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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, veřejné investování a veřejné dražby včetně realitních činností. Činnosti v těchto 
oblastech plnilo ministerstvo v roce 2014 následujícím způsobem: 

 

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU 

Základní charakteristika 
 

Hlavním posláním politiky bydlení je zejména výkon funkce ministerstva jako ústředního 
orgánu státní správy ve věcech politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu 
bytů a nebytových prostor. 

Ministerstvo navrhuje koncepční dokumenty a podklady pro strategické rozhodování v oblasti 
bytové politiky, předkládá návrhy zákonů a ostatních právních předpisů v oblasti bytové politiky, podílí 
se za oblast bydlení na zpracování vládních dokumentů týkajících se sociálního začleňování, lidských 
práv, stárnutí obyvatelstva, záležitostí romské komunity apod.  

Dále zpracovává návrhy textů všech právních předpisů a nových programů v oblasti podpory 
bydlení, v oblasti rozúčtování nákladů na tepelnou energii určenou k vytápění a k poskytování teplé 
užitkové vody. Zabezpečuje metodickou a konzultační činnost vůči orgánům obcí a krajů. Sleduje a 
posuzuje situaci v oblasti bydlení, včetně zahraničního vývoje a mezinárodně srovnatelných dat, 
sleduje a analyzuje poptávku a nabídku v oblasti bydlení. Rovněž se zabývá právní úpravou nájmu a 
podnájmu nebytových prostorů.  

Dalšími úkoly jsou implementace programu Podpory bydlení a Podpora bydlení při živelní 
pohromě, realizace podpůrných opatření vlády v oblasti hypotečního úvěrování podle NV č. 244/1995 
Sb. a č. 249/2002 Sb., spolupráce na realizaci oblasti intervence Zlepšení prostředí v problémových 
sídlištích Integrovaného operačního programu a výkon činnosti v oblasti administrace Integrovaných 
plánů rozvoje měst. 

 

A. Legislativní oblast 
 

Novela zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky 
související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových 
prostorů v domě s byty  

 
Předpoklad nabytí účinnosti je dnem 1. ledna 2016. 
Důvodem novelizace je odstranění zbytečné tvrdosti zákona v případě uplatnění pokuty při 

neplnění povinností poskytovatele služeb nebo příjemce služeb a zrušení ustanovení o možnosti 
uplatnění poplatku z prodlení v souladu s občanským zákoníkem. Nejdůležitější částí novely je 
zmocnění k vydání prováděcího předpisu, konkrétně vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti pro 
rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody mezi příjemce služeb. 
Současně je zde upraveno zrušovací ustanovení, kterým se ruší zmocnění k vydání stávající vyhlášky. 
Toto zmocnění je dosud obsaženo v energetickém zákonu. Novelou výše uvedeného zákona budou 
odstraněny problémy, které jsou vyvolány současnou úpravou zmocňovacího ustanovení, které je v 
rozporu s Ústavou České republiky. Návrh byl projednán a schválen vládou v září 2014 (usnesení 

vlády č. 705 ze dne 3. 9. 2014) a dosud je projednáván Poslaneckou sněmovnou.  

 

Novela vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro 
rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování 
teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele  

 
Předpoklad nabytí účinnosti je dnem 1. ledna 2016. 
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MMR připravilo v průběhu roku 2013 návrh novely, resp. návrh vyhlášky nové, kde základem 
úpravy bylo nové vymezení procentního vyjádření základní a spotřební složky a především změna 
limitů pro rozdíly v celkových nákladech na vytápění připadajících na jeden m2 započitatelné 
podlahové plochy jednotlivých bytů či nebytových prostor. Návrh vyhlášky prošel řádným 
mezirezortním připomínkovým řízením a byl následně předložen k posouzení do pracovních komisí 
Legislativní rady vlády, ale k realizaci nové právní úpravy nedošlo. Důvodem není věcný obsah 
právního předpisu, ale určité rozpory legislativního charakteru. Řešení se předpokládá v průběhu roku 
2015 s účinností od 1. 1. 2016. Návrh nové vyhlášky je zpracován. Je však nezbytné, jak již bylo výše 
uvedeno, aby byla účinná novela zákona č. 67/2013 Sb. Ke stávajícímu zmocnění uvedenému v 
energetickém zákonu prováděcí předpis vydat nelze. 

 

Nařízení vlády č. 144/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 
Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů 
poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, 
ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.  

 
Nabytí účinnosti dnem 8. srpna 2014. 
 
Novela nařízení vlády umožní rozšíření poskytování úvěrové podpory renovace bytových 

domů, dosud bylo možné poskytovat podporu pouze v režimu de minimis. 

 

Nařízení vlády č. 319/2014 Sb. o použití finančních prostředků Státního 
fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní 
pohromou a o změně některých nařízení vlády 

 
Nabytí účinnosti dnem 1. ledna 2015. 
Nařízení vlády sjednocuje a upravuje podmínky pro poskytování následné podpory bydlení při 

postižení živelní pohromou. Úvěry budou poskytovány na opravy obydlí (a to právnickým osobám na 
nájemní byty a fyzickým osobám na vlastnické i nájemní byty), úvěry budou rovněž poskytovány na 
výstavbu nebo pořízení obydlí (a to pouze fyzickým osobám). 

 

B. Nelegislativní oblast 
 

Zpráva o plnění Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 za rok 
2014 

 
Zpráva byla předložena vládě na základě usnesení vlády č. 153 ze dne 12. března 2014, o 

Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 2014 a o Přehledu námětů 
nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2014. Usnesením vlády č. 153/2014 byl Ministerstvu pro 
místní rozvoj uložen úkol předložit Zprávu vládě v termínu 4/2014. Tento nelegislativní úkol navazuje 
na usnesení vlády České republiky č. 524 ze dne 13. července 2011, kterým byla schválena 
Koncepce bydlení v ČR do roku 2020 a kterým bylo uloženo ministru pro místní rozvoj předložit vládě 
vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění úkolů uložených v Koncepci. Zpráva o 
plnění Koncepce bydlení do roku 2020 za rok 2013 byla vládou schválena usnesením č. 346 ze dne 
12. května 2014. 

 

Návrh Koncepce sociálního bydlení 
 

Usnesením vlády č. 153/2014 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 
2014 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2014 byla gesce za 
přípravu Koncepčního řešení problematiky sociálního bydlení převedena na Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, spolupředkladatelé jsou Ministerstvo pro místní rozvoj a ministr pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu.  Gesce Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti sociálního bydlení 
odpovídá významu nástrojů sociální politiky (sociální práce, sociální služby, sociální dávky) při řešení 
potřeb bydlení osob v bytové nouzi. Účinné působení nástrojů sociální politiky je nutnou podmínkou 
efektivního fungování podpůrných opatření bytové politiky, která jsou investičního charakteru. 
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Pro přípravu zákona o sociálním bydlení zřídila ministryně práce a sociálních věcí odbornou 
pracovní skupinu. Termín předložení materiálu do vlády byl prosinec 2014.  Práce na přípravě zákona 
probíhaly ve čtyřech pracovních skupinách: PS Analytická a koncepční, PS Standardy sociálního 
bydlení a urbanismus, PS Nástroje sociální politiky a PS Financování. 

Činnost pracovních skupin odborné komise, která měla být zárukou nalezení širokého 
konsensu při vymezení veřejného zájmu v oblasti sociálního bydlení, bohužel vykazovala systémové 
nedostatky. V srpnu 2014 byla činnost pracovních skupin pozastavena.  

Základním problémem současné situace je nestandardní postup při tvorbě tak zásadního 
materiálu, kterým „Koncepce sociálního bydlení“ beze sporu je a který se momentálně odehrává mimo 
jakoukoli širší odbornou diskusi. Dne 19. prosince 2014 požádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
dopisem čj. 2014/80857-225, předsedu Vlády ČR o posunutí termínu předložení materiálu do vlády do 
konce února 2015. 

 

Konzultační dny k problematice bydlení 
 

Ministerstvo v roce 2014 pořádalo celkem 4 konzultační dny k problematice bydlení. Témata 
příspěvků operativně reagují na plnění opatření ze schválených záměrů vlády v bytové politice a na 
chystané právní úpravy v oblasti bydlení. Příprava programu je zajišťována ve spolupráci se Státním 
fondem rozvoje bydlení. Z důvodů rekonstrukce divadla Image se v druhém pololetí 2014 konaly 
konzultační dny v pronajatém sále Městské knihovny Praha, Praha 1 Mariánské nám. 1. 

