeb v sídlištní lokalitě. Byla
vytvořena dvě kontaktní místa pro etnické a národnostní menšiny a občany v tíživé
ekonomicko sociální situaci. Těmto ohroženým skupinám bylo poskytnuto bezplatné
poradenství oblasti bydlení
Občanské sdružení majitelů domů v ČR, o.s. realizovalo projekt na posilování
právního vědomí v vlasti bydlení, pomoci při vytváření fungujícího trhu s byty.
Byly organizovány přednášky a semináře, zajišťováno rozšiřování informační brožury
a časopisu Střecha, který vycházel 4 x ročně. Sdružení poskytovalo odborné porady jak svým
členům, tak dalším vlastníkům domů a veřejnosti.
INTEGRA Opava, o.s. čerpala neinvestiční dotaci na chráněné bydlení v sociálních
bytech, vytváření podmínek pro ubytování, vzdělávání a přípravu na pracovní zařazení osob
se zdravotním postižením.
Informační centrum občanské sektoru Český Krumlov, o.s. čerpalo neinvestiční
dotaci na poskytování bezplatné právní poradny, zvyšování právního povědomí a přímou
první pomoc v oblasti bytové problematiky.
VZDĚLÁVÁNÍ A LIDSKÉ ZDROJE
Neinvestiční dotace byla v roce 2010 poskytnuta těmto organizacím:
MAS Moravský kras, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na vzdělávání a zvýšení
informovanosti v oblasti energetických úspor v Moravském krasu.
OSTATNÍ (nezařazené)
Neinvestiční dotace byla v roce 2010 poskytnuta těmto organizacím:
Svaz měst a obcí ČR, z.s.p.o. ve výši
Národní síť Zdravých měst ČR, z.sp.o. ve výši
Spolek pro obnovu venkova ČR, o.s.

2 250 tis.Kč
450 tis.Kč
420 tis.Kč

Spolek pro obnovu venkova ČR,o.s. čerpal neinvestiční dotaci na zajištění
administrace a prací spojených s koordinací a propagační činností soutěže Vesnice roku.
Svaz měst a obcí ČR dotaci čerpal na úhradu služebních cest, týkajících se aktivního
zapojení obcí a měst ČR do rozhodovacích procesů EU a účinné obhajoby zájmů samospráv
ČR na úrovni Evropské unie a dalších evropských zemí.
Národní síť Zdravých měst ČR realizovala projekt Prezentace klíčových témat
MMR v obcích, vzdělávání a poradenství pro jejich kvalitní rozvoj. Projekt byl učen na
posílení a zšíření toku informací o aktivitách a postupech MMR směrem do regionů, realizací
specializovaných osvětových, vzdělávacích i prezentačních akcí.
Neziskové organizace předkládaly své žádosti o dotaci na rok 2010 do vyhlášeného
výběrového řízení s termínem do 15. listopadu 2009. Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla
vydána v březnu 2010.
Neinvestiční transfery a náboženským společnostem byly rozpočtovány ve výši 2 274 tis.
Kč. Úspora proti upravenému rozpočtu představovala 1 985 tis. Kč.
v tis. Kč
Ukazatele rozpočtové skladby

Schválený
rozpočet

IOP F - neinvestice - církevní právnícké osoby - EU
IOP F - neinvestice - církevní právnické osoby - SR
Podpora oprav domovních olověných rozvodů - církevní organizace
Cíl 3 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem SR
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

% čerpání

Rozdíl

0
0
0

962
170
170

0,00
0,00
170,00

0,00
0,00
100,00

-962
-170
0

0

972

2 471,01

254,22

1 499

0

2 274

2 641

116,14

-1 985

U neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek a ostatních transferů
neziskovým a podobným organizacím bylo na upravený rozpočet ve výši 15 450 tis. Kč
uspořeno celkem 3 638 tis. Kč především nečerpáním programu Podpora oprav domovních
olověných rozvodů (transfery společenství vlastníků jednotek) a programu Cíl 3 –
přeshraniční spolupráce. Výsledky čerpání u této rozpočtové položky byly v roce 2010
následující:
v tis. Kč
Ukazatele rozpočtové skladby
Podpora oprav domovních olověných rozvodů - sdružení vlastníků
jednotek
Cíl 3 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným
organizacím - SR
Národní síť zdravých měst, z. s. o. p.
Neinvestiční dotace Svazu měst a obcí
Příspěvky ostatním neziskovým organizacím v oblasti ostatních činností
resortu
Neinvestiční transfery ostatním neziskovým a podobným
organizacím (včetně neinvestičních transferů společenstvím
vlastníků jednotek)

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

% čerpání

Rozdíl

0

5 250

3 730,00

71,05

-1 520

0

7 500

5 381,81

71,76

-2 118

0
0

450
2 250

450,00
2 250,00

100,00
100,00

0
0

2 600

0

0,00

x

0

2 600

15 450

11 812

76,45

-3 638

4.6. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům
Jedná se především o neinvestiční transfery územním rozpočtům (obcím, krajům,
regionálním radám, svazkům obcí) a neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím.
Proti upravenému rozpočtu byla ve skutečnosti vykázána úspora rozpočtu ve výši
800,3 mil. Kč. Nároky nespotřebovaných výdajů byly nutné použít pouze u neinvestičních

transferů regionálním radám a ostatních neinvestičních transferů jiným veřejným rozpočtům.
V ostatních položkách byly proti upravenému rozpočtu vykázána úspora.
V základní struktuře lze charakterizovat čerpání vůči upravenému rozpočtu takto:
v tis. Kč
Ukazatele rozpočtové skladby
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery krajům
Neinvestiční transfery regionálním radám
Neinvestiční transfery svazkům obcí
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Neinvestiční transfery vysokým školám
Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Příděly FKSP

Schválený
rozpočet
800 227
0
180 000
0
0
0
614 006
0
0
0
418
5 803

Rozpočet po
změnách
5 918 963
764
3 461 743
292 472
1 278 378
5 537
842 987
22 741
3 989
1 200
3 473
5 679

Skutečnost
2010
5 118 650,68
0,00
2 861 590,63
121 689,75
1 308 328,84
4 727,43
786 498,73
22 205,78
3 009,44
84,72
4 969,56
5 545,76

% čerpání
86,48
x
83
42
102
85
93,30
97,65
75,44
7,06
143,09
97,65

Rozdíl
-800 312
-764
-600 152
-170 782
29 951
-810
-56 488
-535
-980
-1 115
1 497
-133

4.7. Ostatní neinvestiční výdaje
Jedná se o neinvestiční transfery obyvatelstvu, neinvestiční transfery do zahraniční.
v tis. Kč
Ukazatele rozpočtové skladby
Ostatní neinvestiční transfery
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Příspěvky mezinárodním organizacím – OP Nadnárodní spolupráce,
OP Meziregionální spolupráce, OP ESPON 2013 a OP INTERACT II SR
Příspěvek do fondu Výboru pro lidská sídla EHK OSN v Ženevě
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
Dobrovolný příspěvek na TC OECD
Ostatní transfery

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Skutečnost
2010

% čerpání

Rozdíl

98 219
48 150

78 197
56 687

33 927,66
26 161,48

43,39
46,15

-44 269
-30 526

6 000

6 000

5 641,00

94,02

-359

350
2 500
280
40 939

350
2 500
280
12 380

350,00
1 519,71
255,47
0,00

100,00
60,79
91,24
0,00

0
-980
-25
-12 380

Objemově nejvyšší jsou náhrady placené obyvatelstvu zásluhou státní podpory
hypotečního úvěrování.
Ve srovnání s upraveným rozpočtem došlo k úsporám ve výši 44,3 mil. Kč. U všech
položek byla vykázána proti upravenému rozpočtu úspora.
4.8. Zahraniční rozvojová pomoc
Ministerstvo neparticipovalo finančně v roce 2010 na projektech zahraniční rozvojové
pomoci ČR.
4.9. Zahraniční aktivity
Ministerstvo vyčerpalo na zahraniční cestovné v roce 2010 celkem 12,3 mil. Kč.
v roce 2010 bylo realizováno 434 zahraničních pracovních cest (dále jen „ZPC“) – 452
ZPC celkem schváleno, z toho 18 ZPC STORNO - pro celkem 673 zaměstnanců, kteří v
zahraničí strávili celkem 1 871 dnů.
Celkové finanční náklady na ZPC za rok 2010 v porovnání s rokem 2009 snížily o cca
1,1 mil Kč, a to díky postupnému snižováním nákladů a četnosti ZPC.

Počet vycestovaných pracovníků se oproti roku 2009 snížil o 100 osob a počet
zahraničních pracovních cest se taktéž snížil, a to o 35 ZPC. Počet dnů strávených v zahraničí
na ZPC se snížil o 538 dnů.
Zaměstnanci ministerstva uskutečnili zahraniční pracovní cesty do 36 zemí světa.
Vycestovali převážně do zemí Evropy, ale navštívili také země v Asii a v severní Africe.
Nejvíce pracovních dnů bylo stráveno v Belgii (503), v SRN (199),
ve Španělsku (198), v Rakousku (135), ve Francii (128), na Slovensku (118), v Polsku (110)
a v Maďarsku (82).
Nejvíce ZPC se uskutečnilo v souvislosti ve spolupráci s EK, se španělským
předsednictvím, s veřejnými zakázkami a dále také pravidelná pracovní jednání v Bruselu,
dvoustranná jednání a přeshraniční spolupráce.
Jednotlivé ZPC realizovali obvykle 1-2 zaměstnanci s průměrnou dobou
pobytu 2,8 dne a s průměrnými náklady na osobu cca 16.350,-- Kč (včetně dopravy,
ubytování, diet a konferenčních poplatků).
Ministr pro místní rozvoj za rok 2010 uskutečnil 7 zahraničních pracovních cest.
Do Španělska (2x), na Slovensko (2x), do Belgie, do Ruska a na Kypr.
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. Cílově orientované rozpočtování
Veškeré rozpočtované výdaje návrhu rozpočtu na rok 2010 jsou rozděleny do čtyř
bloků. Výsledky bodle těchto bloků byly v roce 2010 následující:
v tis. Kč
Ukazatele rozpočtové skladby
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Podpora bydlení
Územní plánování a stavební řád
Ostatní činnosti resortu

Úhrn kapitola

Schválený Rozpočet po
rozpočet
změnách

Skutečnost
ledenprosinec

% plnění
rozpočtu

Rozdíl rozpočet
- čerpání

6 757 168
576 179
50 962
753 374

34 948 024
778 179
50 962
775 379

33 599 910
567 347
36 143
600 680

96,14
72,91
70,92
77,47

1 348 114
210 832
14 819
174 699

8 137 683

36 552 544

34 804 081

95,22

1 748 463

Jedná se o:
- Podporu 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. Celková částka určená rozpočtem na tento blok
představuje rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2010. Jedná se o 34 948 mil. Kč.
Vyčerpáno bylo v roce 2010 o 1 348,1 mil,. Kč méně, plnění rozpočtu představuje hodnotu
96,14 %. Kriteriem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % uspokojení oprávněných žádostí.
Cílovým stavem pro rok 2010 je hodnota 44 %.
Stav lze hodnotit podle jednotlivých vybraných programů:
Podprogram

Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a
Moravskoslezského regionu

Počet
podané schválené
2

Hodnota v tis. Kč
podané schválené

0

807

0

Podíl schválených k celku v %
počet
hodnota v tis. Kč
0,00

0,00

Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně
postižených regionů

211

61

381 643

48 538

28,91

12,72

Podpora obnovy venkova

745

549

199 358

150 902

73,69

75,69

3

0

2 378

0

0,00

0,00

1 417

1 066

3 758 582

2 240 098

75,23

59,60

85

75

302 658

44 286

88,24

14,63

44
8
1

34
6
1

302 658

126 881

9 128

8 536

77,27
75,00

41,92
93,51

139

138

1 996
581 535

1 996
579 950

100,00
99,28
96,53
77,12

100,00
99,73
96,53
63,65

Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských
subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a
dalších regionech se soustředěnou podporou státu

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní
nebo jinou pohromou - 2009
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní
nebo jinou pohromou - 2010
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

Bezbariérové obce
Euroklíč
OPTP
IOP
Celkem

605

584 990 270

955 884

3 260

2 514 6 531 013

4 157 071

Cílový stav byl splněn. Neplnění se soustředilo u podprogramů, které byly zastaveny a
podprogramu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou – 2010 – zde nebylo možné ke krátkému termínu po povodních dosáhnout do
konce roku vyššího čerpání.
- Podporu 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 2010 představuje hodnotu 778,2 mil.
Kč. Vyčerpáno bylo v roce 2010 o 210,8 mil,. Kč méně, plnění rozpočtu představuje hodnotu
72,91 %. Kriteriem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % uspokojení oprávněných žádostí.
Pro rok 2010 se předpokládá cílová hodnota 69 %.
Stav lze hodnotit podle jednotlivých podprogramů:
Podprogram

Podpora regenerace panelových sídlišť
Podpora výstavby podporovaných bytů,
Podpora výstavby technické infrastruktury,
Podpora oprav domovních olověných rozvodů,
Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany
postižené živelní pohromou
Podpory při zajišťování dočasného náhradního ubytování a
dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné živelní
pohromy
Celkem