 

Podpory v oblasti bydlení poskytované z rozpočtu 
 

Podpora poskytovaná v rámci programového financování v systému 
Evidenčního dotačního systému (dále EDS) 
 
podprogramy Programu Podpora bydlení:  

Podpora výstavby technické infrastruktury 
Podpora výstavby podporovaných bytů 
Podpora regenerace panelových sídlišť – podle nařízení vlády č. 494/2000 Sb. 
Podpora oprav olověných domovních rozvodů, 
Podpora výstavby obecních nájemních bytů pro občany postižené živelní pohromou 
 

Program Podpora bydlení při živelní pohromě  
 
Podpora poskytovaná v rámci programového financování mimo systém EDS 
 

Podpora hypotečního úvěrování pro mladé lidi do 36 let – podle nařízení 
vlády č. 249/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
Podpora hypotečního úvěrování je poskytována na základě nařízení vlády č. 244/1995 Sb., 

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

 

 

REGIONÁLNÍ POLITIKA – NÁRODNÍ PROGRAMY 

 

Základní charakteristika 
Na základě schválené dokumentace programu Podpora regionálního rozvoje pokračoval v 

roce 2014 pouze podprogram Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou 
pohromou. Prostřednictvím tohoto podprogramu se realizovala státní pomoc obcím a krajům 
postižených v roce 2010 živelní pohromou. Příjem žádostí o dotaci na obnovu majetku po živelních 
pohromách v roce 2010 byl ukončen ke dni 31. května 2011. Vláda svým usnesením ze dne 29. září 
2010 č. 692 rozhodla o zvýšení výdajů státního rozpočtu ČR a prodloužení termínu realizace 
programu č. 217D11 do 31. 12. 2013. Usnesením vlády č. 525 ze dne 3. 7. 2013 byl prodloužen 
termín realizace podprogramu do roku 2015 a bylo schváleno zařazení čtyř nových žádostí pro 
Liberecký kraj. U těchto akcí došlo k navýšení podílu státu na 85% uznatelných nákladů na akci.  
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V souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 
předpisů, zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj na období 2011 až 2014 dokumentaci programu 
Podpora rozvoje regionů. Tato dokumentace byla dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního 
rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, projednána s 
Ministerstvem financí a následně dopisem ze dne 7. prosince 2010 schválena. 

A. Legislativní oblast 
Usnesením vlády ČR č. 732 ze dne 25. září 2013 ke zprávě o možných způsobech řešení 

krizové situace v Moravskoslezském kraji byl stanoven úkol aktivovat podprogram v rámci stávajícího 
programu č. 117D81 Podpora rozvoje regionů, který by řešil podporu rozvoje podnikání a vznik nových 
pracovních míst v Moravskoslezském kraji. 

V návaznosti na toto usnesení bylo nutné vytvořit nový podprogram v rámci programu č. 
117D81 – Podpora rozvoje regionů. Byla zpracována změna dokumentace programu (schválena 
MFČR dne 2. 4. 2014), na jejímž základě byl vytvořen podprogram Podpora rozvoje pracovních 
příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. 

Současně bylo schváleno prodloužení realizace programu Podpora rozvoje regionů do roku 
2018. 

Podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území byla zpracována 
dokumentace programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách jako nástroj 
pro systémové poskytování státní pomoci v případě živelních pohrom v letech 2011 až 2016. Tato 
dokumentace byla schválena Ministerstvem financí dopisem ze dne 9. února 2011. V souladu s touto 
dokumentací byl realizován podprogram Obnova obecního a krajského majetku po živelních 
pohromách v roce 2013 a vyhlášen dne 27. 8. 2014 podprogram Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách v roce 2014 – dotační titul č. 2. 7. 12. 2014 byl vyhlášen příjem 
žádostí pro dotační titul č. 1 – pro obce Jihomoravského kraje. 

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. V roce 2014 byly vyhlášeny podprogramy Odstraňování bariér v budovách 
městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou a Euroklíč. 

V průběhu roku 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj pokračovalo v přípravě novely zákona č. 
248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje ve znění pozdějších předpisů. Jde o rozsáhlejší 
novelizaci, jejímž cílem je především aktualizovat procesní stránku tvorby a užití strategických 
rozvojových dokumentů přijímaných v oblasti regionální politiky na celostátní a krajské úrovni a 
návazně upřesnit postavení a role ústředních a územních správních úřadů. Kromě toho je navrženo v 
zákoně vytvořit oporu pro účinnější koordinaci kohezní politiky v následujícím programovém období 
Evropské unie od roku 2014 a rozšířit působnost Regionálních rad regionů soudržnosti tak, aby mohly 
v programovém období 2014 - 2020 vykonávat především činnosti zprostředkujícího subjektu 
Integrovaného regionálního operačního programu.  

Do předlohy je rovněž zařazena novelizace adaptační úpravy evropského seskupení pro 
územní spolupráci. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, předložila vláda ČR 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k 3. 9. 2014 a v současné době je připravován k 1. čtení. 

 

B. Nelegislativní oblast 
Ministerstvo je gestorem Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v 

programovém období 2014-2020 a Národního dokumentu k územní dimenzi; zajišťuje organizační, 
metodickou a konzultační podporu přípravy a implementace integrovaných nástrojů.  

V souvislosti s územní dimenzí využití Evropských strukturálních a investičních fondů 
ministerstvo plní roli sekretariátu Národní stálé konference (NSK) a zajišťuje zejména organizační, 
metodickou a konzultační podporu implementace územní dimenze; v rámci přípravy harmonogramu 
specifických výzev v roli sekretariátu NSK na základě podkladů Regionálních stálých konferencí a 
nositelů integrovaných nástrojů zpracovává doporučení k zacílení specifických výzev ve vztahu k 
územní dimenzi. 

Dále plní úkoly spojené s operačním programem URBACT III a Evropskou sítí urbánních 
znalostí (EUKN). 
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Ministerstvo dále zajišťuje veřejnoprávní kontrolu akcí realizovaných v rámci regionálních 
programů a programů vědy a výzkumu, podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dalších 
legislativních a procesních pravidel. Vzorek kontrolovaných akcí byl vybírán podle analýzy rizik, 
metodik MF a standardů INTOSAI.  

Dále se podílí na spolupráci s Technologickou agenturou ČR zejména v oblasti zabezpečení 
řešení výzkumných projektů programu BETA (pro potřeby orgánů státní správy v rámci oborů, které 
jsou v gesci kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj). 

 

Přehled programů podpory regionálního rozvoje v roce 2014 

Program 217D11 Podpora regionálního rozvoje 
V rámci tohoto programu pokračoval pouze podprogram 217D117 Obnova obecního a 

krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Realizace ostatních podprogramů byla 
ukončena ke dni 31. 12. 2010. Dále jsou prováděna závěrečná vyhodnocení jednotlivých akcí s tím, 
že program jako celek bude ukončen ke dni 31. 12. 2015. 

Program 117D61 Bezbariérové obce 
Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy: 
117D612 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách 

městských a obecních úřadů 
117D613 Euroklíč  

Program 117D81 Podpora rozvoje regionů 
Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy: 
117D812 Podpora rozvoje hospodářsky slabých regionů (v roce 2014 nebyl realizován) 
117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů (v roce 2014 nebyl realizován) 
117D814 Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů (v roce 2014 nebyl realizován) 
117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova 
117D816 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského 

kraje 
Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly podprogramy 117D812, 117D813 a 117D814 

pro rok 2014 pozastaveny. 

Program 117D91 Obnova obecního a krajského majetku po živelních 
pohromách 

Program je členěn dle dokumentace programu na následující podprogramy: 
117D912 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2011 
117D913 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 
117D914 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 
117D915 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014 

 

EVROPSKÁ INTEGRACE A STRUKTURÁLNÍ FONDY 
 

Národní strategický referenční rámec (dále NSRR) 
 
Ministerstvo zabezpečuje výkon funkce Národního orgánu pro koordinaci v oblasti řízení a 

koordinace Národního strategického referenčního rámce. Ministerstvo bylo na základě usnesení vlády 
ČR č. 198 ze dne 22. února 2006 pověřeno vykonáváním funkce Národního orgánu pro koordinaci 
(NOK) 

 
Funkce a činnosti NOK: 

 
-  Monitoring a reporting realizace NSRR 
Na základě dat získaných prostřednictvím MSC2007 získává NOK-MMR přehled o věcném a 

finančním pokroku implementace SF/FS na úrovni NSRR, za jednotlivé operační programy, či z 
hlediska fondů financování (ESF, ERDF a FS) až do úrovně projektů. Tyto informace slouží jako vstup 
pro Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/FS či další zprávy, které jsou určeny jak pro 
zainteresované instituce, tak pro širokou veřejnost. 
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Pomocí monitoringu a reportingu NOK-MMR identifikuje trendy a problémy vývoje 
implementace, na které pak adekvátně metodicky reaguje. 

 
- Koordinace NSRR 
Koordinace NSRR spočívá ve zprostředkování výměny informací mezi jednotlivými ŘO a 

NOK-MMR ve všech fázích a úrovních implementace SF/ FS. Pomocí expertních grémií dochází k 
výměně názorů a stanovisek jednotlivých aktérů (NOK-MMR, řídícími orgány, Platebním a 
certifikačním orgánem, Auditním orgánem atd.) implementace, tj. ke komunikaci možných řešení 
problémů či socioekonomických trendů čerpání. 

Prostřednictvím odborných pracovních skupin je nastolena spolupráce se všemi řídícími 
orgány (dle povahy pracovní skupiny) a dalšími národními institucemi činnými v oblasti Kohezní 
politiky (PCO a AO). Vedle komunikace problémů, výměny informací a odborných stanovisek jsou v 
rámci pracovních skupin prezentovány a poskytovány metodické pokyny a  doporučení NOK-MMR k 
diskuzi, připomínkám, resp. dalšímu rozpracování. 