Počet
podané schválené

81
108
76
65

Hodnota v tis. Kč
podané schválené

149 984
94 644
168 729
6 520

51,85

51,17

38,89

82,48

55,26

48,61

87,69

75,81

25 150

16 413

80,00

65,26

170

167 103 910

87 773

98,24

84,47

505

354

524 063

70,10

58,71

5

42 293 120
42 114 750
42 347 100
57
8 600

Podíl schválených k celku v %
počet
hodnota v tis. Kč

4

892 630

Cílová hodnota byla zabezpečena u počtu uspokojených žádostí, u hodnoty však cíl
splněn nebyl. Problémy v zajištění cíle se projevily zejména u podprogramů podpory
regenerace panelových sídlišť a podpory výstavby technické infrastruktury. Tato skutečnost
patrně souvisí s vázáním 50 mil. Kč v tomto programu a nemožností jejich čerpání v roce
2010. Na druhé straně stále přetrvávají nedostatky ze strany potenciálních příjemců dotace, a
to v neúplných podaných žádostech.
- Územní plánování a stavební řád – zahrnuje výkon funkce nadřízeného správního orgánu
krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku
územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. V intencích zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle dalších navazujících zákonů,
nařízení vlády a vyhlášek plnění úkolů MMR v oblasti legislativy. Celková částka určená na
tento blok v rozpočtu na rok 2010 představuje hodnotu 51 mil. Kč. Vyčerpáno bylo v roce
2010 o 14,8 mil,. Kč méně, plnění rozpočtu představuje hodnotu 70,92 %.Kriteriem pro
hodnocení úspěšnosti bloku je % zabezpečení výše uvedených činností. Pro rok 2010 se
předpokládá cílová hodnota 100 %.
Přes dosažené úspory v rozpočtu na rok 2010, lze konstatovat, že úkoly v této oblasti
byly plně zabezpečeny.
- Ostatní činnosti resortu – zahrnuje zajištění provozu a vlastní investiční výstavby resortu.
Celková částka určená na tento blok v rozpočtu na rok 2010 představuje hodnotu 775 379 tis.
Kč. Vyčerpáno bylo v roce 2010 o 174,7 mil,. Kč méně, plnění rozpočtu představuje hodnotu
77,47 %.Kriteriem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % zabezpečení výše uvedených
činností. Pro rok 2010 se předpokládá cílová hodnota 100 %.
Úkoly v této oblasti byly beze zbytku zabezpečeny s tím, že byly omezeny vlastní
investice resortu, které budou realizovány až v příštích letech.
6. Časové čerpání výdajů
6.1. Čerpání finančních prostředků v průběhu roku
Časové čerpání příjmů a výdajů kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj během roku
2010 bylo následující:
Ukazatel
Výdaje celkem
Příjmy celkem

1. čtvrtletí
v tis. Kč
podíl v %
10 364 504
29,78
3 088 855
11,68

1. pololetí
v tis. Kč
podíl v %
16 735 094
48,08
11 335 695
42,88

1. - 3. čtvrtletí
v tis. Kč
podíl v %
23 661 045
67,98
17 069 857
64,57

Rok
v tis. Kč
podíl v %
34 804 081
100,00
26 435 374
100,00

Čerpání výdajů probíhalo poměrně rovnoměrně Nejvyšších podílů bylo dosaženo v 1.
čtvrtletí (29,78 % roční skutečnosti) a ve 4. čtvrtletí (32,02 % roční skutečnosti). Ukazuje se,
že průběžnému čerpání v průběhu roku je věnována ze strany ministerstva značná pozornost.
6.2. Zálohové platby
V roce 2010 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. 419/2001 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 2010“ č. 772-14-529001/0710 Ministerstvu
financí k 15. 3. 2009 celkem 236 704 273,28 Kč.
8. Nároky z nespotřebovaných výdajů
Na
počátku roku 2010 bylo evidováno celkem 5 169 476 tis. Kč nároků
z nespotřebovaných výdajů. V průběhu roku byly nároky z nespotřebovaných výdajů sníženy
podle usnesení vlády č. 552/2010 k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných
rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010 celkem o 162 572 tis. Kč. Mimo to byly nároky
nespotřebovaných výdajů sníženy u profilujících výdajů, které byly určeny na programy a
projekty EU a programy dle § 13 odst. 3, které skončily ve výši 1 813,2 mil. Kč. Upravené
nároky z nespotřebovaných výdajů tak představovaly hodnotu 3 193 740 tis. Kč. V průběhu
roku 2010 byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 591 799 tis. Kč,
úsporami rozpočtu v roce 2010 byly generovány nové nároky z nespotřebovaných výdajů ve
výši 3 136 780 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2011 představuje
částku 4 728 579 tis.Kč.
v tis. Kč
Snížení nároků
Stav nároků
z nespotřebovaných výdajů
k 1.1. 2010

Profilující výdaje
v tom:
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

určené na programy
a projekty EU a
programy dle § 13
odst.3, které
skončily

4 979 031,79

1 813 164,17

2 642 029,51

2 184 266,60

podle
rozhodnutí
vlády

Čerpání v roce
2010

Zůstatek k 31.
12. 2010

Nové nároky z
roku 2010

Celkové nároky k 1. 1.
2011

3 125 867,62

1 534 987,90

1 590 879,72

3 025 266,42

4 616 146,14

1 091 396,32

1 550 633,19

1 237 814,01

312 819,18

85 896,12

398 715,30

721 767,85

1 462 498,75

284 564,49

1 177 934,26

1 807 390,55

2 985 324,81

193 559,36

134 860,43

40 000,00

Stav nároků
z nespotřebovaných výdajů
po změnách

94 860,43

5 602,30

89 258,13

104 301,23

17 027,25

17 027,25

6 600,00

10 427,25

0,00

10 427,25

848,00

848,00

407,10

440,90

1 027 678,52

1 028 119,42

67 872,03
3 193 739,65

56 811,02
1 591 798,92

11 061,01
1 601 940,73

101 371,60
3 126 638,02

112 432,61
4 728 578,75

190 444,03
5 169 475,82

40 000,00

0,00
1 813 164,17

122 572,00
162 572,00

Lze konstatovat, že v této oblasti bylo dosaženo poměrně příznivých výsledků. Nároky
z nespotřebovaných výdajů poklesly v meziročním srovnání na 8,5 % stavu k začátku roku
2010.
Vyššímu snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2010 bránily následující
skutečnosti:
- stále se nedaří u Integrovaného operačního programu a Operačního programu
Technická pomoc dosahovat čerpání v souladu s předpokládanou alokací podle let na
programové období 2007-2013. U těchto programů se meziročně zvýšily nároky
z nespotřebovaných výdajů o 1 mld. Kč z 1,7 mld. Kč na 2,7 mld. Kč
- v rozpočtu byly zahrnuty značné částky na odstraňování následků povodní 2009 a
2010 (celkem 3,4 mld. Kč). Čerpání probíhá v souladu s možnostmi příjemců a
klimatickými podmínkami, bude realizováno i v dalších letech. Zde zůstala v nárocích
z nepotřebovaných výdajů k 1. 1. 2011 celkem 1 mld. Kč.
Při zohlednění těchto dvou skutečností by meziroční snížení nároků z nespotřebovaných
výdajů představovalo téměř 2,5 mld. Kč tj. cca 56 %.

9. Mimorozpočtové prostředky
9.1. Zvláštní účty
Účet související s majetkem bývalého SSM č. 20036-629001/0710
- byl zřízen na základě usnesení vlády č. 389/1997 pro soustředění finančních prostředků z
pohledávek převzatých ministerstvem po Správách účelových zařízeních mládeže a na úhrady
závazků vzniklých a převzatých z výše uvedených organizací bývalého SSM
stav účtu k 1. 1. 2010
bez obratu za rok 2010

0,00 Kč

zůstatek účtu k 31. 12. 2010

0,00 Kč

Účet související s majetkem bývalé KSČ č. 35-629001/0710
- byl zřízen na základě usnesení vlády č. 363/1991 pro soustředění finančních prostředků z
pohledávek převzatých ministerstvem po podnicích zřizovaných KSČ a na úhrady nákladů
spojených s řešením problematiky majetku bývalé KSČ a na podporu vybraných
humanitárních projektů
stav účtu k 1. 1. 2010
35 545 483,08 Kč
výdaje:
35 545 483,08
Převod na příjmový účet MMR dle Usnesení vlády 1023/2009.
zůstatek účtu k 31. 12. 2010
0,0 Kč
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. 2010

728 464,67 Kč

Účet Centralizace prostředků z likvidace státních podniků č. 40037-629001/0710
- byl zřízen v roce 2003 v souvislosti s převodem výkonu zakladatelských funkcí státních
podniků a státních podniků v likvidaci, u 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. 2010
19 980 350,10 Kč
příjmy:
336 046,00 Kč
likv. zůstatek – OBP Nový Jičín
1 000 000,00 Kč
záloha na likv. zůstatek OBP Kolín
zůstatek účtu k 31. 12. 2010 21 316 396,10 Kč

Účet Cestovního ruchu č. 10030-629001/0710
- byl zřízen v roce 1996 v souvislosti s převodem Fondu cestovního ruchu (FCR) do
působnosti MMR a soustřeďuje finanční prostředky splátek dotací a půjček poskytovaných v
rámci FCR
stav účtu k 1. 1. 2010
bez obratu za rok 2010

0,00 Kč

zůstatek účtu k 31. 12. 2010

0,00 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. 2010
bez obratu za rok 2010

1 677 114,86 Kč

zůstatek účtu k 31. 12. 2010 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. 2010
výdaje uskutečněné VISA kartami celkem
zůstatek účtu k 31. 12. 2010

0,00 Kč
348 184,09 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.

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. 2010
příjmy
výdaje

0,00 Kč
1 310 930,00 Kč
-10 000,00 Kč

vracené přeplatky

1 300 930,00 Kč

zúčtováno ve prospěch státního
rozpočtu na MF
zůstatek účtu k 31. 12. 2010
0,00 Kč
9.4. Majetkové účasti
ČMZRB – Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
MMR spolu s dalšími orgány státní správy a bankami je akcionářem ČMZRB a k 31. 12.
2010 má v držení celkem 2 158 ks akcií v nominální hodnotě 239 500,- Kč. Celková
pořizovací cena akcií evidovaná v účetnictví je 121 968 944,10 Kč. Uvedené akcie představují
podíl 24,25 % na základním kapitálu akciové společnosti. V průběhu roku 2010 nedošlo k
žádným změnám ve výši majetkové účasti v této akciové společnosti.
V roce 2010 nebyly na MMR evidovány
9.5. Návratné finanční výpomoci
V roce 2010 nebyly na MMR evidovány.
10. Kontrola
10.1. Kontroly hospodaření provedené v gesci odboru interního auditu a pověřeného
auditního subjektu
Veřejnosprávní kontroly organizací zřizovaných MMR za rok 2010
V souladu s Ročním plánem činnosti oddělení interního auditu MMR ČR pro rok 2010
vykonalo OIA v září až prosinci 2010 auditní šetření č. 43/10 u organizací, u nichž MMR ČR
plní funkci zřizovatele. Auditovanými subjekty byly organizace Česká centrála cestovního
ruchu – CzechTourism, Centrum pro regionální rozvoj ČR a Ústav územního rozvoje ČR.
Cílem auditního šetření bylo zjistit úroveň zabezpečení služby interního auditu v těchto
organizacích podle § 28-31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o

změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“) a tam, kde dosud nebyla
zavedena funkce interního auditu prověřit potřebu jeho zavedení. Auditní šetření bylo
prováděno formou veřejnosprávní kontroly.
Po ukončení šetření dospělo OIA k názoru, že zavedení služby interního auditu je
u prověřovaných organizací v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. OIA je toho názoru,
že ze strany vedení MMR ČR není v této věci potřeba přijímat žádná mimořádná opatření.
10.2. Kontroly hospodaření provedené v gesci samostatného oddělení kontroly
Vnitřní kontrola (zaměření vnitřních kontrol, kontrolní zjištění, navržená opatření,
zhodnocení realizace přijatých opatření)
Byly provedeny kontroly odboru informatiky a odboru hospodářských služeb
ministerstva za účelem prověření dokumentů a činností souvisejících s čerpáním prostředků
ze státního rozpočtu ČR.
Kontrolou odboru informatiky nebylo shledáno porušení zákonů ani vnitřních norem MMR a
zjištěné nedostatky byly vyhodnoceny jako administrativní.
Kontrolou odboru hospodářské správy byla zjištěna mimo administrativní i systémová
pochybení spočívající:
– v chybné inovaci rozhodnutí ministra;
– v nedostatečné evidenci dohod a nesprávné aplikaci právních norem;
– v aplikaci nedovoleného tzv. Schwarz systému;
– v nedostatečné evidenci a inovaci nájemních smluv.
Kontrolní skupina doporučila ve všech případech uvést zmíněná pochybení urychleně do
náležitého stavu a upravit systém tak, aby k pochybením nemohlo docházet.
Kontrola NKÚ, případně jiné vnější kontroly (zaměření kontrol, kontrolní zjištění, navržená
opatření, zhodnocení realizace přijatých opatření)
V roce 2010 byly zahájeny na MMR vnější kontroly NKÚ podle vlastního plánu
kontrolní činnosti:
č. 10/22 “Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj ČR“
č. 10/25 “Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program
podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití“.
Obě kontroly nebyly zatím ještě ukončeny.
V roce 2010 byly ukončeny na MMR vnější kontroly NKÚ:
č. 09/09 “Peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2“, ve třech případech zjištěno porušení rozpočtové
kázně;
č. 09/24 “Peněžní prostředky určené na podporu bydlení“, bez porušení rozpočtové kázně;
č. 09/26 “Peněžní prostředky určené v rámci regionálních operačních programů na projekty
dopravní infrastruktury“, bez porušení rozpočtové kázně;
č. 09/28 “Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek
zimních sportů“, v jednom případě zjištěno porušení rozpočtové kázně.
V roce 2010 byla provedena na MMR veřejnosprávní kontrola Zprostředkujícím
subjektem pro IOP (Ministerstvo vnitra ČR) č. 31/2010 “Úprava portálů MMR na Portál
veřejné správy a agendové portály“, bez porušení rozpočtové kázně.

Dále byla provedena na MMR veřejnosprávní kontrola Finančním úřadem pro Prahu 1
č. j. 114921/10/001981106567 “Pořízení a fungování informačních systémů pro čerpání
pomoci ze strukturálních fondů EU a FS“, zjištěno porušení rozpočtové kázně.
Veřejnosprávní kontrola prováděná u příjemců programových dotací a organizací
v působnosti MMR (kontrolní zjištění, navržená opatření, zhodnocení realizace přijatých
opatření),
Fond soudržnosti – 15% kontrola vzorku projektů
Na Fond soudržnosti byly provedeny kontroly 6 projektů v celkové výši 100 701 351 EUR
způsobilých výdajů, všechny ze sektoru Životního prostředí. Z těchto kontrolovaných
projektů byly tři projekty řešeny pro podezření na nesrovnalost, a to č. 2005/CZ/16/C/PE/021
pro diskriminační kriterium v zadávacím řízení s uložením nápravného opatření, projekt
č. 2005/CZ/16/C/PE/016 pro nedodržení podmínek zadávacího řízení bez nápravného
opatření a projekt č. 2004/CZ/16/C/PE/004 rovněž pro nedodržení podmínek zadávacího
řízení. Naposledy jmenovaný projekt byl Řídícím orgánem FS nahlášen pro podezření na
nesrovnalost na základě zápisu z kontroly provedené NKÚ. Kontrola 2. stupně podezření na
nesrovnalost nepotvrdila pro nejednoznačnost zadávacích podmínek. Konečnému příjemci
bylo uloženo nápravné opatření. U ostatních projektů nebyla v rámci kontroly zjištěna žádná
závažná pochybení.
Kontroly hospodaření organizací, u nichž MMR plní funkci zřizovatele
Předmětem kontrol hospodaření bylo prověření hospodaření s finančními prostředky
a majetkem státu u těchto níže uvedených organizací:
– Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, v době od 18. 11. 2009 do 20. 3.
2010 s výsledkem bez závažných zjištění;
– Ústav územního rozvoje Brno, v době od 20. 9. 2010 do 26. 10. 2010 s výsledkem
bez závažných zjištění;
V prosinci 2010 byla provedena kontrola opatření z kontroly hospodaření u zřizované
organizace Centrum pro regionální rozvoj ČR s výsledkem bez závažných zjištění.
Kontroly dotací poskytnutých ze SR
Předmětem kontrol poskytnutých dotací 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.
Kontrolován program podpory bydlení, podprogramy podpory regenerace panelových
sídlišť, výstavby technické infrastruktury, výstavby podporovaných bytů a podpora při
zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku
povodně či jiné živelní pohromy v celkovém rozsahu 20 akcí a výší zkontrolovaných výdajů
102,7 mil Kč.
Ve dvou případech zjištěno porušení rozpočtové kázně v důsledku neplnění podmínek
rozhodnutí. U akce evidenční číslo 217 312 3121 “RPS Tábor, Náchodské sídliště“ nebyla

příjemcem dotace splněna podmínka dodržet stanovený termín realizace a u akce evidenční
číslo 117 514 0003 “B.j. 9 PB - PČB Bukovany, Mateřská škola pavilon C a D“, nebyla
příjemcem dotace splněna podmínka uzavřít v příslušném termínu nájemní smlouvy ke všem
podporovaným bytům.
Jedna kontrola, a to akce “B.j. 52 PB-CHB Turovice“, evidenční číslo 2173140095,
nebyla provedena. Ještě před uskutečněním kontroly byla akce předána k šetření příslušnému
finančnímu úřadu č.j. 16852/2010-78 ze dne 4.5.2010.
Kontrolován státní program cestovního ruchu, podprogramy podpory budování
doprovodné infrastruktury CR pro sportovně - rekreační aktivity a podpory rozvoje
lázeňství.v celkovém rozsahu 6 akcí a výši zkontrolovaných výdajů 31,2 mil Kč. Bez
závažných zjištění.
Kontrolován program podpory regionálního rozvoje, podprogramy podpora bývalých
vojenských areálů k obecnímu využití a obnova obecního a krajského majetku postiženého
živelní nebo jinou pohromou. Po vyžádaném navýšení ze strany poskytovatele dotace činil
celkový rozsah 29 akcí a výše zkontrolovaných výdajů 156,5 mil Kč.
V jednom případě bylo zjištěno neplnění podmínek rozhodnutí, tedy porušení
rozpočtové kázně. U akce evidenční číslo 217 117 2411 „Oprava komunikace po přívalových
deštích ze dne 17.7.2009 v obci Povrly a jejich osadách“, nebyla příjemcem dotace splněna
podmínka dodržet stanovený termín předložení závěrečného vyhodnocení akce.
Samostatné oddělení kontroly se dále podílelo na kontrolách využití dotací
poskytovaných nestátním neziskovým organizacím zajišťovaných odborem politiky bydlení
v rozsahu 10 subjektů a výší zkontrolovaných výdajů 9,6 mil Kč. Bez závažných zjištění.
10.3. Kontroly hospodaření provedené v gesci Řídících orgánů kofinanovaných
programů SR a EU
Řídící orgán Fondu soudržnosti
Kontrola v rámci příjmu pomoci z FS z programového období 2004-2006 je definována ve
Strategii FS-implementační systém a popsána v Operačním manuálu FS závazném pro
všechny subjekty implementačního systému. Podle něj jsou všechny kontroly až na kontrolu
implementace ZS a kontrolu podle čl. 9-12 Nařízení 1386/2002 přeneseny na zprostředkující
subjekty - Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy, a ty reportují svoji činnost
po své linii. Kontrolu podle čl. 9-12 Nařízení 1386/2002 provádí a reportuje Samostatné
oddělené kontroly MMR. Úkolem Řídícího orgánu FS podle Operačního manuálu FS je
ujišťovat se o funkčnosti systému postupy popsanými v manuálu. Funkčnost systémů vnitřní
kontroly na ŘO FS prověřuje interní audit MMR. Proto ŘO FS nemá zjištění pro část I.2.-I.5,
II, IV a V .
Řídící orgán IOP, SROP a JPD 2
Řídící kontrola
Celkovou zodpovědnost za realizaci Společného regionálního operačního programu,
Jednotného programového dokumentu pro cíl 2 regionu soudržnosti Praha 2004-2006 a
Integrovaného operačního programu zahrnující i odpovědnost za finanční kontrolu

poskytované pomoci nese Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, resp. Řídící orgán SROP, JPD 2
a IOP (dále jen ŘO). Provádění kontrol může přenést na jiné kontrolní orgány, není tím však
zbaven svého práva sám kontroly provádět, ani není zbaven zodpovědnosti za provádění
těchto kontrol. ŘO v rámci nastaveného kontrolního systému kontroluje činnosti jednotlivých
zprostředkujících subjektů. Řídící kontrola těchto subjektů je součástí kontrolního systému
definovaného v Operačním manuálu SROP, Operačním manuálu JPD 2 a Operačním manuálu
IOP. Jsou zde, mimo jiné, popsány druhy řídící kontroly (vykonávaná formou veřejnosprávní
kontroly na místě a řídící administrativní kontroly) a způsoby, jakými jsou prováděny.
V metodických podkladech programů jsou jednoznačně vymezeny odpovědnosti a pravomoci
jednotlivých subjektů a jejich činnosti jsou pravidelně kontrolovány. Cílem nastaveného
kontrolního systému je vytváření podmínek pro zabránění vzniku nedostatků a vytváření
takových kontrolních mechanismů, které by případně vzniklé nedostatky dokázaly včas
odhalit a napravit. Výsledky prováděných kontrol jsou pravidelně sledovány a
vyhodnocovány. Pracovníci odboru je zaznamenávají do informačního systému MONIT.
Těžiště kontrol ŘO spočívá, z důvodů vyšší hospodárnosti a efektivnosti, v administrativních
(dokladových) kontrolách. Na základě výsledků administrativních kontrol a prováděných
analýz rizik jsou v případě potřeby prováděny veřejnosprávní kontroly na místě.
Vnitřní kontrolní systém
Vnitřní kontrolní systém, který je založen na pravidlech efektivního, hospodárného a
účelného výkonu veřejné správy vyplývajícího ze zákona o finanční kontrole a dalších
předpisů, je popsán v operačních manuálech jednotlivých programů.
Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 8 a § 8a zákona o
finanční kontrole
Zaměření kontrolní činnosti ŘO je určeno na základě analýzy rizik, zohlednění
podnětů získaných od subjektů podílejících se na implementaci programů, či výsledků auditů
a kontrol provedených externími subjekty.
Kontrolní činnost ŘO SROP a JPD 2 v roce 2010 byla zaměřena z důvodu narůstajícího
počtu podezření na nesrovnalost zejména na kontrolu jednotlivých projektů. Kontrola
delegovaných činností zprostředkujících subjektů a konečných příjemců grantových schémat
(krajů a magistrátu hl.m. Prahy), byla provedena, i s ohledem na ukončování programů a tím
omezenou činností subjektů implementace, spíše doplňkově, na kontrolovaných projektech.
V některých případech konstatovala kontrolní skupina závažnější zjištění, která vyvolala
nutnost dalších kroků v jejich řešení. V protokolech a záznamech z veřejnosprávních kontrol
byla uložena příslušná opatření k nápravě, jejichž splnění je dále sledováno. Negativní
kontrolní nálezy zjištěné u jednotlivých projektů a akcí byly zaevidovány jako podezření na
nesrovnalost a dále řešeny. V několika případech nebyla dosud kontrola ukončena, proto
nejsou údaje o nesrovnalostech zjištěných na základě provedené kontrolní činnosti v roce
2010 dosud kompletní.
Mezi nejčastější kontrolní zjištění při již ukončených kontrolách ŘO SROP a JPD 2
patřilo opožděné předání Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, neudržení
závazných monitorovacích ukazatelů a nesprávný postup zadavatele při zadávání zakázek.
Kontrolní činnost ŘO IOP byla v roce 2010 zaměřena zejména na kontrolu delegovaných
činností zprostředkujících subjektů. ŘO IOP ověřoval plnění dohod o delegování úkolů a

rozhodnutí ministra pro místní rozvoj na jednotlivé zprostředkující subjekty. Kontroly
delegovaných činností se v roce 2010 zaměřovaly na provádění činností zprostředkujícími
subjekty při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí, při hodnocení a výběru projektů,
analýze rizik projektů a výběru vzorku projektů ke kontrole. Dále byly kontroly delegovaných
činností zaměřeny na kontrolu administrace žádostí o platbu zprostředkujícími subjekty a na
kontrolu realizace Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM).
Nejčastějším kontrolním zjištění při kontrolách delegovaných činností u
zprostředkujících subjektů IOP bylo nedodržování nastavených postupů, termínů a lhůt s OM
IOP a manuály zprostředkujících subjektů a nezadávání aktuálních údajů do IS Monit7+. Při
těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné systémové nedostatky, avšak byly zjištěny
dílčí problémy v nastavených postupech zprostředkujících subjektů a měst při realizaci IPRM.
Mezi nejzávažnější kontrolní zjištění patří diskriminační výběrová kritéria pro výběr projektů
městy u některých IPRM a nedostatečný systém kontroly těchto kritérií z úrovně ŘO,
nesprávné posouzení kritérií přijatelnosti a správnosti postupu zadávání zakázek při
kontrolách prováděných zprostředkujícími subjekty a změny podmínek v neprospěch žadatelů
a příjemců v průběhu výzev.
Mezi nejčastější kontrolní zjištění z kontrol projektů, které ŘO IOP uskutečnil, patří
nesprávný postup příjemce při zadávání zakázek.
Ke všem zjištěním byla navržena relevantní nápravná opatření, která byla kontrolní
skupinou vyhodnocena jako splněná nebo je jejich plnění průběžně sledováno.
ŘO provedl v roce 2010 celkem 13 veřejnosprávních kontrol v programu SROP (všechny
kontroly byly provedeny formou administrativní veřejnosprávní kontroly). V programu JPD 2
nebyla v roce 2010 uskutečněna ani zahájena žádná veřejnosprávní kontrola.
V programu IOP bylo v roce 2010 zahájeno celkem 37 veřejnosprávních kontrol (z toho 4
formou veřejnosprávní kontroly na místě a 33 formou administrativní veřejnosprávní
kontroly). Z celkového počtu zahájených kontrol ŘO IOP bylo ukončeno 20 kontrol (všechny
dokončené kontroly měly formu administrativní veřejnosprávní kontroly). Počty dokončených
kontrol ŘO podle typu kontrolovaného subjektu jsou uvedeny v následující tabulce:
Zprostředkující
subjekty

Koneční
příjemci (GS)