 
- Řízení NSRR 
Metodická podpora a politická grémia 
Řízení NSRR má dvě dimenze: metodickou podporu jednotlivých OP a dále politické 

rozhodování. Politická grémia slouží především k prezentaci a schválení řešení navrhnutých NOK-
MMR v otázkách implementace, resp. k rozhodnutí sporných otázek, které se nepodařilo vyřešit na 
pracovní (tj. expertní) úrovni. V této souvislosti existují dva politické nástroje řízení NSRR: 

Řídící a koordinační výbor je pro potřebu NSRR speciálně ustanoveným politickým orgánem, 
ve kterém jsou zastoupeny představitelé všech OP, dále zástupci EK, PCO a AO, stejně jako zástupci 
neziskového sektoru, hospodářských subjektů, zástupci akademického sektoru či zaměstnavatelů a 
zaměstnanců atd. 

Setkání náměstků je instrumentem ustanoveným v červnu 2009, tj. náměstci ministerstev a 
ředitelé regionálních rad zapojených do řízení jednotlivých OP se setkávají minimálně jednou měsíčně 
za účelem vzájemné výměny informací a společného rozhodování o řešení vzniklých problémů a 
dalších postupů v oblasti čerpání SF/FS. 

 
Komunikace s EK a spolupráce s ostatními členskými státy 
Odbor řízení a koordinace NSRR se účastní jednání Výboru pro koordinaci fondů (COCOF) a 

informuje řídící orgány o stanovených úkolech  prostřednictvím Resortní koordinační skupiny a 
Pracovní skupiny NOK-MMR. V oblasti budoucnosti kohezní politiky poskytuje součinnost při přípravě 
národní pozice ČR a sleduje vývoj diskuse na úrovni členských států, Evropské komise, Výboru 
regionů atd. 

 
 
 
Podpora implementace 
Národní orgán pro koordinaci se v NSRR zavázal k podpoře 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).  

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

strukturálních fondů, zdokonalit strategii a optimalizovat realizaci operačních programů. 
Evaluační činnost probíhá na základě Evaluačního plánu NSRR, který obsahuje seznam 

indikativních aktivit zahrnující nejen vlastní evaluace a analýzy, ale rovněž opatření k podpoře rozvoje 
evaluační kapacity, školení a metodiky. 

 
MMR-NOK pokračoval v roce 2014 v přípravě jednotného metodického prostředí pro 

programové období 2014–2020. Vychází přitom ze zkušenosti subjektu odpovědného za metodické 
řízení využití nástrojů politiky soudržnosti již dvou programových období 2004–2006 a 2007–2013. 
Jednotné metodické prostředí představuje soubor závazných pravidel, postupů či doporučení 
vytvořených na centrální úrovni pro všechny poskytovatele podpory z fondů Společného strategického 
rámce. Kromě výkladu pojmů a požadavků plynoucích z národní a unijní legislativy bude obsahovat 
metodické pokyny a doporučení shrnující osvědčené postupy v průřezových oblastech implementace.  
Jednotné nastavení pravidel a jejich výklad přispěje ke zpřehlednění a zprůhlednění politiky 
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soudržnosti a její větší otevřenosti vůči příjemcům podpory. Zavedením jednotné terminologie a plné 
elektronizace systému pak společně s jednotnými postupy přispěje ke vzniku prostředí, které je 
směrem k příjemcům pomoci přívětivé, přehledné a transparentní. 

 
 V rámci programového období 2007 – 2013 jsou ministerstvem administrovány 

následující programy a iniciativy: 
 
Řídící orgán operačního programu Technická pomoc 
 
Operační program Technická pomoc (dále OPTP) je programem spolufinancovaným z 

prostředků EU v programovém období 2007-2013, schválený usnesením vlády č. 1302/2006. 
Evropská komise schválila program dne 27. prosince 2007. Realizace programu bude probíhat do 
roku 2015.  

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

referenčního rámce (NSRR) a všech operačních programů v ČR a pro aktivity spojené s využíváním 
prostředků fondů EU vyžadující jednotný přístup na národní úrovni. Globálním cílem OPTP je posílit a 
zlepšit jednotné centrální řízení a koordinaci programů spolufinancovaných z fondů EU na úrovni ČR v 
programovém období 2007-2013.  

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

včetně hlavního města Prahy. OPTP má osm prioritních os, kde vždy dvě prioritní osy mají zrcadlový 
charakter a pokrývají celé území republiky - jak cíl Konvergence (cíl „a“), tak i cíl 
Konkurenceschopnost (cíl „b“).  

 

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, Řídící orgán OPTP a další 

odborné útvary s horizontálními aktivitami přímo se podílející na implementaci cílů NSRR), 
Ministerstvo financí (Platební a certifikační orgán, Auditní orgán a Centrální bod AFCOS) 
Centrum pro regionální rozvoj ČR 
Nositelé integrovaných strategií 
 
Dokument o poskytnutí podpory je vydáván v OPTP ve formě Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(pro subjekty CRR, nositele integrovaných strategií). Pro ostatní subjekty jsou peněžní prostředky 
poskytovány na základě Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (vydává se 
pro projekty MMR), nebo na základě Dopisu ředitele Řídícího orgánu OPTP (vydává se pro projekty 
MF). Nedílnou součástí řídícího dokumentu (Rozhodnutí a Stanovení výdajů) a Dopisu ředitele 
Řídícího orgánu OPTP o poskytnutí podpory jsou Podmínky realizace projektu.   

Na poskytnutí dotace/peněžní prostředky a nakládání s nimi se vztahuje zákon č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a další platné právní předpisy (např. 
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách). 

 
Řídící orgán Integrovaného operačního programu  
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Integrovaný operační program je realizován v programovém období 2007-2013 a je 
kofinancovaným z prostředků EU. Realizace projektů IOP bude probíhat až do roku 2015, poté 
přibližně 2 roky bude fáze ukončování programu.  

Verze IOP byly postupně vzaty vládou na vědomí usneseními č. 821/2006 ze dne 28. června 
2006, č. 1302/2006 ze dne 15. listopadu 2006 a č. 111/2007 ze dne 5. února 2007. Vláda schválila 
IOP dne 28. února 2007 svým usnesením č. 197. 

Oficiální schválení programu bylo realizováno Rozhodnutím Komise č. 6835 ze dne 20. 
prosince 2007, kterým se přijímá Integrovaný operační program pro pomoc Společenství z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cílů "Konvergence" a "Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost". K programu EK vydala dne 16. 12. 2013 změnové 
Rozhodnutí C(2013) 9495, kterým se upravuje rozdělení alokace mezi prioritními osami programu. 

 
Globálním cílem programu je „Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a 

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

 
Zvýšení efektivity a zkvalitnění procesů a zlepšení dostupnosti služeb veřejné správy na 

národní a regionální úrovni aplikací moderních ICT 
Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem nastartování procesu 

celkové transformace veřejných služeb 
Lepší využití potenciálu území prostřednictvím národních, systémových intervencí v oblasti 

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

pro místní rozvoj. Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 184/2007 byl pověřen výkonem funkce 
Řídícího orgánu pro Integrovaný operační program Odbor řídícího orgánu IOP a operačního programu 
TA, který se Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č.103/2008 z 30. června 2008 stal součástí 
Odboru řízení operačních programů.  

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

zřizované či zakládané organizace převažují ve všech prioritních osách programu a ve všech 
oblastech intervence (výhradně veřejné subjekty jsou v prioritních osách 1a, 1b, 2, 6a a 6b a 
oblastech intervence 3.3, 3.4 a 5.3). V omezené míře se na realizaci projektů IOP podílejí nestátní 
neziskové organizace, (např. oblasti intervence 3.1, 3.2, 4.1a a 4.1b, 5.1 a 5.2), podnikatelské 
subjekty (oblast intervence 3.1 a zejména 5.2 - regenerace bytových domů) a zájmová sdružení 
právnických osob (oblast intervence 4.1a a 4.1b, 5.1). 

 
Regionální operační programy a operační programy Prahy 
 
V programovém období 2007 – 2013 je realizováno v rámci cíle Konvergence sedm 

regionálních operačních programům regionů soudržnosti NUTS II (ROP) určených pro celé území 
České republiky vyjma Hlavního města Prahy. Hlavní město Praha spadá svou charakteristikou do cíle 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, v němž realizuje dva operační programy: OP 
Praha Konkurenceschopnost  (OPPK) a OP Praha Adaptabilita (OPPA). ROP jsou řízeny místně 
příslušnými regionálními radami (RR) jednotlivých regionů soudržnosti, výjimku tvoří region 
soudržnosti Praha, kde vykonává pravomoci regionální rady Hlavní město Praha v přenesené 
působnosti pro OPPK a OPPA.  

 
Financování regionálních programů probíhá prostřednictvím rozpočtové kapitoly MMR. 

V souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., jsou na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaného 
ministrem pro místní rozvoj dle zákona č. 218/2000 Sb., poskytnuty  prostředky RR na financování 
regionálních programů. Jedná se o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování 
výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a dále o prostředky poskytnuté ze státního 
rozpočtu určené na spolufinancování z národních veřejných zdrojů.  

 
Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu je příjmem rozpočtu RR, čímž prostředky poskytnuté 

ze státního rozpočtu ztrácí na úrovni RR charakter prostředků státního rozpočtu a stávají se 
prostředky rozpočtu RR. RR plní funkci řídících orgánů jednotlivých programů a tudíž veškerá 
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implementace programů, včetně výběru a financování již konkrétních projektů je plně v jejich 
kompetenci.  