Kontrola
projektu

Společný regionální operační program (SROP)
VSK na místě

0

0

0

Administrativní

2

2

9

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha (JPD 2)
VSK na místě

0

0

0

Administrativní

0

0

0

Integrovaný operační program (IOP)
VSK na místě

0

-

0

Administrativní

15

-

5

Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě
ovlivnily činnost orgánu veřejné správy
Kontrolní činnost ŘO byla v uplynulém roce ovlivněna zejména fluktuací zaměstnanců a
s ní souvisejícími problémy při přebírání agendy a dokončování zahájených kontrol. Zejména
v programu SROP a IOP došlo k výraznému nárůstu řešených podezření na nesrovnalost a
s tím spojené administrativy, která je poměrně časově náročná a spadá do agendy pracovníků
oddělení kontroly ŘO.
Informace o finančních kontrolách vykonaných podle vyhlášených mezinárodních smluv (§
24 zákona)
Dne 22.1.2010 zaslal ŘO SROP a JPD 2 reakci k finální zprávě z projektového auditu
č. 2007/CZ/REGIO/I4/304 provedeného Generálním ředitelstvím Evropské komise pro
regionální politiku, ve které ŘO akceptoval dílčí finanční opravu u projektu zařazeného do
vzorku pro auditní misi. Tento případ řeší ŘO standardními postupy jako podezření na
nesrovnalost.
Dne 27.4.2010 odeslal ŘO SROP a JPD 2 reakci k finální zprávě z auditu veřejných
zakázek č. 2006/CZ/REGIO/I2/478 provedeného Generálním ředitelstvím Evropské komise
pro regionální politiku, ve které ŘO souhlasí s navrhovanou finanční opravou. ŘO řeší tento
případ standardními postupy jako podezření na nesrovnalost.
V průběhu roku 2010 probíhalo vypořádání zjištění z auditu č. 2009/CZ/REGIO/J4/735/1
Generálním ředitelstvím Evropské komise pro regionální politiku, který byl zaměřený na
ověření výsledků zpětné kontroly veřejných zakázek a dodržování čl. 29 nařízení Rady (ES) č.
1260/1999, kterou ŘO provedl na základě požadavku Evropské komise v průběhu října 2008.
Kromě systémového zjištění souvisejícího s rozdíly v informacích zveřejňovaných o zakázce
na národní a mezinárodní úrovni Evropská komise všechna zjištění týkající se SROP a JPD 2
uzavřela. U zmíněného systémového zjištění vyčíslila EK sankci ve výši 2 % z hodnoty všech
zakázek postiženým tímto zjištěním. Navržené korekce byly u jednotlivých projektů ŘO
potvrzeny a zároveň byla tato částka dotčená nesrovnalostí odečtena od závěrečného výkazu
výdajů.
Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy
ŘO usiluje o zkvalitňování řízení a kontrolní činnosti v rámci všech operačních programů.
Je sledován a vyhodnocován vnitřní řídící a kontrolní systém (ve spolupráci s odborem
interního auditu a pověřeného auditního subjektu MMR).
V rámci zefektivnění kontrolního systému je využíváno ve vyšší míře administrativních
kontrol, zlepšila se spolupráce mezi jednotlivými odděleními odboru, intenzivněji se sleduje
plnění nápravných opatření uložených v rámci veřejnosprávních kontrol, ke sledování
kontrolní činnosti jsou více využívána data z IS.
Na základě opakovaných kontrolních nálezů byly identifikovány rizikové oblasti a byla
přijata opatření ke snížení nebo eliminaci z nich plynoucích rizik. V programu SROP a JPD 2
byly v souvislosti s životním cyklem projektů, kdy se všechny projekty nacházejí již v době
udržitelnosti, identifikovány problémy hlavně s pozdním předkládáním Monitorovacích zpráv
o zajištění udržitelnosti projektů. ŘO doporučil Centru pro regionální rozvoj ČR (CRR), jako
zprostředkujícímu subjektu, upozorňovat konečné příjemce s dostatečným předstihem na tuto

povinnost. V souvislosti s nálezy externích kontrolních orgánů spolupracoval řídící orgán
s CRR na úpravě a zefektivnění prováděných kontrol a analýz rizik v době udržitelnosti
projektů.
V průběhu roku 2010 se v ČR nadále projevovaly důsledky hospodářské krize, na jejímž
základě dochází k problémům zejména u podnikatelských subjektů, kteří jsou konečnými
uživateli některých akcí grantových schémat. Gestoři GS byli upozorněni ze strany ŘO na
nutnost zvýšeného sledování těchto subjektů a rizika jejich úpadku, který znamená nedodržení
podmínek udržitelnosti projektu a následné vymáhání poskytnutých prostředků.
S ohledem na nevyřešené postupy pro uplatnění čl. 5.2 nařízení Komise č. 2035/2005
v oblasti nevymahatelných prostředků ŘO v současné době nevyžaduje po nositelích
grantových schémat vrácení neoprávněně poskytnutých prostředků v případech, kdy gestor
GS považuje takové prostředky za nevymahatelné. V ostatních případech je v souladu s
Metodikou finančních toků v případech, kdy je nositelem grantového schématu potvrzena
nesrovnalost, podíl poskytnutý ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na nositeli
grantového schématu vymáhán. Na řešení problematiky spolupracuje ŘO s orgány na národní
úrovni.
Dalším z řešených problémů je možnost promíjení uložených odvodů nositeli GS. ŘO trvá
na požadavku transparentnosti a nediskriminace při posuzování konkrétních žádostí – na
vytvoření dodatků ke smlouvám s konečnými uživateli nebo vnitřních směrnic jednotlivých
nositelů GS, které by jasně popisovaly možné situace porušení Smlouvy s výši sankce.
V průběhu roku 2010 připravovali jednotliví gestoři grantových schémat ve spolupráci s ŘO
své vnitřní interní směrnice a postupy pro případy částečného či úplného promíjení
vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně, tak aby zajistili transparentní a
nediskriminační proces promíjení.
V rámci IOP jsou v Katalogu rizik IOP identifikována rizika IOP, u kterých jsou za
spolupráce ŘO a zprostředkujících subjektů přijímána relevantní nápravná opatření vedoucí
k eliminaci či úplnému odstranění těchto rizik. Za účelem průběžného monitorování rizik a
zajištění realizace stanovených opatření k eliminaci rizik byla zřízena Pracovní skupina pro
řízení rizik IOP. Na pracovní skupině je schvalován aktualizovaný Katalog rizik IOP,
vypracovaný na základě předložených dílčích analýz rizik ZS a ŘO, vnějších podnětů a
výstupů z kontrol a auditů. Na pracovní skupině jsou zároveň sledována přijatá opatření
k eliminaci a snižování rizik v rizicích identifikovaných v dílčích analýzách rizik ZS a ŘO
resp. v Katalogu rizik IOP.
Vzhledem k riziku nedostatečných kontrol projektů prováděných zprostředkujícími
subjekty, a to zejména v oblasti kontrol postupů zadávání zakázek, navrhl ŘO opatření ke
zlepšení kontrolní činnosti zprostředkujících subjektů. Za tímto účelem zorganizoval pro
zprostředkující subjekty školení v oblasti kontrol a nesrovnalostí.
ŘO IOP identifikoval nedostatky v legislativě v oblasti financování organizačních složek
státu. U organizačních složek státu, které v rámci IOP čerpají velký podíl prostředků SF, nelze
dostatečně zajistit plnění všech podmínek pro poskytnutí dotace. U těchto subjektů je
porušením rozpočtové kázně pouze porušení legislativy, není možné tak zajistit
vymahatelnost plnění dalších podmínek stanovených nad rámec legislativy metodikami na
národní úrovni a metodikami řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů. Na tento problém
ŘO IOP upozornil Národní orgán pro koordinaci a Ministerstvo financí ČR.

ŘO IOP navrhl také opatření k zajištění účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti výdajů na
základě doporučení Platebního a certifikačního orgánu.
V rámci pracovní skupiny Národního orgánu pro koordinaci, která zpracovává návrhy na
změny legislativy pro oblast strukturálních fondů, se ŘO podílel na návrzích změn
rozpočtových pravidel zejména ve smyslu sladění pravidel pro organizační složky státu
s pravidly pro územní samosprávné celky.
ŘO upozornil na potřebu změny zákona o finanční kontrole, která by umožnila delegování
finanční kontroly na zprostředkující subjekty operačních programů, i když nejsou
poskytovateli dotace. Tato změna je v gesci Ministerstva financí ČR.
Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc
Struktura kontrol
Řídící orgán OPTP vykonával veřejnosprávní kontroly v souladu s platným zákonem č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole a v souladu
s platnou dokumentací OPTP u příjemců v OPTP zejména na základě:
- platné Metodiky výběru vzorku,
- interim analýzy rizik,
- výsledků finanční a administrativní kontroly.
V souvislosti s prováděním kontrolních činností, vyplývajících z povinností Řídícího
orgánu OPTP a Centra pro regionální rozvoj ČR jako zprostředkujícího subjektu OPTP při
realizaci programu OPTP a v souladu s dokumentací programu OPTP vykonal Řídící orgán
OPTP v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 celkem 199 kontrol.
Přehled provedených kontrol:
- 121 administrativních kontrol z toho 9 ex-ante a 112 interim,
- 68 fyzických kontrol z toho 38 veřejnosprávních kontrol na místě (zaměření kontrol
bylo převážně na kontrolu s proplácením ve spolupráci se Zprostředkujícím
subjektem, dále na dodržování postupů při zadávání veřejných zakázek apod.),
- 3 monitorovací návštěvy,
- 7 kontrol delegovaných činností.
Zaměření kontrol
Kontrolní skupina se při veřejnosprávní kontrole zaměřovala zejména na:
- postupy zadávání veřejných zakázek,
- správnost a aktuálnost údajů v informačních systémech,
- dodání služby (zboží) v souladu s Podmínkami realizace projektu,
- provádění delegovaných činností na zprostředkující subjekt,
- respektování pravidel ES k publicitě a další.
Při provádění kontrol prostředků na platy a související výdaje předložených ve
zjednodušených žádostech o platbu za I. etapy byla kontrola zaměřována na kontrolu ve
výši 100% výdajů. Jestliže byly kontroly v rámci I. etap bez nálezu, v následujících
etapách byly provedeny pouze kontroly u vzorku výdajů v rámci kontrolovaných projektů.
Kontrolní zjištění
V roce 2010 byly zjištěny následující odchylky od požadovaného stavu u některých projektů:
- nedodržení postupů uvedených v metodických pokynech,
- porušení postupů pro zadávání zakázek,
- nezpůsobilost výdajů

ŘO OPTP identifikoval jedno podezření na nesrovnalost spočívající v porušení
rozpočtové kázně. Případ byl předán k dalšímu řízení příslušnému územnímu finančnímu
orgánu. Mimo výše uvedená zjištění nebyly negativní kontrolní nálezy u jednotlivých
projektů identifikovány. Mimo výše uvedené podezření na nesrovnalost byla ostatní zjištění,
ke kterým v průběhu kontrol došlo, ke dni ukončení kontrol odstraněna.
Navržená opatření a jejich zhodnocení
Nápravná opatření, která byla v průběhu roku 2010 navržena, byla ve stanovených
lhůtách příjemci přijata. Uložení nápravných opatření pozitivně ovlivnilo následný postup
příjemců při realizaci jejich projektů.
10.4. Kontrola programů podpory bydlení
V roce 2010 proběhla kontrola NKÚ pod kontrolní akcí č. 09/24 zaměřená na Peněžní
prostředky určené na podporu bydlení.Vládě byl předložen materiál, který obsahoval:
 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/24
 Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení ke Kontrolnímu
závěru
 Opatření realizovaná Ministerstvem pro místní rozvoj za účelem odstranění nedostatků
uvedených v Kontrolním závěru
Vláda tento materiál vzala na vědomí usnesením vlády č. 856 ze dne 1.12.2010.
Veřejnosprávní kontroly
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole bylo v roce 2010 provedeno 22
předběžných a nebo průběžných kontrol u podprogramů:
117514 - Podpora výstavby podporovaných bytů
117512 - Podpora regenerace panelových sídlišť
117513 – Podpora výstavby technické infrastruktury
117515 – Podpora oprav domovních olověných rozvodů
117517 - Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících
potřeb v důsledku povodně či jiné živelní pohromy
Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení
rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zákona č.218/2000 Sb., na jejichž základě
tento orgán předal věc místně příslušnému správci daně jako podnět k zahájení řízení ve věci
odvodu podle zákona č. 337/1992 Sb.
Poř.
číslo

1

Název a adresa
kontrolované
osoby
Obec Turovice, 751 14
Dřevohostice

Datum předání
správci daně

Adresa příslušného
Správce daně

10.5.2010

FÚ v Přerově
Wurmova 2831/4
750 02 Přerov I
FÚ v Humpolci
Příčná 1525
396 01 Humpolec
FÚ v Táboře
Budějovická 2923
390 02 Tábor
FÚ pro Prahu 3
Drahobejlova 48,
Praha 9

2

Obec Jiřice, 39 601
Humpolec

22.11.2010

3

MěstoLom,

26.8.2010

náměstí Republiky 13, 435
11 Lom

4

Společenství vlastníků
jednotek
Baranova 1803/23,
Praha 3

20.8.2010

§ 44
zákona
č. 218/2000
písm. b)

Vypočtené odvody
správcem daně v
Kč
41 599 471

písm. b)

Dosud
nekontrolováno

písm. b)

bez nálezu

písm. b)

11.500

5

6
7

Společenství vlastníků
jednotek
Blahoslavova 1008/5,
Olomouc
Obec Bublava,
Bublava 389
358 01

16.6.2010

FÚ v Olomouci,
Lazecká 22, 779 11

písm. b)

Bez nálezu

3.12.2010

písm. b)

s nálezem ale
prekluze

HIMAL St. Petr, o.s.

22.11.2010

FÚ v Sokolově,
Růžové náměstí 1629
356 01 Sokolov
FÚ pro Prahu 2
Vinohradská 2488/49
120 00 Praha 2

Bělehradská 144/78,
120 00 Praha 2,

nelze zjistit

10.5. Kontrola programů podpory regionálního rozvoje a výzkumu a vývoje
Podle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byly v roce 2010 odborem rozvoje
a strategie regionální politiky kontrolovány tyto programy:
1. Program 217D112 Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského
regionu
2. Program 217D113 Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených
regionů
3. Program 217D115 Podpora obnovy venkova
4. Věda a výzkum
5. Program 217D117 Program obnovy obecního a krajského majetku postiženého
živelní nebo jinou pohromou
6. Program 217D118 Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití
Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 zákona o finanční
kontrole, včetně hodnocení přiměřenost a účinnost zavedeného systému této kontroly:
Celkem bylo v roce 2010 zkontrolováno 236 akcí. Z toho bylo 126 následných kontrol
akcí podle plánu. Předběžnou veřejnosprávní kontrolou bylo prověřeno 110 žádostí o dotace
na místě.
Celkový zkontrolovaný objem finančních prostředků státního rozpočtu činí
632.877.000,-Kč. Podle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, § 22, odst. 6, byly předány k
příslušným finančním úřadům 4 podání pro vážné porušení závazných podmínek uvedených
v platných Rozhodnutích o účasti státního rozpočtu na financování akce. Tato podání se
představovala celkově 1.899.000,- Kč vynaložených finančních prostředků ze státního
rozpočtu.
10.6. Kontrola programů podpory cestovního ruchu
Kontrola NKÚ
V roce 2010 byla ukončena kontrolní akce NKÚ č. 09/28 – programy, z nichž jsou
spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportů. Kontrola byla
ukončena dne 7.7. 2010, kontrolovaným obdobím byly roky 2004 až 2009.
Nedostatky byly zjištěny zejména v nastavení kritérií pro hodnocení projektů
financovaných z podprogramů SR; za negativum je nutno považovat skutečnost, že MMR u
těchto programů nesledovalo kritérium udržitelnosti.
MMR přijalo opatření k rozšíření kontrolní činnosti na sledování udržitelnosti projektů
po celou dobu stanovenou v Zásadách Programu.

Od 16. 12. 2009 do července 2010 probíhala kontrola NKÚ č. 09/28 s názvem Programy,
z nichž jsou financovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportů, jejíž součástí
byla i kontrola Státního programu podpory cestovního ruchu v oblasti zaměření na projekty
pro podporu lyžařských areálů. Tato kontrola nezjistila žádné nedostatky v této kontrolované
oblasti administrované odborem cestovního ruchu. Na 6 projektech OP RLZ probíhají
kontroly Finančního úřadu pro Prahu 1, kontrola ještě nebyla uzavřena.
10.7. Administrace, koordinace a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic
V roce 2010 bylo zaevidováno celkem 225 nových podání, z toho 142 stížností,
17 oznámení, 42 podnětů, 5 petic, 12 ostatních podání a v 7 případech byly vyžadovány
informace k prováděným šetřením od orgánů činných v trestním řízení. Ve sledovaném
období byla podání průběžně vyřizována, vždy s dodržením zákonných lhůt.
10.8. Realizace strategie vlády v boji proti korupci
V roce 2010 byly plněny zadané dílčí úkoly strategie vlády v boji proti korupci a
vyřizovány podněty na podezření z korupčního jednání. Mimo dílčí úkoly byl samostatným
oddělením kontroly aktualizován resortní protikorupční program (zainteresovány všechny
odbory ministerstva na základě vyžádaných informací).

11. Závěr
Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj nebyly v roce
2010 překročeny.. Vývoj rozpočtového salda byl následující:
v tis. Kč

Výdaje celkem
Příjmy celkem
Saldo

Schválený
rozpočet
8 137 683
4 904 484
-3 233 199

Upravený
rozpočet
36 552 544
29 155 011
-7 397 533

Skutečnost
34 804 081
26 435 374
-8 368 706

Výsledky za rok 2010 v příjmech i výdajích znamenají proti upravenému rozpočtu
zhoršení salda o 971,2 mil. Kč.
Výsledky jsou ovlivněny zejména v příjmech časovým posunem příjmů z refundací
kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU krytých rozpočtem EU.
12. Přehled dynamiky výdajů kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v letech 2005-2009
Přehled výdajů rozpočtové kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj je
strukturován podle výdajů kapitoly, ostatních organizačních složek státu a příspěvkových
organizací.
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 20072010 lze charakterizovat takto:

výdaje celkem

Index
2005/2004
102,91

Index
2006/2005
272,79

Index
Index
2007/2006
2008/2007
111,15
51,27

Index
2009/2008
213,98

v%
Index
2010/2009
175,49

Kolísání celkových výdajů kapitoly je ovlivněno dvěma základními vlivy. Jednak je to
průběh čerpání kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie
v jednotlivých programovacích obdobích (2004-2006 a 2007-2013). Vysoké čerpání je
vykazováno v roce 2006, tj. posledním roce programovacího období 2004-2006. Rok 2007 je
ve znamení pomalého rozjezdu čerpání programovacího období 2007-2013 a tedy absolutního
poklesu proti roku 2007. Rok 2009 a 2010 již opět signalizuje akceleraci čerpání programů
programovacího období 2007-2013.
Druhým vlivem, který určuje dynamiku výdajů rozpočtu je rozpočtová politika státu,
kdy dochází postupně různě v jednotlivých letech k restriktivním opatřením, které brání
přirozenému vývoji jednotlivých výdajových položek, zejména národních programů.

Organizační složka státu PRIVUM
PRIVUM o.s.s. je organizační složkou státu, která spravuje majetek v bývalých
vojenských újezdech Ralsko – Mladá a zajišťuje zejména jeho privatizaci. Činnost v roce
2010:


Po uvolnění restitučních překážek byl zpracován a podán závěrečný privatizační
projekt, který byl v první fázi Ministerstvem financí navrácen k přepracování
s tím, že bezúplatné převody majetku na Město Ralsko mohou být uskutečněny
pouze v rozsahu zdůvodněném veřejným zájmem. Drobné pozemky pod
existujícími stavbami jiných vlastníků mají být nabídnuty k prodeji těmto
vlastníkům za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.
Jedná se o pozemky v celkové výměře 56 611 m2 a účetní hodnotě 550 139,- Kč.



Provedení revize pohledávek a závazků z nájemních, kupních a darovacích smluv
na majetek PRIVUM. Jde o:
 Lhůty poskytnuté k výstavbě rodinných domů, které bude nutno sledovat až do
února 2011. Na základě revize byli osloveni kupující s požadavkem na
předložení kolaudačních rozhodnutí. Tam kde nebyla kolaudační rozhodnutí
předložena, vymáhají se platby smluvních pokut a jsou z převažující části
hrazeny ať již jednorázově, tak i formou splátek.
 Lhůty zákazu zcizení daru, které bude nutno sledovat až do srpna 2015 a bude
třeba zajistit vymáhání případných sankcí za porušení zákazu. Po provedení
průběžné revize bylo konstatováno, že k 31.12. 2010 k takovému porušení
nedošlo.

V současné době se rozhoduje o transformaci činnosti tohoto subjektu.

Organizační složka státu Ústav územního rozvoje
Základní charakteristiky
charakterizovat takto:
Ukazatel
Rozpočet
schválený 2010
Rozpočet
upravený 2010
Skutečnost
k 31.12.2010
% plnění
upr. rozpočtu

činnosti

organizace

ve

finančním

vyjádření

Neinvestiční
výdaje
celkem

Kapitálové
výdaje

Výdaje
celkem

Příjmy
celkem

32 287

5 950

38 237

1 600

35 347

5 950

41 297

1 600

33 496

4 431

37 927

1 778

94,76

74,47

91,84

111,13

lze

Ústav územního rozvoje (dále ÚÚR) zpracovával v roce 2010 úkoly v oborech územní
plánování, regionální politika, bydlení, programy územního rozvoje a cestovní ruch 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 střediskem pro Mezinárodní
federaci pro bydlení a plánování (IFHP) a Národním informačním centrem pro rozvoj
lidských sídel v ČR /agenturou OSN NUO HABITAT/ (součást programu UN HABITAT,
agentury, která vznikla v roce 1978 a usiluje o zlepšování životních podmínek ve městech a
obcích po celém světě). ÚÚR dále vykonával funkci národního střediska pro ESPON
(European Spatial Planning Observation Network - Monitorovací síť pro evropské územní
plánování), který vznikl na základě potřeby členských států EU a Evropské komise z důvodu
nedostatečných znalostí a rozsahu výzkumu v oblasti územního rozvoje z pohledu evropské
perspektivy.
ÚÚR řešil ve sledovaném období tematické úkoly, především související s metodickou
činností ÚÚR na úseku územního plánování a cestovního ruchu. Prioritní činností byla také
práce na úkolu Politika územního rozvoje České republiky, zaměřená v roce 2010 především
na implementační materiály, které měly pomoci při zavádění PÚR do územně plánovací
činnosti krajů a obcí. Nadále ÚÚR pokračoval ve vyrovnávání práv a povinností po zrušených
krajských investorských organizacích (tzv. INKA). Byla upřesňována evidence pozemků
v majetku organizace (státu) a to v souvislosti s digitalizací podkladů katastru nemovitostí.

Další důležitou činností ÚÚR byla příprava programu na vyhodnocování havárií
staveb a souvisejících činností stanovených stavebním zákonem.
Běžné výdaje byly v hodnoceném období čerpány především na externí tisky časopisu
Urbanismus a územní rozvoj, publikace, kancelářský materiál, ostatní služby, údržbu budovy
a cestovné.
Byly financovány mandátní smlouvy za právní služby smluvních partnerů (pro práci
na úkolu „INKA“) v regionech Liberec, Ostrava a Praha (pozemky), dále provoz výpočetní
techniky, vč. napojení na INTERNET, kooperace k odborným činnostem, platy a pojištění
zaměstnanců, odborné semináře. Ostatní osobní výdaje byly čerpány na odměny za články do
časopisu, posudky atd.
V rámci kapitálových výdajů byl pořízem software, hardware, reprodukční technika,
klimatizace 5. NP ÚÚR.
Ústav územního rozvoje byl zřízen jako rozpočtová organizace, rozhodnutím č. 42
ministra hospodářství ČR ze dne 25. května 1994, a to s účinností od 1. září 1994.
Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 47/2001 se pak s účinností od 1. 1. 2001 stal
organizační složkou státu ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. a vyhlášky č.
62/2001 Sb.
Přílohou výše citovaného rozhodnutí ministra pro místní rozvoj je i Zřizovací listina
v upraveném znění.
Náplň činnosti byla rámcově vymezena na tyto okruhy:
 zpracování podkladů pro operativní činnost MMR,
 metodická, konzultační a rešeršní činnost,
 studijní, informační, dokumentační a publikační činnost,
 příprava podkladů pro legislativu,
 tvorba informačních systémů,
 organizace mezinárodního odborného styku a účast v mezinárodních organizacích v
oborech územního plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy
územního rozvoje regionů a obcí ČR a cestovní ruch.
Dnem 1. ledna 1995 byla převedena veškerá práva a povinnosti, včetně práv v pracovně
právních vztazích a ve vztazích při vypořádání restitučních nároků dle zákona 229/1991 Sb. a
zajišťování výkupů zastavěných a dosud nevykoupených pozemků ze zrušené INKA Praha na
ÚÚR Brno.
V roce 2009 byla Rozhodnutím ministra č. 5/2009 ze dne 21. ledna 2009 změněna Zřizovací
listina organizační složky státu ÚÚR a zároveň byla provedena změna Rozhodnutím ministra
č. 6/2009 ze dne 21. ledna 2009 Statutu organizační složky státu ÚÚR.
Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 201/2009 z 19. 11. 2009 odvolal Ing. Zdeňka
Vícha, CSc. z funkce ředitele Ústavu územního rozvoje a pověřil zastupováním funkce
ředitelky Ing. arch. Zdenku Hladišovou, CSc.
Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 42/2010 z 10. 3. 2010 zrušil pověření Ing. arch.
Zdenky Hladišové, CSc. k zastupování funkce ředitelky a k 15. 3. 2010 jmenoval do funkce
ředitele ÚÚR Mgr. Roberta Veselého.
Pro rok 2010 byl stanoven počet zaměstnanců ÚÚR Brno na 43 osob. Jedno pracovní místo
bylo od února 2010 neobsazeno.

Všechny úkoly ve sledovaném období byly plněny pro zřizovatele ÚÚR, tj. MMR.
Ústav v rámci činnosti poskytuje rovněž odbornou pomoc orgánům státní správy a
samosprávy, spolupracuje s vysokými školami a odbornou veřejností. K této pomoci jsou
zaměřeny i publikační činnost a informační činnost ústavu (veřejná odborná knihovna apod.).
V rámci poradenské činnosti byly např. zpracovány odborné stanovisko ke změně Programu
územního rozvoje Bavorska a další.
Zejména prostřednictvím publikací, časopisu a www stránek se okruh odběratelů dále
rozšiřuje o orgány státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost (knihovny, krajské úřady,
stavební úřady, pověřené obce III. stupně, vysoké školy, jiná ministerstva).
Nejdůležitější stálé činnosti a tematické úkoly v r. 2010

Vedení knihovny, dokumentační činnost
Knihovní fond je průběžně doplňován a budován v souladu s předmětem
činnosti ÚÚR. Služby knihovny jsou určeny pro zřizovatele, ostatní orgány státní správy,
orgány samosprávy a odbornou veřejnost. Doplňování fondu probíhalo několika způsoby –
nákupem, výměnou či získáním zdarma. Knižní přírůstky byly placeny asi z poloviny. Dvě
třetiny zahraničních titulů časopisů byly získány nákupem, ostatní výměnou. U českých
časopisů se jednalo o výměnu jedné čtvrtiny titulů.
V roce 2010 činil přírůstek knihovního fondu celkem 210 knihovních jednotek, z toho
bylo 141 knih, 58 publikací doplňkového fondu, 5 zpráv ÚÚR a 6 elektronických zdrojů. Bylo
vyřazeno 143 knihovních jednotek. Počet knihovních jednotek k 31.12.2010 byl 11 541.
Knihovna odebírala 47 českých titulů a 23 zahraničních titulů.
Veškeré knižní přírůstky knihovny a výběr článků z českých i zahraničních časopisů
vytváří databázi knihovny. Přírůstky databáze jsou zpracovávány měsíčně. Tištěná verze
s označením „Novinky“ je k dispozici v knihovně. Internetová verze se vzniká průběžně při
ukládání záznamů do databáze. Přírůstky knihovny jsou pravidelnou přílohou časopisu
„Urbanismus a územní rozvoj“ s názvem „Výběr z databáze knihovny ÚÚR“.
K 31. 12. 2010 dosáhl počet záznamů v databázi čísla 45 693. V roce 2010 bylo do databáze
vloženo 1 860 záznamů: 1 705 článků, 142 knih, 4 zprávy a 9 elektronických zdrojů.
Činnost knihovny byla v roce 2010 zaměřena nejen na doplňování, evidování
knihovního fondu a jeho ukládání do databáze. Rozsáhlou část představovaly výpůjční služby
zaměstnancům a veřejnosti. Jednalo se o výpůjčky absenční, prezenční nebo prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby. Informační, konzultační a poradenské služby byly
poskytovány všem čtenářům knihovny.
Nedostatek místa ve skladu byl důvodem k vyřazování českých a zahraničních časopisů.
Jednalo se o 101 titulů v celkovém počtu 143 knihovních jednotek. Práce byly vykonány
s pomocí brigádnice.

Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj
Ve třináctém ročníku bylo vydáno 6 čísel časopisu. Časopis má 20-ti člennou
redakční radu. Je zaměřen na teorii i praxi územního rozvoje, je určen zejména odborné

veřejnosti. Zabývá se celou problematikou územního rozvoje, tj. územním plánováním,
bydlením, regionální politikou, pozemkovou politikou, životním prostředím, sociálními
otázkami a rozvojem měst a venkova.
Je vydáván v nákladu 1600 výtisků, přičemž krajské úřady, pověřené obecní úřady
obcí III. stupně a vysoké školy jej dostávaly bezplatně. Součástí časopisu jsou přílohy
"Stavebně právní praxe", "Pořizovatelská praxe" a "Přírůstky studijního a informačního
oddělení ÚÚR". V tomto ročníku měl časopis také 2 zvláštní přílohy a byly s ním
distribuovány dvě publikace vydané ve spolupráci ÚÚR a MMR: Projekty programu ESPON
a Společný dokument územního rozvoje států V4+2 Páté číslo tohoto ročníku bylo výhradně
věnováno uplynulému dvacetiletí územního rozvoje v České republice.

Aktualizace příručky celostátně platných limitů
V roce 2010 byla příručka vydaná v roce 2007 inovována dvěma dodatky. Příručka
umožňuje zejména stavebním úřadům snadnější orientaci ve změnách té části legislativy,
která se týká omezení využití území. Její aktuální znění je prezentováno na www stránkách
ústavu.

Vypořádání práv a povinností k pozemkům
Vypořádání pozemků se realizuje na základě souhlasných prohlášení, smluv o převodu
příslušnosti hospodařit s majetkem státu, darovacích smluv a kupních smluv. V některých
případech je nutné uzavřít i nájemní smlouvu nebo smlouvu o zřízení věcného břemene.
Úkol zahrnuje i další činnosti, které z větší části vyplývají z vlastnictví dosud
nevypořádaných pozemků. Jedná se zejména o účast v právních sporech, součinnost se
stavebními a katastrálními úřady, péči o zachování majetku a jeho údržbu, zjišťování
oprávněnosti požadavků na zápis nových pozemků do vlastnictví ÚÚR a správu archivu.

Zahraniční aktivity
K zahraničním aktivitám patří spolupráce s vládními organizacemi, kterými jsou
příslušné orgány EU a OECD. Ze spolupráce s nevládními organizacemi byla nejvýznamnější
činnost informačního střediska IFHP (International Federation of Housing and Planning).
Informační středisko (Focal Point) je jediné ve středoevropských a východoevropských
zemích, organizuje tok informací oběma směry, tj. jak informace o ČR pro IFHP, tak
informace o aktivitách IFHP pro ÚUR a MMR. Informační středisko pořádá každý rok v ČR
mezinárodní akci, v roce 2010 byl připravován seminář na téma Městské inženýrství, pro
malý zájem účastníků muselo být pořádání zrušeno.
Ústav vykonává i funkci Národního informačního centra pro bydlení a rozvoje sídel
(Agenda NUO HABITAT – National Urban Observatory).
Od poloviny r. 2003 ústav vykonává funkci národního střediska ESPON (European
Spatial Planning Observation Network).

Monitorování, zpracování dat, www informace
Ústav působí jako informační centrum státní správy na úseku územního plánování.
Vytváří relevantní informace ze získaných zdrojových dat s možností jejich prohledávání a
zobrazování v prostředí internetu. ÚÚR má nové, strukturované, databázově orientované
www stránky.
Od roku 2002 je v provozu internetový „Portál územního rozvoje“
(http://portal.uur.cz/). Tento portál působí jako strukturovaný databázově orientovaný
subsystém odkazů na informace o územním plánování a územním rozvoji. Je v podstatě
rozcestníkem pro další informace v oblasti územního plánování.
Důležitými informačními portály jsou také Slovník územního plánování
(http://www.uur.cz/slovnik2/), který je otevřeným, průběžně aktualizovaným katalogem
termínů územního plánování včetně jejich definic a tematický portál 1000 otázek ke
stavebnímu zákonu (http://www.uur.cz/1000-otazek/).

Evidence územně plánovací činností
Evidence územně plánovací činnosti je prováděna na základě § 162 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Postup orgánů
územního plánování při evidenci je dále upraven Metodikou OÚP MMR pro postup orgánů
územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.
Na internetové stránce ÚÚR (http://www.uur.cz/) je k dispozici přehled o aktuálním stavu
územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů.

Politika územního rozvoje
V roce 2010 pokračovala činnost na PÚR ČR 2008, která byla schválena Usnesením vlády
ČR č. 929 v červenci 2009, především pracemi na implementačních materiálech pro krajské
úřady, úřady územního plánování a stavební úřady. Bylo rovněž sledováno plnění úkolů,
vyplývajících z PÚR pro rok 2009 a 2010.

Urbanistická studie česko-slovenského příhraničí
II. etapa této studie byla zaměřena na vypracování SWOT analýz za vybrané problémové
okruhy a na zpracování studie, týkající se problematiky „rozdělených“ měst a obcí na českosaském příhraničí.

Principy a pravidla územního plánování
V souladu se zadáním projektu je příručka koncipována tak, aby umožňovala
doplňování a aktualizaci. V současnosti obsahuje odborná pomůcka pět problémových okruhů
(A - Principy udržitelného rozvoje území; B - Koncepce územního rozvoje ČR; C - Funkční
složky; D - Orgány, nástroje a vazby územního plánování; E – Pojmy). Problémové okruhy A
a B tvoří především teoretický rámec pro kapitoly C a D, které konkretizují obecné principy a

zásady do postupů v územně plánovací činnosti. Aktualizovaná příručka se nevydává v tištěné
podobě. Je uvedena na internetu ÚÚR, kde vlastní texty jsou vždy opatřeny datem poslední
aktualizace, aby bylo možno sledovat průběžně aktuálnost jednotlivých částí.

Publikace Česká republika v programu ESPON
Publikace seznamuje čtenáře s výsledky projektů programu ESPON, kterých se Česká
republika zúčastnila jako projektový partner a s vybranými projekty, kde byla ČR součástí
výzkumu. Tematicky je publikace zaměřena na demografii, polycentrismus, kulturní dědictví,
vztah město – venkov a životní prostředí.
Kontrolní činnost
V termínu 10. - 11. června 2010 byl proveden metodický dohled pracovníky oddělení
finančních služeb MMR.
V měsíci červenci 2010 proběhla kontrola ze strany České správy sociálního zabezpečení
Brno.
V období od 9.9. -15. 10. 2010 byla provedena pracovníky OIA a kontroly MMR
veřejnosprávní
kontrola účinnosti vnitřního kontrolního systému v rámci vnitřního
provozního a finančního řízení
organizace ve smyslu § 13, odst. l zák. č. 320/2001 Sb. o
finanční kontrole ve veřejné správě.
V termínu 20. -24. 9. 2010 proběhla veřejnosprávní kontrola Samostatného oddělení kontroly
MMR.

Příspěvková organizace Centrum pro regionální rozvoj v České republice
v tis. Kč

Ukazatel

Příspěvek na činnost - neinvestiční účelový (par. 3639, pol
5331)

Skutečnost
2009

Kofinancované programy - neinvestiční (par. 3691, pol. 5336)
Kofinancované programy - investiční (par. 3691, pol. 6351)
Celkem

Upravený
rozpočet
2010

Skutečnost
2010

% plnění

Rozdíl

26 100

6 725

6 724,60

99,99

-0,40

0

2 000

2 000,00

100,00

0,00

78 230

78 230

77 981,13

99,68

-248,87

109 385

137 026

134 281,05

98,00

-2 744,95

15 490

Příspěvek na činnost - investiční účelový (par. 3639, pol 6351)
Příspěvek na činnost neinvestiční (par. 3639, pol 5331)

Schválený
rozpočet
2010

72 264
174 393
262 147

36 880

42 131

42 127,65

99,99

-3,35

250 595

266 112

263 114,43

98,87

-2 994,21

Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen CRR) bylo zřízeno jako státní příspěvková
organizace rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ze dne 19. 12. 1996, s účinností od 1. 1.
1997. Od roku 2007 nedošlo ke změnám v právním postavení. Základním posláním Centra
pro regionální rozvoj ČR je zajištění činností spojených s realizací regionální politiky v rámci
působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Rozsah činností je stanoven zřizovací listinou a
statutem organizace.
Organizace plní úkoly a zajišťuje činnosti, které vyplývají z mezinárodních smluv,
Usnesení vlády ČR č. 1120/1999, 682/2000, 826/2000, 148/2001, 102/2002, a to při
zajišťování příjmu zahraniční pomoci Evropské unie v rámci předvstupní pomoci Phare,
strukturálních fondů a podpoře regionální rozvoje, za jejichž plnění nese ve smyslu
kompetenčního zákona celkovou odpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj. Při plnění
úkolů v rámci implementace programů Evropské unie uvedených činností spolupracuje jako
implementační agentura s dalšími ústředními orgány státní správy i dalšími organizacemi.
Konkrétně se jedná následující oblasti činností:
a) Pro plánovací období 2004-2006 CRR plní funkce zprostředkujícího subjektu v rámci
implementace strukturálních fondů a iniciativ Evropských společenství - Společný
regionální operační program, Jednotný programový dokument Praha – cíl 2 a
INTERREG III A, B a C.
b) Pro plánovací období 2007-2013 CRR plní funkce zprostředkujícího subjektu v rámci
implementace strukturálních fondů - OPTP, IOP a Cíl 3.
c) CRR průběžně zajišťuje přípravu, provoz a údržbu monitorovacího a informačního
systému předstrukturálních a strukturálních fondů (SROP, JPD2, INTERREG III).
Zajišťuje řízení a monitorování programů na úrovni zprostředkujících orgánů a
v případě iniciativy INTERREG návaznost těchto systémů na partnery INTERREG
v sousedních zemích.
d) CRR na základě zadání usnesení vlády 682/2000 CRR zajišťuje vývoj, rozšiřování a
provoz Regionálního informačního servisu (RIS) a Integrovaného regionálního
informačního systému (IRIS) a Mapového serveru v České republice.
CRR odpovídá za plnění mezinárodní smlouvy k činnosti sítě Enterprise Europe Network
v České republice. Na základě smlouvy s Evropskou komisí vykonává funkci hostitelské
organizace Enterprise Europe Network od 1.1.2008.
V roce 2010 byla činnost organizace zaměřena na:

- Zajištění administrace projektů v období udržitelnosti v programech SROP, JPD Praha – cíl
2, INTERREG III A, B a C.. V rámci programu SROP a JPD 2 zajišťovalo CRR kontroly
v období udržitelnosti u individuálních projektů, grantových schémat a projektů technické
asistence, spočívající především v kontrole monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti
projektu, provádění ex-post analýz rizik a ex-post kontrol.
- Zajištění funkce zprostředkujícího subjektu pro program IOP; na základě rozhodnutí
ministra pro místní rozvoj č.55/2008, č. 4/2009 a 160/2009 zabezpečovalo CRR ČR pro
vybrané oblasti intervence (2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1a, 4.1b, 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
závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU,
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v programovém období 2007 - 2013
 posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu
 monitorování realizace projektů.
- Zajištění funkce zprostředkujícího subjektu pro program OPTP; na základě rozhodnutí č.
57/2008 ministra pro místní rozvoj zabezpečovalo CRR ČR tyto činnosti:
 příjem projektů
 zajištění kontaktu se 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
 ověřování dodržení podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a
postupů při zadávání zakázek mimo působnost zákona v souladu s příručkou pro
žadatele a příjemce OPTP vydanou z úrovně ŘO OPTP
 posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu
 monitorování realizace projektů
- CRR zajišťovalo přípravu, provoz a údržbu monitorovacího systému strukturálních fondů
Monit7+ pro 22 operačních programů programového období 2007-2013.
Pro programy Cíl3 začalo zajišťovat propojení na informační systémy řídících orgánů
v zahraničí a připravovat i jazykové a obsahové verze pro tyto programy (Sasko, Polsko).
- CRR zajišťovalo sekretariát Optimalizační skupiny pro rozvoj monitorovacího systému pro
programové období 2007-2013.
- V roce 2010, v souladu s usnesením vlády ČR č. 682/2000 o Strategii regionálního rozvoje
ČR, CRR pokračovalo v zdokonalování Integrovaného regionálního informačního servisu
(IRIS), Regionálních informačních systémů (RIS) a Mapového serveru, které jsou přístupny
přes webové stránky (www.crr.cz, www.risy.cz, www.iriscrr.cz).

- Zajišťovalo prostřednictvím Enterprise Europe Network poradenské a informační
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 CRR ČR od 1.1.2008.

Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism
v tis. Kč

Ukazatel

Skutečnost
2009

Příspěvek na činnost neinvestiční (pol. 5331)
Příspěvek na činnost investiční (pol. 6351)
Projekty integrovaného operačního programu (pol. 5336)
Celkem

Schválený
rozpočet
2010

Upravený
rozpočet
2010

Skutečnost
2010

% plnění

Rozdíl

392 342

400 291

411 991

411 616,00

99,91

873

8 000

16 654

16 654,00

100,00

0,00

414 190

0

209 015

155 896,00

74,59

-53 119,00

807 405

408 291

637 660

584 166,00

91,61

-53 494,00

-375,00

CzechTourism v rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami
prováděnými podnikatelskými a regionálními subjekty a rozvíjí střednědobou strategii pro marketing cestovního
ruchu na domácím a zahraničním trhu a napomáhá rozvoji turismu v regionech.
V souladu se schváleným Statutem uskutečňuje CzechTourism činnost formou:


propagační, reklamní, inzertní činnosti,



výstavnické činnosti, workshopy,



vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických tiskovin,



překladatelskou činností,



sběrem, zpracováním, analýzou, distribucí a prezentací informací,



zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky,



obchodní činností,



přednáškovou a poradenskou činností,



výroby audiovizuálních nosičů.

Edice
V roce 2010 bylo vydáno 18 titulů propagačních tiskovin v celkovém nákladu 900 tis.
ks ve 14 jazykových verzích. Některé tituly vyšly pouze v omezeném počtu mutací s ohledem
na konkrétní zahraniční trh a vybrané cílové skupiny – jednalo se např. o propagaci
svatebního turismu ve Velké Británii, církevního turismu v Itálii, českých hudebních tradic ve
Francii a jezdeckého sportu v Německu.
V roce 2010 bylo k produkci části propagačních materiálů a audiovizuálních
prostředků využito finančních prostředků z projektu Integrovaného operačního programu –
„Upevnění postavení České republiky a její konkurenceschopnosti na evropském trhu
cestovního ruchu“. Vzniklo dalších 250 tis. ks materiálů určených k propagaci destinace.
Tištěné propagační materiály a CD byly distribuovány prostřednictvím zahraničních
zastoupení, na veletrzích cestovního ruchu a ve spolupráci s mnoha dalšími subjekty, které se
prezentují v zahraničí. V roce 2010 se jednalo o téměř 1,2 mil. ks propagačních materiálů,
kterými se Česká republika prezentovala v mnoha zemích celého světa.

Oblast podpory příjezdového cestovního ruchu

Přehled novinek v cestovním ruchu nabízí CzechTourism odborné i
laické veřejnosti na portálu www.133premier.cz v 7 jazykových verzích.
Výhodou nové internetové prezentace novinek je především variabilní
vyhledávání. Návštěvníci portálu si mohou svou premiéru najít jak podle typu
(památky a historie, zábava, pohodlí měst, sport), tak podle turistického
regionu. Veškeré informace o novinkách jsou prezentovány také na
www.czechtourism.com .
Přehled 100 nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcí
nadregionálního a mezinárodního charakteru, který je určen zejména odborné
veřejnosti, zahraničním touroperátorům, cestovním kancelářím a ostatním
významným subjektům cestovního ruchu, připravil CzechTourism v roce 2010
nejen v tradiční tiskové a internetové podobě, ale také v podobě
multimediálního DVD.
Další multimediální DVD na podporu příjezdového cestovního ruchu
byla připravena v průběhu roku 2010: Virtuální prohlídky (zahrnuje 1000
panoramatických prohlídek atraktivit České republiky), v reedici
Encyklopedie epoch České republiky (zahrnuje přehled 300 nejzajímavějších
míst - objektů, atraktivit a témat rozdělených podle doby jejich vzniku do šesti
epoch, všech turistických regionů a několik tematicky zaměřených tras),
Technické památky a zajímavosti České republiky (400 zajímavých
turistických cílů s řadou praktických informací), Hudební srdce Evropy (CD a
DVD shrnující nejvýznamnější osobnosti a díla české hudby).

V rámci projektu na podporu incomingu, realizovaném v rámci
Integrovaného operačního programu -"Upevnění postavení České republiky a
její konkurenceschopnosti v cestovním ruchu" probíhaly přípravy a výběrová
řízení směřující k realizaci intenzivní kampaně na podporu příjezdového
cestovního ruchu z nejbližších evropských států. Kampaň je interaktivní, což
znamená, že se turisté zapojují do komunikace na internetu, čímž
dosáhneme získání strategické informace o tom, jaké nabídky (aktivity) turisty
do ČR přitahují.

Oblast podpory domácího cestovního ruchu
CzechTourism pokračoval v roce 2010 v propagaci domácího cestovního ruchu
prostřednictvím portálu www.kudyznudy.cz , který byl obohacen o další aktivity (databáze
obsahuje téměř 5 tis. nabídek), a zároveň byl realizován 2. ročník soutěže o nejlepší turistické
nabídky v ČR. Na výběru se podílela jak široká veřejnost zejména z řad uživatelů katalogu,
tak i odborníci z oblasti cestovního ruchu. Pro návštěvníky portálu tato soutěž přináší „nový
pohled“ na nabídku českých podnikatelů z oblasti turistiky a přispívá k výrazně vyšší
atraktivitě tohoto webu a vyšší interakci s návštěvníky.
Portál Kudy z nudy v roce 2010 dosáhl přes 25 mil. zobrazených stránek a 3,4 mil
návštěv. Průměrná návštěvnost činila 10 tis. návštěv za den a v hlavní turistické sezoně
kulminovala návštěvnost na 25 tis. denně.

V průběhu roku 2010 byly realizovány internetové i televizní kampaně (např. televizní
kampaň „Dovolená v Česku – to letí!“ v hlavní sezóně, bannerová kampaň, zimní kampaň
Vodafone nebo kampaň v sociální sítě Facebook).
V měsíci dubnu proběhla akce pro širokou veřejnost v turistickém informačním centru
CzechTourism „Duben – měsíc Kudy z nudy“, kde byly prezentovány nabídky v cestovním
ruchu oceněné v soutěži Ceny Kudy z nudy 2009.
Byla vydána druhá knižní publikace agentury CzechTourism pod názvem Kudy z
nudy – Rodinné výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s téměř třemi sty tipy na trávení
volného času s dětmi v České republice. Kniha je distribuována na knižním trhu.
Pro širokou veřejnost byly vydány dvě tématické brožury Kudy z nudy: Výlety za
zábavou a poznáním, Výlety pěšky a na kole, distribuované především na veletrzích
cestovního ruchu a akcích s účastí CzechTourism.
V roce 2010 byl tuzemský turismus významně podpořen mediální kampaní
realizovanou v rámci projektu Integrovaného operačního programu „Marketingové aktivity ke
zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu“. Kromě televizní reklamy založené na 4
spotech pro různé cílové skupiny se spotřebitelé s propagací setkali také na 4 akcích Dnů
domácího cestovního ruchu v regionech. V rámci projektu proběhla technická přestavba
portálu Kudy z nudy, byly připraveny didaktické materiály pro školy a na podporu činnosti
turistických informačních center byl zaveden systém sledování návštěvnosti a využívání
služeb a vydáno 1,3 milionu ks map.
Ostatní činnosti v rámci domácího cestovního ruchu
CzechTourism spolupracuje s turistickými informačními centry (TIC) v České
republice a pokračuje v procesu zkvalitňování služeb poskytovaných TIC. Ve spolupráci s
krajskými úřady a s Asociací turistických informačních center (ATIC) realizuje projekt
podpory „oficiálních turistických informačních center“. Velký důraz je kladen na
přizpůsobení otevírací doby potřebám zákazníka, na zlepšení jazykové vybavenosti
pracovníků a na správné vedení statistiky návštěvníků TIC. Projekt spočívá v zavedení
jednotného značení turistických informačních center, která splňují vybraná kritéria.
CzechTourism podporuje oficiální turistická informační centra (dále jen „OTIC“)
zejména tak, že je exkluzivně uvádí na svých internetových stránkách www.czechtourism.cz ,
na portále www.kudyznudy.cz a ve svých tiskovinách určených především pro prezentaci na
zahraničních veletrzích. Do konce roku 2010 se do projektu jednotného značení oficiálních
turistických informačních center zapojilo 328 infocenter. Podmínky certifikace OTIC byly
rozšířeny o Systém monitoringu návštěvnosti a služeb oficiálních turistických informačních
center. Cílem této aktivity je získat konkrétní data o tom, jak jsou využívány služby
turistických informačních center. Tyto údaje budou doplňovat stávající data o výkonu
cestovního ruchu, ať už jde o počty ubytovaných turistů evidovaných Českým statistickým
úřadem nebo o návštěvníky v regionech oslovených v rámci výzkumů. Pořízení Systému bylo
realizováno v rámci projektu Integrovaného operačního programu „Marketingové aktivity ke
zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu“. Členství v síti OTIC je bezplatné.
Turistické informační centrum na Staroměstském náměstí ve třetím roce své existence
v nových prostorách plně rozvinulo své služby zahraničním i domácím turistům. V roce 2010
navštívilo infocentrum více než 150 tisíc návštěvníků. Hlavní náplní infocentra byly

prezentace jednotlivých regionů ČR. Tyto prezentace byly velmi atraktivní, znamenaly
značné oživení infocentra a zviditelnění jak značky CzechTourism jako servisní organizace,
tak především regionů samotných. V průběhu roku proběhlo mnoho tiskových konferencí
k projektům z dílny CzechTourism, a také partnerských organizací především z oblasti
gastronomie.
Účast na veletrzích
V roce 2010 bylo naplánováno celkem 41 veletrhů, z toho se realizovalo 40 veletrhů,
přičemž od účasti na veletrhu Top Resa Paříž bylo upuštěno z rozpočtových důvodů. Oproti
roku 2009 přibyla akce na slibně se rozvíjejícím indickém trhu OTM Dilí, nově byly též
zařazeny veletrhy Vivattur Vilnius a Taxidi Kypr. V červenci proběhla též prezentace CzT a
regionů ČR v rámci pavilonu ČR na Světové výstavě EXPO 2010 Shanghai. V září byla
zařazena výstava LIHGA Schaan v Lichtenštejnsku, kde se CzT prezentoval spolu s MPO,
CzechInvest, CzechTrade a dalšími subjekty. V rámci V4 se CzT účastnil veletrhu ITB
Singapur a COTTM Peking a v rámci podpory hypoturistiky na akci Pferd International
v Mnichově.
Na rozdíl od roku 2009 se CzechTourism neúčastnil veletrhů MATKA Helsinky,
Baltour Riga, MAP Paris, TUR Goteborg, Intourmarket Moskva, BITE Peking, Top Resa
Paříž, Expotravel Jekaterinburg, CITM Kunming.
V roce 2010 se CzechTourism oproti roku 2009 prezentoval na veletrzích s vizuálně
lehce obměněnou expozicí, ovšem hlavní charakter a většina multimediálních prvků expozice
byla zachována. Podpora vystavovatelům, která byla v roce 2009 zrušena, byla pro rok 2010
stanovena na 30% z ceny vystavovatelského sektoru.
Jako Země partner se CzechTourism prezentoval na veletrzích Taxidi Kypr a Pferd
International.
Mezi nejvýznamnější akce již tradičně patřil WTM Londýn, ITB Berlín a MITT
Moskva. CzechTourism se také účastnil na veletrzích zaměřených na kongresový a incentivní
turismus IMEX Frankfurt a EIBTM Barcelona.
Czech Convention Bureau
V lednu 2010 došlo ke transformaci oddělení Kongresové a Incentivní turistiky
v Czech Convention Bureau. V rámci organizační struktury agentury CzechTourism je Czech
Convention Bureau vedené od 1.1.2010 jako samostatné oddělení. Cílem Czech Convention
Bureau je jednotná propagace ČR na poli kongresové a incentivní turistiky, a to jak na
domácím, tak na zahraničním trhu. Hlavní myšlenkou je zastřešovat jednotlivé regionální
kongresové kanceláře a napomoci tím tak k dokonalému využít veškerého kongresového
potenciálu, který ČR nabízí. V roce 2010 vstoupilo do projektu Czech Convention Bureau 5
regionálních kanceláří – Carlsbad Convention Bureau, Centrála cestovního ruchu – Jižní
Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, North Bohemia Convention Bureau a
Prague Convention Bureau. Spolupráce s nimi je pak na bázi partnerství. Czech Convention
Bureau je otevřená instituce. Do projektu mohou vstoupit regiony, města případně jiné
právnické osoby, které budou pověřené krajem, a to v písemné formě.