 
Programy přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 pro programové období 2007-2013 
 
Programy přeshraniční spolupráce pokračují i v programovacím období 2007-2013. 

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

Ministerstvo zajišťuje zpracování základních dokumentů (Společné programové dokumenty, 
Programové dodatky, Jednací řády monitorovacích výborů, Manuály pro administraci, Příručky pro 
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. 

 
Koordinace mezinárodních a EU záležitostí v okruhu působnosti ministerstva 
 
Stěžejním úkolem v této oblasti je koordinace mezinárodních a EU záležitostí v okruhu 

působnosti ministerstva, posuzování slučitelnosti právních předpisů v působnosti ministerstva s 
právem EU, zajišťování spolupráce při přípravě a evidenci mezinárodních smluv a mezinárodních 
závazků týkajících se působnosti ministerstva, a to vše v souladu s příslušnými vnitřními předpisy.  

 
Ministerstvo se podílelo na řešení důsledků zahájeného infringementového řízení v oblasti 

posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) z hlediska úpravy stavebního řádu s cílem provedení 
Směrnice o EIA. Návrh právní úpravy, která má zajistit nápravu výhrad Evropské komise, byl průběhu 
roku 2014 projednáván v Parlamentu s předpokládanou účinností od března 2015. Zástupci 
ministerstva plní také další úkoly vyplývající z činnosti meziresortní Pracovní skupiny pro vyhodnocení 
projektů z hlediska souladu jejich povolovacího procesu podle stavebního zákona s požadavky 
směrnice EIA podle usnesení vlády č. 1078/2014 ze dne 15. prosince 2014; poznatky budou 
promítnuty do koncepčního právního řešení jednotného povolovacího řízení s předpokládanou 
účinností v roce 2016. 

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

Rady o souborných cestovních službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení 
č. 2006/2004 a směrnice 2011/83 a kterou se zrušuje směrnice 90/314 (COM (2013) 512 final z 9. 7. 
2013). Projednávání návrhu směrnice se nachází v prvním trialogu; tedy po přijetí obecného přístupu 
Rady (4. 12. 2014) a postoje EP (12. 3. 2014). 

 
V souvislosti s přijetím směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2013/55/EU, kterou se 

mění směrnice 2005/36 o uznávání odborných kvalifikací, se ministerstvo podílelo na zpracování 
návrhu novely zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Návrh je součástí novely zákona č. 
18/2006 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, jehož předkladatelem je resort školství, mládeže a 
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tělovýchovy. Národní koordinátorce pro uznávání odborných kvalifikací ČR jsou průběžně 
poskytovány podklady a stanoviska za resort k instrukcím pro jednání národních koordinátorů pro 
profesní kvalifikace. 

 

Aktivity v rámci Rady EU 
 

Ministerstvo spolupracuje na vypracování příslušných dokumentů pro jednání Pracovní 
skupiny Rady EU pro strukturální opatření – platformy pro projednávání veškeré agendy mající vazbu 
na Evropské strukturální a investiční fondy. Pracovní skupina se pravidelně schází v Bruselu v budově 
Rady a jejími členy jsou zástupci 28 členských zemí EU, aktuálního předsednictví EU a Evropské 
komise. Během roku 2014 bylo vypracováno několik desítek návrhů instrukcí pro jednání Pracovní 
skupiny Rady EU pro strukturální opatření a také pro jednání Coreper; dále bylo vypracováno několik 
mandátů pro jednání Rady pro obecné záležitosti a pro neformální jednání ministrů EU. Ministerstvo 
se dále spolupodílelo na vytváření pozic k dalším dokumentům vztahujících se k EU na 
připomínkování mandátů, pozic a instrukcí ostatních politik EU zpracovaných jinými resorty, které se 
týkaly kohezní politiky. 

 
Byly zpracovávány a na národní úrovni projednávány jednotlivé instrukce pro jednání na 

Pracovní skupině Rady pro ochranu a informování spotřebitele a mandáty pro jednání COMPET; 
jednalo se přípravu pozic ČR k návrhu směrnice EP a Rady o souborných cestovních službách a 
cestách s asistovanou přípravou. 

 
V rámci příprav na jednání o návrzích projednávaných na evropské a mezinárodní úrovni byly 

pozice ČR koordinovány s ostatními zeměmi s podobnými zájmy, primárně se zástupci skupiny zemí 
V4, Slovinskem a Chorvatskem. K tomuto účelu jsou využívány jak neformální pracovní schůzky, tak 
plánovaná formální setkání ministrů zemí V4. 

 
Ministerstvo se za ČR zapojilo do činnosti nově otevřené Pracovní skupiny Rady EU pro 

mezinárodní rozvojové konference, jejíž pracovní program je zaměřen na vyjednání koordinovaných 
pozic EU v rámci přípravného procesu třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném 
rozvoji měst Habitat III. 

 

Výbor regionů  
 

Ministerstvo v průběhu roku 2014 připravilo, v souladu s vnitrostátním procesem nominací do 
orgánů EU (upraveno usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1163 ve znění dalších úprav), v 
rámci ministerstva pro vládu ČR několik návrhů nominací členů a náhradníků do Výboru regionů za 
ČR. Pro nové funkční období Výboru regionů 2015-2019 byla vypracována aktualizace nominace 
Svazu měst a obcí ČR a potvrzení nominace Asociace krajů ČR; návrh byl schválen vládou 
usnesením ze dne 15. prosince 2014 č. 1074 a postoupen radě EU pro jmenování členů a náhradníků 
za ČR. 

 

Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN)  
 

Ministerstvo se dlouhodobě angažuje, v rámci multilaterální spolupráce, v aktivitách Výboru 
pro bydlení a management pozemků EHK OSN, která sdružuje 56 členských států (kromě evropských 
zemí a států bývalého sovětského regionu, také USA, Kanadu a Izrael). Agenda je zaměřena na 
problematiku rozvoje měst, sociální a územní soudržnost a otázky rozvoje lidských sídel regionu 
členských států EHK OSN.  

 
Během programu prvního jednání Přípravného výboru konference Habitat III v září 2014 se 

konalo 12 samostatných akcí; jedna z nich byla spolupořádána Ministerstvem pro místní rozvoj - 
jednalo se o akci Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN, jehož je zvoleným 
místopředsedou zástupce ministerstva. Výbor pro bydlení a management pozemků EHK OSN dále 
schválil dne 8. října 2014 během svého 75. výročního jednání text „Ženevské charty OSN o 
udržitelném bydlení“. Charta obsahuje cíle, principy i klíčová opatření v oblasti bydlení i rozvoje měst 
jako prostředí, kde žije většina obyvatel regionu EHK OSN. Text Charty byl dlouho a podrobně 
projednáván (4 roky); jednání se kromě zástupců členských států EHK OSN účastnili i zástupci mnoha 
mezinárodních nevládních organizací. ČR byla prostřednictvím ministerstva při vyjednávání textu 
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Charty velmi aktivní a předsedala některým pracovním jednáním. Charta vychází ze Strategie pro 
udržitelné bydlení, kterou pro období 2014-2020 schválili na svém setkání ministři regionu EHK OSN v 
říjnu 2013 a je inspirací pro ostatní regionální komise OSN v jejich přípravném procesu pro konferenci 
Habitat III. 

 

Program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) 
 

V říjnu 2016 se bude konat třetí konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst Habitat 
III. Cyklus summitů OSN o bydlení a rozvoji měst je dvacetiletý; první konference „Habitat“ se konala v 
červnu 1976 v kanadském Vancouveru, druhá konference „Habitat II“ se konala v červnu 1996 v 
tureckém Istanbulu. Cílem a oficiálním výstupem konference Habitat III má být vyjednání a přijetí 
dokumentu „New Urban Agenda“ (Nová agenda pro města), reagující na vývoj v oblasti měst s trvale 
rostoucím podílem světové populace žijící ve městech (do roku 2050 to bude 70 %). Předtím než byla 
definitivně zřejmá podpora ze strany rozvojových zemí pro konání této konfekce v ekvádorském Quitu, 
byla vládou ČR zvažována kandidatura ČR. Vládě ČR byly proto Ministerstvem pro místní rozvoj 
poskytnuty základní informace, týkající se přípravy konference Habitat III – dne 14. července 2014 
(usnesení č. 569), dne 10. září 2014 (usnesení č. 735) a dne 24. listopadu 2014 (informace). Na svém 
jednání dne 24. listopadu 2014 byla vláda ČR informována o záměru Ministerstva pro místní rozvoj 
uspořádat v Praze regionální konferenci EHK OSN v rámci oficiálního přípravného procesu pro 
celosvětovou třetí konferenci o bydlení a udržitelném rozvoji měst - Habitat III. Tento návrh vláda 
projedná v únoru 2015. 

 

Spolupráce v rámci skupiny V4 
 

Spolupráce zemí V4 je zaměřena na prosazování spolupráce a stability v širším regionu 
Střední Evropy. Všechny 4 země se po roce střídají v předsednictví. Od července 2013 do června 
2014 bylo předsednickou zemí V4 Maďarsko, následovalo Slovensko. V průběhu roku 2014 se ve 
skupině zemí V4 odbor v oblasti kohezní politiky zaměřil zejména na koordinaci pozic ve vztahu k 
novému programovému období 2014-2020 a možnosti využití závěrů jednání Evropské rady ve vztahu 
k flexibilnímu využití prostředků fondů EU alokovaných pro ČR na období 2007-2013. 

 

Spolupráce v oblasti makro-regionálních strategií 
 

Ministerstvo zajišťuje přímou gesci u Prioritní oblasti 10 – Posílení institucionální kapacity a 
spolupráce v rámci Makro-regionální strategie EU pro Podunají. Na některých aktivitách se podílí 
spolu s Ministerstvem vnitra. Aktivity v roce 2014 se soustředily zejména na spolupráci zástupců 
zúčastněných členských států na pracovní úrovni v oblastech prosperujícího dunajský regionu, 
sociálního začleňování a možné úspěšné integrace romské komunity. 

 

Výbor vládního zmocněnce pro zastupování před Soudním dvorem EU 
 

Ministerstvo se v roce 2014 podílelo na zpracování odpovědí ČR v souvislosti s 
infringementem EIA, zahájeným vůči ČR Evropskou komisí v roce 2013. V této souvislosti  průběžně 
plnilo úkoly, které vyplývají pro ministerstvo z jednání mezi ČR a Evropskou komisí. Návrh právní 
úpravy, která má zajistit nápravu výhrad Evropské komise, byl v průběhu roku 2014 projednáván v 
Parlamentu; legislativní proces pokračuje v roce 2015. Zástupci ministerstva dále plnili úkoly 
vyplývající z činnosti nové meziresortní Pracovní skupiny pro vyhodnocení projektů z hlediska souladu 
jejich povolovacího procesu s požadavky směrnice EIA podle usnesení vlády č. 1078/2014 ze dne 15. 
prosince 2014; přitom spolupracovali s ostatními útvary ministerstva. 

 
Ministerstvo vypracovalo odpověď na pilotní řízení a vyjádření ČR ve věci EU Pilot č. 

6680/14/JUST, která se týká směrnice 90/314, která je v gesci ministerstva.  

 

Resortní koordinační skupina MMR pro EU (RKS MMR) 
 

Resortní koordinační skupina je základním orgánem ministerstva pro účely koordinace plnění 
úkolů vyplývajících z členství ČR v EU v oblasti působnosti resortu pro místní rozvoj.  
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 Tato koordinační skupina trvale:  
• sleduje úroveň plnění gesčních povinností v rámci ministerstva pro místní rozvoj, 

koordinuje plnění resortních úkolů souvisejících s fungováním ČR v EU a implementaci opatření 
přijímaných v souvislosti s prováděním daných politik EU v ČR, včetně realizace přijatých opatření a 
příslušných usnesení vlády; 

• zaměřuje se na podstatu a analýzu důsledků legislativních návrhů Evropské komise. 
Ovlivňuje přípravu a formulování legislativních návrhů, přičemž se pokouší eliminovat ty části návrhů, 
které jsou v rozporu s národními zájmy ČR; 

• projednává a schvaluje pracovní podklady pro jednání představitelů ČR v pracovních 
orgánech Rady EU, Evropské komise a ostatních institucí EU, a to s ohledem na problematiku 
spadající do působnosti ministerstva; jedná se zejména o rámcové pozice, instrukce, mandáty a 
stanoviska; 

• prostřednictvím zástupců ministerstva a pracovníků Stálého zastoupení ČR při EU 
zajišťuje účast zástupců ČR na jednáních pracovních skupin Rady EU, Evropské komise a ostatních 
institucí Evropské unie; 

• pracuje na základě plánu činnosti jednotlivých pracovních orgánů Rady EU, Evropské 
komise a ostatních institucí EU daného legislativním plánem Evropské komise, programem 
předsednictví Rady EU, programy ostatních institucí EU a rámcového plánu Výboru pro EU. 

 
V průběhu roku 2014 bylo členům Resortní koordinační skupiny rozesláno e-mailem řádově 

několik set informací, dokumentů, návrhů pozic, mandátů apod. k připomínkování nebo pro informaci. 
Vzhledem k tomu, že členy této skupiny jsou i zástupci partnerů, představuje tato trvalá komunikační 
platforma jeden ze základních nástrojů partnerské spolupráce.  

 

Evropské seskupení pro územní spolupráci 
 

Ministerstvo zajišťuje funkci správního orgánu pro řízení spojená se schvalováním účasti 
člena v evropském seskupení pro územní spolupráci, s registrací seskupení, nebo se zrušením a 
zánikem seskupení. Při posuzování žádostí se opírá o rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 
121/2009 ze dne 30. června 2009 o „Postupu při aplikaci právní úpravy evropského seskupení pro 
územní spolupráci“. Tento postup vychází z novelizovaného nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1302/2013 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a ze zákona č. 248/2000 
Sb., o podpoře regionálního rozvoje. V roce 2014 nebylo zahájeno žádné správní řízení související se 
schvalováním účastí českého subjektu v evropském seskupení pro územní spolupráci zřízeného v 
jiném státě, ani registrace seskupení v ČR. V průběhu roku 2014 byly ale průběžně odborem 
poskytovány konzultace související s přípravou založení seskupení pro budoucí zájemce o zakládání 
takových seskupení. Konzultace se týkaly zpracování návrhu Stanov a Úmluvy a strategických 
dokumentů se zástupci Královéhradeckého kraje při chystaném založení Česko-Polského ESÚS 
Novum se sídlem v Polsku, Předložení žádosti o schválení účasti v seskupení se sídlem na území 
jiného státu EU se předpokládá počátkem roku 2015. Za českou stranu se předpokládá společné 
podání Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje.  

 

Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky (PKS)  
 

Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky EU slouží jako stálá externí 
platforma složená z poslanců a senátorů; je určena k politické diskusi se zástupci ministerstva o 
strategických dokumentech pro jednání na úrovni ČR i EU, které se vztahují k tématu budoucí kohezní 
politiky EU. V roce 2014 proběhlo jedno samostatné jednání této skupiny a jedno společné jednání s 
Expertní poradní skupinou pro budoucnost kohezní politiky. 

 

Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky (EPOS) 
 

Expertní poradní skupina je poradním orgánem ministerstva pro místní rozvoj, složená z 
odborníků – významných osobností, a slouží k diskusím, výměně zkušeností, podávání námětů, 
komentářům a oponentuře textů a jiných dokumentů vztahujících se k budoucnosti kohezní politiky 
EU, a to na úrovni ČR i EU. Členové poradní skupiny se vyjadřují k návrhům ministerstva týkajícím se 
kohezní politiky a předkládají náměty. V roce 2014 se konalo jedno společné jednání této pracovní 
skupiny s Parlamentní konzultační skupinou pro budoucnost kohezní politiky. 
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Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy  
 

Usnesením vlády č. 1055 ze dne 15. prosince 2014 byla schválena nová koncepce Rady pro 
Evropské strukturální a investiční fondy jako poradního orgánu vlády v oblasti koordinace pomoci 
poskytované Evropskou unií ze všech Evropských strukturálních a investičních fondů. Ministerstvo 
bylo v roce 2014 pověřeno výkonem role Sekretariátu této Rady. V rámci této činnosti  zejména 
organizačně a administrativně zajišťuje nejen činnost Rady samotné, ale i jejích pracovních složek, 
tedy Rady na pracovní úrovni a Řídícího výboru Rady.  

 

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody  
 

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro místní rozvoj projednává otázky z 
oblasti kompetencí MMR.  

 

Výbor pro EU 
 

Ministerstvo zpracovávalo připomínky k dokumentům, projednávaným Výborem pro EU na 
pracovní i na vládní úrovni, a aktivně se účastnilo na jednání Výboru Ministerstvo se také  účastnilo na 
jednání Pracovního týmu pro EU.  

 
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: 
MSSF-CENTRAL pro programovací období 2004 – 2006,  
MSC2007 pro programovací období 2007 – 2013, 
Monit7+ IS pro řídící orgány pro programovací období 2007 – 2013, 
Benefit7 webové aplikace pro příjemce/žadatele z programovacího období 2007 – 2013. 
 
Hlavní činnosti zabezpečované v rámci Monitorovacího systému strukturálních fondů v roce 

2014: 
odpovídá za provoz a rozvoj jednotného informačního sytému MS2014+ pro programové 

období 2014-2020, který slouží k monitorování programů a operací financovaných z prostředků ESIF 
odpovídá za provoz a rozvoj informačního sytému MSC2007 pro programové období 2007-

2013, který slouží k monitorování programů a projektů financovaných z prostředků fondů EU 
zajišťuje provoz a technickou podporu uživatelům informačních systémů MS2014+,MSC2007, 

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

MONIT7+ do externích informačních systémů 
odpovídá za Metodiku monitorování strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro období 

2007-2013 , podílí se na metodické podpoře MS2014+ 
podílí se na realizaci a zajištění provozu IS ŘO MONIT7+ a IS KP-Benefit7, sloužícího k 

monitorování programů a projektů financovaných z prostředků fondů EU 
zajišťuje technicky přenos dat a předepsaných výstupů z informačního systému MSC2007 do 

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

připravil a aktualizuje Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 
podílí se na koordinaci, analýze a zapracování požadavků na monitorování pomoci z ESI 

fondů v MS2014+ předaných ze strany EK, NOK,PCO, AO, odborem kontroly MF ČR a řídícími 
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orgány programů včetně přípravy zadání pro dodavatele MS2014+ a kontroly zapracování požadavků 
do informační systému MS2014+ 

zabezpečuje řízení projektu Aplikace MS2014+ 
podílí se na aktivitách pracovních skupin definovaných v rámci činnosti Národního orgánu pro 

koordinaci 
podílí se na zpracování a administraci projektů OPTP na podporu zajištění efektivního 

monitorování pro období 2007-2013 i 2014-2020. 