Co se týče konkrétních aktivit v 2010, uspořádala agentura CzechTourism – Czech
Convention Bureau v Německu road show, která byla zaměřena na segment MICE. Cílem
akce bylo představit MICE nabídku země na německém trhu. V rámci road show byly
uspořádány 2 workshopy, a to v Mnichově a v Kolíně nad Rýnem, během kterých měli čeští
vystavovatelé z řad regionů a soukromých subjektů možnost představit svou nabídku
německým nákupčím. Za českou stranu se vedle CzechTourism-Czech Convention Bureau
zúčastnili zástupci pěti regionálních kanceláří zapojených do projektu Czech Convention
Bureau, a dále řada významných hotelů a hotelových řetězců. Akvizici a marketingovou
podporu zajišťoval německý odborný MICE magazín ICJ.
Czech Convention Bureau, jakožto oddělení agentury CzechTourism ve spolupráci s
jejím zahraničním zastoupením v Itálii uspořádalo v květnu r. 2010 MICE road show v Itálii.
Pracovní setkání se uskutečnila 12 května v Miláně a den poté v Římě, tedy ve městech, která
představují největší potenciál italské kongresové i incentivní turistiky. Cílem roadshow bylo
seznámit místní subjekty s aktuální nabídkou produktů v segmentu meeting industry v České
republice a umožnit vystavovatelům osobně představit svou nabídku a navázat nové kontakty
s tamními meeting planners, incentive houses a zástupci corporátní klientely.
V rámci prezentace možností v segmentu meeting industry na domácím trhu, se Czech
Convention Bureau společně se svými regionálními partnery, představilo ve dnech 14. 17.1.2010 na veletrhu GO a Region Tour v Brně.
Co se týče propagace na zahraničních veletrzích, agentura CzechTourism představila
MICE nabídku ČR např. na mezinárodním veletrhu IMEX (25.-27.5.2010), který je zaměřen
na segment meeting industry ve Frankfurtu nad Mohanem. Vedle agentury CzechTourismCzech Convention Bureau se na veletrhu jako spoluvystavovatelé představili zástupci regionů
a zástupci soukromých subjektů.
Agentura CzechTourism ve spolupráci se svými zahraničními zastoupeními dále
uspořádala ve dnech 11. – 18. května 2010 FAM TRIP pro zástupce společnosti Emirates
Airlines. Dvanáct účastníků tohoto fam tripu bylo seznámeno s kongresovými a incentivními
možnostmi ČR. V rámci fam tripu pak účastníci navštívili Prahu, Karlovarský a Jihomoravský
kraj. V rámci návštěv výše uvedených regionů se zahraniční účastníci setkali se zástupci
regionálních convention bureau, kteří je v rámci prezentací seznámili s kongresovými a
incentivními možnostmi svého regionu případně města.
Agentura CzechTourism-Czech Convention Bureau vydala v roce 2010 nový
kongresový katalog, který na 160 stránkách představuje kongresové a konferenční kapacity
v ČR. Dále katalog obsahuje kontakty na organizátory MICE akcí, cateringové společnosti,
poskytovatele konferenční techniky a další subjekty. Czech Convention Catalogue je
nejucelenějším přehledem kongresových kapacit v ČR. Katalog byla vydán v anglické mutaci,
a to jak v tištěné formě, tak na CD.
V rámci propagace ČR na poli kongresové a incentivní turistiky realizovala
supplement ve spolupráci se společností CAT Publications. Supplement byl určený pro trh v
UK. V rámci supplementu byly prezentovány MICE možnosti celé ČR, možnosti
partnerských regionů zapojených v projektu Czech Convention Bureaua a dále prezentace
z řad soukromých subjektů. Supplemet byl rozeslán na cca 5000 MICE kontaktů v UK a od
května 2010 byl distribuován v tištěné podobě v rámci MICE prezentací (veletrhy,
workshopy), pořádaných Czech Convention Bureau v zahraničí.
V rámci programu „Kampaně kandidatur“, se agentura CzechTourism aktivně podílela
na 40 kampaních kandidatur, z nichž bylo zatím 29 rozhodnuto ve prospěch ČR. Díky
programu kampaně kandidatur se Czech Convention Bureau stalo jedním z hlavních partnerů

pro lokální PCO a DMC společností, kterým agentura CzechTourism aktivně pomáhá získat
co největší počet kongresů do ČR.
Podpora lázeňství
V roce 2010 pomohl CzechTourism zviditelnit unikátní české medicínské lázeňství
nejen v tuzemsku, ale také na zahraničních trzích. Lázeňské workshopy proběhly v Rusku
(Samara, Kazaň), na Ukrajině (Kyjev, Dněpropetrovsk), 3 v arabských zemích – v Saúdské
Arábii (Rijád), SAE (Abu Dhabí) a Bahrainu (Manama). Již potřetí proběhly prezentace
v zahraničních obchodních centrech v Polsku, tentokrát ve Wroclawi a opět ve slovenské
Bratislavě, ale v novém OC. V Německu se lázeňské společnosti mohly představit na
prezentaci českého lázeňství v obchodním centru Tempelhofer Hafen v Berlíně. České lázně
v Německu prezentoval CzechTourism také rozsáhlejší inzercí. Vkládaná šestnáctistránková
imageová brožurka „Malý průvodce českými lázněmi“ vyšla ve 127 000 říjnových výtiscích
prestižního německého plátku Die Welt am Sontag, který se dostává do rukou široké laické
veřejnosti ve vybraných spolkových zemích (Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz,
Saarland + Düsseldorf a okolí). Povědomí o českém lázeňství bylo podpořeno i rozsáhlejší
inzercí v italském tisku. Pokračovala také propagace lázeňství na domácím trhu, oddělení
lázeňství uspořádalo 3 prezentace s bohatým doprovodným programem v nákupních centrech
v Praze, Brně a v Ostravě.
Čistě lázeňskou expozici uspořádal CzechTourism již počtvrté také na významném
regionálním veletrhu cestovního ruchu Reisen&Caravan v Erfurtu. Do českých lázní na
pozvání agentury CzechTourism přijeli touroperátoři a zástupci cestovních agentur z Ruska,
Ukrajiny, Francie, SAE, dále pak novináři z Ukrajiny, Ruska, Belgie a Švédska. Skupina
skandinávských lékařů (Švédsko, Norsko) navštívila západočeské lázně a v rámci semináře
s českými kolegy načerpala informace o léčebných účincích našich lázní.
CzechTourism je realizátorem projektu Karlovarský týden, jehož pátý ročník proběhl
v říjnu 2010 v Karlových Varech. Dominantním tématem „Karlovarského týdne“ je české
lázeňství a cestovní ruch, jeho současný stav a perspektivy v celoevropském kontextu.
Spojení již tradičního festivalu Tourfilm s Lázeňským festivalem a Konferencí Sdružení
lázeňských míst opět přilákalo do známého lázeňského místa celou řadu odborníků, přes 60
zahraničních zástupců z mnoha zdrojových trhů, právě, ale i laickou veřejnost. Součástí
projektu byl i workshop, kde téměř 30 českých a moravských lázní předvedlo svou nabídku
všem zahraničním účastníkům. Pro české občany byla připravena prezentace lázní
v karlovarském OC Varyáda. V průběhu roku probíhala aktualizace všech mutací (AJ, NJ, RJ,
ČJ), včetně 4-mutačního CD Katalogu lázní a wellness.
Tým lázeňství agentury CzechTourism připravil na začátek letošního roku rozsáhlou
mediální kampaň zaměřenou na podporu českého lázeňství. Tato kampaň probíhala od 25. 1.
do 25. 5. 2010 a kladla si za cíl přilákat do lázní především české samoplátce se středními a
vyššími příjmy ve věku 35+. Slogan kampaně „Užijte si relax!“ měl upozornit na to, že lázně
nejsou v současné době jen pro seniory a nemocné, ale nabízí mnohem pestřejší nabídku
nejrůznějších krátkodobých relaxačních či wellness pobytů. Kampaň odkazovala na nově
vytvořené internetové stránky www.ceskelazenstvi.cz, které poskytují nejen ucelený přehled
lázeňských míst spolu s kontakty na jednotlivé poskytovatele lázeňské péče, ale také mnoho
dalších zajímavých informací o českém lázeňství. Při kampani byly využity téměř všechny
komunikační prostředky – tisk, rozhlas, internet i outdoorová reklama (billboardy, citylighty,
reklamní plochy v MHD).

Podpora golfu
V roce 2010 se oddělení golfu účastnilo několika zahraničních veletrhů zaměřených na
golfovou turistiku: Německo (Stuttgart), Finsko (Helsinky), Velká Británie (Londýn),
Nizozemí (Amsterdam), dále na veletrhu Golf World Prague v rámci veletrhu Holiday World,
kde byl jako součást doprovodného programu uspořádán seminář za účasti českých i
zahraničních speakerů z oblasti managementu hřišť a golfu, včetně zástupců České golfové
federace. Veletržní sezónu pak završil kontraktační veletrh International Golf Travel Market,
který se konal v listopadu ve španělské Valencii.
Stejně jako v předchozích letech se Česká republika prezentovala v i průběhu
největších evropských PGA turnajů: BMW Open Mnichov (SRN) a Nordea Scandinavian
Masters Bro Hof Slott (Švédsko).
Součástí aktivit golfového oddělení byly i tradiční press tripy, a to celkem tři: v květnu
pro skupinu holandských novinářů, v červnu skupina novinářů z Evropy i zámoří (Čína,
Kanada) a v říjnu pak skupina ze Švédska.
V květnu Česká republika hostovala týdenní fam trip pro 70 touroperátorů a golfových
novinářů z celého světa, který organizuje největší mezinárodní organizace sdružující
odborníky v golfovém turismu IAGTO.
V červenci proběhla v Pekingu prezentace zaměřená na incentivní a kongresovou
turistiku, spojená s prezentací českého golfu. Na závěr roku se zástupce golfového oddělení
poprvé jako host účastnil konference CMAE zaměřené na vzdělávání pracovníků v golfovém
businessu v Algarve, Portugalsko.
Byl také vydán nový Golf Guide, a to v tištěné i CD verzi, který spolu s motivačním
programem 1 fee pro 2 hráče distribuuje golfové oddělení na všech akcích.
Mediální činnost
Hlavním úkolem mediální činnosti bylo v roce 2010 utvářet pozitivní mediální obraz agentury
CzechTourism a České republiky jako vhodné turistické destinace. Tento úkol byl plněn
prostřednictvím aktivní komunikace s tuzemskými i zahraničními novináři, psaním tiskových
zpráv a PR článků, zahraničních i českých newsletterů, organizací tiskových konferencí,
zajišťováním inzerce v různých periodikách apod.
Zahraniční zastoupení CzechTourism
CzechTourism v roce 2010 spravoval celkem 26 zahraničních zastoupení (ZZ).
Z tohoto počtu jich je 18 v Evropě, 3 v Americe a 5 v Asii. 22 zastoupení je prvního stupně, 4
jsou stupně druhého, což znamená, že propagace ČR a spolupráce s CzechTourism není
hlavní činností kanceláře. Pod zahraničních zastoupení v Mexiku navíc spadá celá oblast
Latinské Ameriky.
V roce 2010 došlo k rozšíření působnosti CzechTourism na dvou důležitých trzích.
V květnu byla slavnostně otevřena druhá kancelář na území Ruska, a to v jeho asijské části ve
městě Jekaterinburg. Jekaterinburg je třetím nejvýznamnějším ruským městem a centrem
obchodu po Moskvě a Petrohradu. Slavnostního otevření proběhlo za účasti ministra pro
místní rozvoj pana Rostislava Vondrušky a generálního konzula České republiky
v Jekaterinburgu pana Miroslava Rameše. Za ruskou stranu se účastnili významní
představitelé Sverdlovské oblasti, a to místopředseda vlády A. J. Petrov, předsedkyně oblastní

Dumy Jelena V. Čečunová, předsedkyně oblastního Senátu Ludmila V. Babuškina a starosta
města Jekaterinburgu Arkadij M. Černěcký. Kromě vážených hostů byli na zahájení přítomni
významní touroperátoři a novináři. Rusko je pro Českou republiku významnou zdrojovou
zemí. Po větším poklesu v roce 2009 se příjezdy hostů z Ruska opět zvedly a za první tři
čtvrtletí dosáhly výše 309.497, což je více než 22% nárůst oproti stejnému období
předchozího roku. ZZ Jekaterinburg má na starosti asijskou část Ruska a země bývalého
Sovětského svazu ve střední Asii.
Další nová kancelář byla zřízena v srpnu v indickém Dillí a slavnostně otevřena
v prosinci za účasti velvyslance ČR v Indii pana Miloslava Staška. Kancelář je umístěna
v prostorách zastupitelského úřadu. Indie je jedním z rostoucích trhů, který nebyl zasažen
celosvětovou krizí. Společnost bohatne a tvoří se významná střední vrstva obyvatelstva, která
má chuť a možnosti cestovat. Příjezdy z Indie zatím nedosahují výrazného čísla, nicméně
v průběhu roku 2010 a zejména po otevření kanceláře je možné sledovat výrazný nárůst
zájmu o Českou republiku. V roce 2009 bylo vydáno celkem 4.627 víz, v roce 2010 již 7.782,
což je téměř 70% navýšení. Český statistický úřad zatím počet indických turistů
v hromadných ubytovacích zařízení nesleduje, není tedy možné říci kolik je skutečný počet
hostů z této země, kteří přijíždějí na jiná než česká víza.
Dvě zahraniční zastoupení rozšířila svou působnost. Pod ZZ Moskva začalo patřit také
Bělorusko a Estonsko, ZZ Varšava přibylo kromě Litvy také Lotyšsko. Ve všech
zmiňovaných zemích proběhlo několik marketingových aktivit.
Kontrolní činnost v roce 2010
V roce 2010 proběhly následující kontroly:
1. Metodický dohled MMR
Termín:

20. – 21. 7. 2010

Program:

Náležitosti roční účetní závěrky za rok 2009, vypracování a aktualizace
vnitřních předpisů, průkaznost vykazování majetku a závazků
(inventarizace), způsob nakládání s prostředky státního rozpočtu, čerpání
rozpočtu, převodový můstek, přechod na nové účetnictví, mezitímní závěrka
(1. čtvrtletí) roku 2010.

Závěr:

Z hlediska metodiky vedení účetnictví nebyly zjištěny významné nedostatky
ani závady.

2. Kontrola z Finančního úřadu Prahy 2
Termín zahájení:

20. 8. 2010

Program:

Uvedeného dne byla zahájena Finančním úřadem Prahy 2, kontrola projektu
SROP reg. číslo: CZ.04.1.05/4.1.00.1/0349.

Závěr:

Kontrola nebyla dosud ukončena.

3. Veřejnosprávní kontrola na místě provedená MMR Odborem interního auditu a
pověřeného auditního subjektu

Termín zahájení:
Předmět:

Prověření vývoje stavu a úroveň zavedení vnitřního kontrolního systému (§
29 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb.)

Termín ukončení:
Závěr:

2. 11. 2010

30.11.2010

Na základě dostupných podkladů a v rozsahu provedených prací, kontrolní
pracovníci
zjistili,
že vnitřní kontrolní systém u organizace CzT je nastaven dostatečně a je
funkční a zabezpečení služby interního auditu je rovněž zabezpečeno
dostatečně.