 

 

CESTOVNÍ RUCH 
 

Legislativní činnost 
 

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu 
 

V průběhu roku 2014 probíhalo projednávání aktuální verze zákona o podpoře rozvoje 
cestovního ruchu (návrh věcného záměru zákona a návrh paragrafového znění – verze 11/2013) s 
kraji, Kolegiem cestovního ruchu a pracovními skupinami kolegia. Závěr jednání byl, že zpracovaný 
materiál nenaplňuje znaky a požadavky zákona, současně nenaplňuje cíle a potřeby rozvoje CR. 

Následně byly prověřovány různé varianty zpracování zákona: 
Dopracování verze 11/2013 – s ohledem na dobrovolnost a nevymahatelnost této varianty, by 

její dopracování bylo rizikové. Takový to zákon by nenaplnil znaky a požadavky zákona a nebylo by 
možné jej předložit do legislativního procesu. 

Zpracování komplexního zákona o cestovním ruchu (dle zadání z roku 2009) – takový  zákon 
by byl v rozporu se stávající legislativou (zákon o krajích, obcích, hlavním městě Praze, zákon o 
rozpočtových pravidlech, kompetenční zákon, daňové zákony, atd.). S ohledem na dosud trvající 
legislativní střet není možné takový zákon předložit do legislativního procesu. 

Vložení některých ustanovení týkajících se podnikání v cestovním ruchu (certifikace 
ubytovacích zařízení, problematika průvodcovské činnosti, atd.) do novely zákona č. 159/1999 Sb., 
zpracované v souvislosti s implementací nové směrnice ES a Rady o souborných službách cestovního 
ruchu a cestách s asistovanou přípravou. 

Posuzování jednotlivých variant se zabývala úzká pracovní skupina Kolegia cestovního ruchu 
(10. 11. 2014) a následně i samotné Kolegium cestovního ruchu (24. 11. 2014). 

 
Výstupem projednávání bylo rozhodnutí o tom, že nedojde ke zpracování samostatného 

zákona o cestovním ruchu. Následně byla zpracována žádost o zrušení legislativního úkolu 
(zpracování návrhu věcného záměru zákona o podpoře rozvoje CR do 12/2014 a návrhu zákona o 
podpoře rozvoje CR do 3/2015), která byla v říjnu, respektive v prosinci 2014 odeslána do vlády.  

Odstranění stávajících překážek rozvoje cestovního ruchu bude řešeno individuálně na 
základě bilaterálních jednání s dotčenými resorty a případnými novelami stávajících zákonů. 

Následně byla specifikována strategie užší provázanosti regionálního rozvoje a cestovního 
ruchu. Prověření témat a způsobu provázanosti cestovního ruchu a regionálního rozvoje bude 
probíhat v průběhu roku 2015. 

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního 
ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s Plánem legislativních prací vlády na zbývající část 
roku 2014, schváleným vládou České republiky usnesením č. 165, ze dne 12. března 2014, předložilo 
návrh novely zákona č. 159/1999 Sb. Návrh zákona byl téměř totožný s návrhem zákona, který již byl 
schválen vládou v roce 2013, a který byl postoupen k projednání do Poslanecké sněmovny. Ta jej 
projednala v prvním čtení (sněmovní tisk 1042), k dalšímu projednávání vládního návrhu zákona v PS 
již nedošlo v důsledku jejího rozpuštění. 
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Nad rámec vládního návrhu zákona z roku 2013, bylo do návrhu novely zákona začleněno: 
sjednocení terminologie s občanským zákoníkem (např. smlouva o zájezdu, smlouva o 

pojištění záruky pro případ úpadku); 
vypuštěna ustanovení upravující překážky živnosti provozování cestovní kanceláře a 

ustanovení upravující překážku udělení koncese pro provozování cestovní kanceláře, upravena 
úprava podmínek pro vydání nesouhlasného stanoviska MMR (v souvislosti se změnou 
živnostenského zákona, která zasáhla do úpravy překážek provozování živností). 

Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo předsedu Legislativní rady vlády p. Jiřího Dienstbiera 
o výjimku ve věci neprovedení  vnějšího připomínkového řízení z důvodu, že návrh novely je téměř 
totožný s vládním návrhem předloženým v roce 2013, kde byl řádně projednán v meziresortním 
připomínkovém řízení. Výjimce bylo vyhověno a k návrhu novely zákona nebylo provedeno 
připomínkové řízení.  Předseda Legislativní rady vlády stanoviskem ze dne 18. 6. 2014 doporučil 
vládě schválit návrh zákona s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy LRV.  

Dne 9. 7. 2014 novela zákona byla schválena Vládou ČR a byla postoupena k projednání v 
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Dne 2. 9. 2014 proběhlo neveřejné jednání Podvýboru pro 
cestovní ruch Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj za přítomnosti zástupců odborných 
asociací, předmětem diskuse byla otázka výkladu ustanovení o povinném pojištění cestovní kanceláře 
pro případ úpadku. Dne 29. 10. 2014 byl vládní návrh zákona projednán v prvním čtení (ST 276) a 
přikázán k projednání výborům. Dne 29. 10. 2014 proběhlo jednání Podvýboru pro cestovní ruch 
Výboru pro veřejnou správu. Dne 20. 11. 2014 usnesením Hospodářského výboru vráceno k 
projednání do Podvýboru pro cestovní ruch. Nedošlo ke shodě se zástupci České asociace pojišťoven 
ohledně převzetí odpovědnosti v případě úpadku cestovní kanceláře, kdy sjednaný limit pojistného 
plnění není dostačující (odůvodnění ust. § 8 odst. 2).  

 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o souborných cestovních službách a cestách s 

asistovanou přípravou, kterou se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2011/83/EU a kterou se 
zrušuje směrnice Rady 90/314/EHS 

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

Směrnice o souborných službách a cestách s asistovanou přípravou, kterou bude zrušena stávající 
směrnice Rady 90/314/EHS (dále jen „návrh Směrnice“). 

MMR jako gestor k předloženému návrhu směrnice vypracovalo v souladu s usnesením vlády 
ČR ze dne 7. června 2006, č. 680, „Rámcovou pozici ČR/ Stanovisko pro Parlament ČR“ k návrhu 
směrnice o zájezdech, která byla předložena standardní cestou k projednání do RKS. Rámcová 
pozice byla dne 10. září 2013 na 444. zasedání Výboru pro EU na pracovní úrovni (PV-EU) 
schválena. Návrh směrnice byl vzat Senátem Parlamentu ČR bez projednání na vědomí. Poslanecká 
sněmovna do dne svého rozpuštění si nevybrala návrh směrnice a k ní se vážící rámcovou pozici k 
projednání. Na základě schválení rámcové pozice k návrhu Směrnice byla vypracována instrukce pro 
jednání pracovní skupiny Rady EU.  

Revize směrnice je projednávána Pracovní skupinou Rady EU pro ochranu a informování 
spotřebitele (G23). Na každé jednání pracovní skupiny G23 je připravena instrukce pro jednání. 
Návrhy instrukcí byly zasílány národním „stakeholderům“ k jejich vyjádření (zástupcům podnikatelů, 
spotřebitelských organizací). 

V roce 2014 byl návrh směrnice projednávání za řeckého a italského předsednictví. Všechny 
delegace členských států EU shodně podpořily návrh EK a vyjádřily souhlas s nutností revidovat 
stávající Směrnici. Během jednání probíhala diskuse ohledně nastavení míry harmonizace a 
vyjasnění, která ustanovení budou muset být implementována v plné harmonizaci a v kterých 
ustanoveních se bude moci členský stát EU odchýlit při jejich transpozici. 

Evropský parlament ve svém postoji ze dne 12. 3. 2014 přijal postoj v prvním čtení. EP přijal 
řadu pozměňovacích návrhů, kterými změnil, rozšířil či vymazal znění některých ustanovení návrhu 
textu. 

Během řeckého předsednictví dne 26. 5. 2014 byla předložena Radě EU pro 
konkurenceschopnost (zkratka COCOM – Competitiveness Council) „Zpráva o pokroku“. Jedná se o 
dokument, který shrnuje vývoj v projednávání návrhu směrnice o souborných cestovních službách a 
cestách s asistovanou přípravou a zároveň identifikuje otázky, či ustanovení návrhu, kterým je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost při dalším vyjednávání (body, které byly uvedeny stupeň harmonizace, 
působnost směrnice, definice a opatření k zajištění proti úpadku pořadatelů zájezdů a 
zprostředkovatelů cest s asistovanou přípravou). 

Za italského předsednictví, v rámci projednávání pracovní skupinou G23 pro jednání 
COREPER I. (Výbor stálých zástupců)  ČR  navrhla přijetí obecného přístupu italskému předsednictví. 
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Při jednotlivých jednáních na pracovní skupině byly požadovány dílčí změny textu a vyjasnění 
některých ustanovení, čemuž bylo vyhověno. ČR od začátku projednávání návrhu směrnice 
podporovala modernizaci pravidel a návrh směrnice jako celku.   

Dne 5. 12. 2014 byl na zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, 
výzkum a vesmír), přijat tzv. „obecný přístup“ všech členských států EU. Tím byl přijat postoj Rady v 
prvním čtení.  

 

Ochrana spotřebitele 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (OCR) úspěšně spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a 
obchodu ČR v souvislosti s příslušnými evropskými nařízeními týkajícími se oblasti ochrany 
spotřebitele (Nařízení EP a Rady č. 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele; 
Směrnice EP a Rady č.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. 

 

Spolupráce a komunikace MMR ČR v oblasti aktuálních problémů cestovního 
ruchu 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se prostřednictvím odboru cestovního ruchu snaží o aktivní 
spolupráci a komunikaci v souvislosti s řešením aktuálních problémů v oblasti cestovního ruchu, jak na 
poli domácím, tak i zahraničním. 

V roce 2012 byla spuštěna kampaň „Dovolená bez starostí“ za účelem ochrany spotřebitele na 
poli cestovního ruchu. Jedná se o ucelený soubor rad a doporučení pro širokou veřejnost poskytující 
informace týkající se práv klientů před, v průběhu a případně po skončení dovolené. Kampaň 
„Dovolená bez problémů“ je prezentována na webových stránkách MMR ČR prostřednictvím 
facebooku.  

Ministerstvo aktivně spolupracuje se zástupci státních či nestátních organizací a odborné 
veřejnosti, zejména pak zástupce asociací - Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK 
ČR), Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA), Asociace pojišťoven či Asociace 
průvodců České republiky (AP) a dalších subjektů, s nimiž probíhala úspěšná spolupráce. 

 

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

Ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 
změně některých zákonů, plní MMR funkci autorizujícího orgánu s příslušností k autorizaci pro 
povolání v oblasti domovního a bytového fondu, územního plánování a stavebního řádu, investiční 
politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. Žádosti o autorizace přijímá a vlastní autorizace uděluje 
odbor personální, který spolupracuje s věcně příslušnými odbory, které zajišťují odborná stanoviska k 
předloženým žádostem za příslušnou oblast. 

S platností od 1. 4. 2012 výše uvedený zákon zavedl termíny úplná profesní kvalifikace a 
profesní kvalifikace, kterými nahradil původní pojmy úplná kvalifikace a dílčí kvalifikace.   

Pro oblast cestovního ruchu (skupina oborů Gastronomie, hotelnictví, turismus, kód 65) je pro 
zpracování odborných stanovisek k žádostem o autorizaci věcně příslušný odbor cestovního ruchu 
(OCR), který při odborném posouzení a hodnocení žádost o autorizaci vychází z hodnotících a 
kvalifikačních standardů profesních kvalifikací, pro které je autorizace požadována.   

Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, která byla ustavena dne 8. 12. 
2010 v rámci projektu Národní soustava kvalifikací - NSK 2 v gesci MŠMT jako dobrovolné sdružení 
významných zaměstnavatelů v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, pokračovala v roce 
2014 v revizi původních kvalifikací a vypracovávání návrhů nových profesních kvalifikací dle 
požadavků trhu práce.  průběžně byla zajišťována pracovní jednání  členů rady a vedoucích 
pracovních skupin. V roce 2014 proběhla 4 pracovní jednání uvedené sektorové rady.  Výsledkem 
dosavadní činnosti sektorové rady a jejích pracovních skupin a následně MŠMT, jako schvalujícího 
orgánu je revize a aktualizace 23 původních profesních kvalifikací a vytvoření a schválení 7 nových. V 
současnosti je v procesu tvorby a schvalování dalších  9 profesních kvalifikací v zájmu adekvátního 
pokrytí aktuálních nároků a požadavků zaměstnavatelů v dané  oblasti  Gastronomie, hotelnictví a 
turismus – kód 65. 
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Výstupem uvedeného procesu je seznam profesních kvalifikací v oblasti Gastronomie, 
hotelnictví a turismus, uvedený na webu Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz), a 
který aktuálně v daném oboru obsahuje  30 profesních kvalifikací v rozpětí kvalifikační úrovně 2 – 5.  

V oblasti autorizace v roce 2014 posoudil odbor cestovního ruchu a vydal svá stanoviska k 
celkem  7 žádostem o autorizaci, přičemž se jednalo o  4 žádosti fyzických a právnických osob a  3 
žádosti škol- příspěvkových organizací. Pro personální odbor bylo zpracováno 9 stanovisek k návrhům 
nových profesních kvalifikací. 

 

Nelegislativní činnost 
 
Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020 
 

Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 - 2020 (dále jen 
Koncepce), schválena usnesením vlády č. 220 ze dne 27. března 2013, představuje základní 
strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období 2014 - 2020. 
Hlavním cílem Koncepce je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na 
národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-
kulturní a environmentální rozvoj České republiky.  

 
Priority Koncepce:  
Priorita 1 - Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu 
Priorita 2 - Management cestovního ruchu 
Priorita 3 - Destinační marketing 
Priorita 4 -  Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj 
 
Průběh implementace Koncepce v roce 2014: 
Došlo ke zpracování Kvantifikační analýzy - analýza nabídky cestovního ruchu v regionech a 

stanovení předpokladů pro výběr vhodných forem cestovního ruchu podporovaných v konkrétních 
regionech. Tento materiál může sloužit jako podklad pro zpracování regionálních strategických 
dokumentů v oblasti cestovního ruchu i nastavení systému podpory v programovém období 2014+. 

V průběhu roku 2014 byly dokončovány operační programy v programovém období 2014 - 
2020, které budou představovat významné nástroje pro podporu cestovního ruchu a implementace 
Koncepce. I přes významné omezení podpory a podporovaných aktivit v oblasti cestovního ruchu ze 
strany EU, bude i nadále možné na podporu cestovního ruchu čerpat z následujících programů: IROP, 
OP PIK, PRV, OP Rybářství, OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj, vzdělávání, OP Životní prostředí, 
operační programy přeshraniční spolupráce a další. V průběhu 3. čtvrtletí byly návrhy operačních 
programů schváleny vládou ČR a odeslány EK. Následně byl zahájen proces schvalování 
(projednávání a připomínkování programů). První výzvy by mohly proběhnout v průběhu roku 2015. 
Jednání se zástupci Řídících orgánů ohledně nastavení možností podpory cestovního ruchu z výše 
uvedených operačních programů budou probíhat na přelomu roku 2014 / 2015. 

Koncem roku 2014 bylo zahájeno zpracování Akčního plánu ke Koncepci. Akční plán bude 
dokončen do 30. 6. 2015. 

 

Horská služba 
 

Usnesením vlády ČR č. 827 byla dne 21. 12. 2004 dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech Ministerstvem pro místní rozvoj ČR založena obecně prospěšná 
společnost Horská služba ČR, o.p.s. (dále jen "HS"). Činnost HS je upravena v zákoně č. 159/1999 
Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.  

HS při výkonu své činnosti zejména organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském 
terénu, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných, vytváří podmínky pro bezpečnost 
návštěvníků hor, zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS, provádí instalaci a 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 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
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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 2014 aktivně naplňovalo členství ČR v 
mezinárodních organizacích (UNWTO, OECD, V4, EU). 

Zapojení odboru cestovního ruchu MMR do Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) 
Světová organizace cestovního ruchu, dále UNWTO, je mezinárodní mezivládní organizací se 

sídlem v Madridu. Stanovy organizace vstoupily v platnost dne 2. ledna 1975 a v roce 1976 ke 
Stanovám přistoupila tehdejší ČSSR. Česká republika se jako suverénní stát stala řádným členem 
organizace sukcesí 1. ledna 1993. V roce 2003 proběhla transformace organizace na specializovanou 
agenturu OSN - United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Ministerstvo pro místní rozvoj 
je věcným a od roku 2014 též finančním gestorem organizace. Základním posláním organizace 
UNWTO je podpora a rozvoj cestovního ruchu vzhledem k jeho přispění k ekonomickému rozvoji, 
mezinárodnímu porozumění, míru, blahobytu a všeobecnému respektování lidských práv a základních 
svobod. Současnou členskou základnu tvoří 156 členských států, 6 teritorií a více jak 400 
přidružených členů reprezentujících soukromý sektor, vzdělávací instituce a sdružení cestovního 
ruchu. 

V roce 2014 byl vládou ČR (dne 27. října 2014) schválen materiál týkající se přijetí změn 
článků Stanov Světové organizace cestovního ruchu a ratifikace Stanov Světové organizace 
cestovního ruchu. Následně byl materiál postoupen k vyslovení souhlasu Parlamentem ČR. Po 
vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky bude předložen materiál k ratifikaci prezidentem 
republiky. 

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

Hlavní aktivity Výboru pro cestovní ruch v roce 2014 byly definovány v Programu práce a 
rozpočtu na roky, který je platný na období 2013 - 2014: 

Studie efektivity růstových politiky cestovního ruchu  
Monitoring trendů cestovního ruchu a politiky 
Podpora zaměstnanosti v cestovním ruchu 
Měření ekonomických dopadů cestovního ruchu na regionální úrovni  
Přehled politik a dobré praxe v oblasti daňové politiky cestovního ruchu  
Studie politik cestovního ruchu na národní a lokální úrovni  
Tematické studie cestovního ruchu  
V roce 2014 se zástupci odboru cestovního ruchu zúčastnili pravidelného zasedání Výboru v 

sídle OECD v Paříži. Odbor cestovního ruchu se dále zapojil do případových studií a dotazníků za 
oblast cestovního ruchu.  

Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo na aktivity Výboru finanční částkou ve výši 10 000 EUR. 
Česká republika prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2014 organizovala 12. 

Globální fórum statistiky cestovního ruchu (14. - 17. května 2014 v Praze). Na organizaci akce se za 
Českou republiku dále podílí Český statistický úřad, CzechTourism, Ministerstvo zahraničních věcí, 
hlavní město Praha, Prague Convention Bureau a KPMG Česká republika s.r.o. 

Globální fórum statistiky cestovního ruchu je nejprestižnější mezinárodní celosvětovou 
událostí v oblasti statistiky cestovního ruchu vždy spoluorganizovanou vybranou hostitelskou zemí, 
Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropským statistickým úřadem (Eurostat). 
Fóra se zúčastnili vysocí představitelé mezinárodních organizací, mezinárodní a národní experti na 
problematiku statistky cestovního ruchu, zástupci státních úřadů a akademické obce. Akce byla 
příležitostí k diskusi posledních světových trendů na poli statistiky cestovního ruchu. 

 

Zapojení odboru cestovního ruchu MMR  do "Visegrádské čtyřky" 
 

Od června 2013 do června 2014 bylo předsedající zemí skupiny V4 Maďarsko, na které od 
poloviny roku 2014 navázalo Slovensko.  

V rámci maďarského předsednictví ve V4 proběhla dvě marketingová setkání pracovní 
skupiny a vrcholné jednání v Budapešti, kde byl podepsán Protokol o spolupráci v oblasti cestovního 
ruchu zemí V4. 
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Slovenské Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje zorganizovalo Konferenci 
zemí V4 v oblasti cestovného ruchu (28. - 29. 10. 2014 v Bratislavě) na téma kvalita produktů a služeb 
v cestovním ruchu. 

Spolupráce zemí v oblasti cestovního ruchu probíhá již jedenáctým rokem a nárůst počtu 
návštěvníků z cílových trhů potvrzuje přínos společných aktivit na tomto poli, které díky společnému 
financování přináší úspory a synergický efekt v oblasti příjezdové turistiky.  Mezi hlavní trhy propagace 
členských zemí patří Rusko, Indie, Japonsko, Čína, USA a Latinská Amerika, 4leté působení 
pokračuje v letošním roce v Indii a Brazílii a nově budou realizovány aktivity v Austrálii, Dubaji a na 
Blízkém východě, pozornost je zaměřena také na rozvíjející se státy SNS.  

Hlavními marketingovými nástroji jsou účast na veletrzích, pořádání roadshow, workshopů a 
prezentací pro odborníky a média a on-line nástroje - e-learning, e-semináře, blog, powerpointová 
prezentace. V provozu jsou také speciální webové stránky www.european-quartet.com a společné 
logo European Melody Quartet.    

 

Zapojení Odboru cestovního ruchu do Spolupráce s EU 
 

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

a záměrům DG  Enterprise and Industry a k naplnění programových cílů EU v oblasti cestovního 
ruchu.  

Program jednání výboru pro cestovní ruch v roce 2014 byl zaměřen na implementaci opatření 
COM(2010)352 specifikující programové cíle EU v oblasti zvýšení konkurenceschopnosti Evropy jako 
destinace č. 1, dále zabezpečení mezinárodních turistických produktů a kvality služeb pro návštěvníky 
EU a přípravu VII. ročníku soutěže European Destinations of Excellence Awards (EDEN) s tématem 
"Lokální gastronomie" při využití indikátorů udržitelného rozvoje cestovního ruchu (Toolkit).  

Pod předsednictvím Itálie se pozornost soustředila na problematiku digitalizace cestovního 
ruchu a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví v rámci turistických produktů na úrovni EU. 
Příklady dobré praxe byly prezentovány formou Závěrů Evropské komise k využití kulturního dědictví 
pro zvýšení příjezdového cestovního ruchu ze třetích zemí, zejména v destinacích ČLR, Indie, 
Japonsko. Tato témata byla předmětem panelů Evropského fóra cestovního ruchu, které se 
uskutečnilo v Neapoli v gesci italského předsednictví.   

Diskuse členských států v rámci TAC byla zaměřena na problematiku zkvalitňování 
statistických dat prostřednictvím satelitního účtu. Česká republika se řadí v této oblasti na přední místo 
v rámci zemí střední a východní Evropy. 

Stěžejním tématem jednání výboru byla problematika vízové politiky a zkrácení lhůt pro 
vydávání víz (příprava novelizace Vízového kodexu).  

 

Mezinárodní dohody z oblasti cestovního ruchu 
 

V průběhu roku 2014 se intenzivně pracovalo na Memorandu o porozumění o spolupráci v 
oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Národní turistickou 
centrálou Čínské lidové republiky (CNTA - pro Čínu zastává úlohu ministerstva pro cestovní ruch). 
Dne 15. 11. 2014 došlo v rámci oficiální návštěvy delegace MMR na veletrhu CITM v Šanghaji k 
podpisu tohoto Memoranda.  

Spolupráce s Čínou ve všech směrech ekonomického rozvoje je prioritou české vlády a 
podpis tohoto Memoranda, i když nemá pro ČR charakter mezinárodní mezirezortní smlouvy, otevřel 
cestu k rozvoji další spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi oběma zeměmi. 

Rozpracovány jsou nadále mezirezortní dohody s Albánií, Uzbekistánem a tyto jsou 
připraveny k podpisu v rámci plánovaných akcí v roce 2015. Pokračují práce na mezirezortní Dohodě 
s Malajsií (problémy v právním výkladu obou stran - řeší se již od r. 2005). 
 

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 2014 uzavřelo MMR s 
podnikatelskými subjekty celkem 8 smluv. 
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Problematika turistických víz 
 

Na základě usnesení vlády ČR z roku 2010 za účelem zlepšení situace v oblasti turistických 
víz byla vytvořena mezirezortní pracovní skupina (ze zástupců těchto ministerstev: MZV, MV, MMR), 
V květnu 2014 se uskutečnilo její 5. zasedání. 

Hlavní závěry z 5. Zasedání, úkoly: 
Pracovní skupina k vyřešení problémů v oblasti  turistických víz má své opodstatnění  
a průběžně plní své poslání, kterým je vzájemná informovanost a snaha o společné řešení 

problémů v oblasti krátkodobých turistických víz nejen na vládní úrovni, ale hlavně také na úrovni 
odborné a podnikatelské sféry. 

Pracovní skupina se shodla na tom, že se nadále v rámci svých kompetencí budou účastníci 
na vyzvání aktivně zúčastňovat probíhající diskuse k novelizaci vízového kodexu (účast MMR ve 
skupině MZV k novelizaci VK, příspěvky asociací do veřejné diskuze o VK apod.), tak aby byla 
umožněna větší flexibilita při krátkodobém vstupu a pobytu na území schengenského prostoru a 
posílily se ekonomické vazby a cestovní ruch. 

S postupným zaváděním Vízového informačního systému budou podporovány návrhy na  
další opatření s cílem minimálně udržet standard vízového procesu (je nutno upozornit a připravit se 
na významné akce v cestovním ruchu, tyto akce předem avizovat a společně předejít komplikovaným 
situacím - např. přílivu turistů v r. 2015 do ČR na MS v hokeji, konání významných kongresů s větším 
počtem turistů). Asociace a CzT budou s předstihem informovat příslušné rezorty (MMR, MZV, MV). 

Účastníci se shodli na tom, že v oblasti cestovního ruchu je třeba věnovat pozornost  
i zvyšujícímu se zájmu turistů z Latinské Ameriky a arabských zemí o ČR. Došlo k ujištění, že 

zvýšený příliv turistů do ČR musí probíhat za současného dodržení bezpečnostních pravidel států.  
Nadále platí výzva zástupců zúčastněných rezortů pracovní skupiny k turistickým vízům 

asociacím cestovních kanceláří, a to k osobním jednáním k řešení konkrétních problémů na 
příslušných úřadech i v době mimo zasedání této pracovní skupiny. Ve většině případů toto přispívá k 
objasnění problému na místě a k větší rychlosti v jeho řešení. 

Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu 
Ministerstvo pro místní rozvoj prezentovalo své aktivity na veletrzích GO/Regiontour a Holiday 

World. V rámci expozice agentury CzechTourism byly nabízeny odborníkům a veřejnosti odborné 
publikace. 

 

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

Na základě mezivládních či meziresortních smluv o ekonomické spolupráci mezi Českou 
republikou a dalšími zeměmi (Ruská federace, Ukrajina, Kazachstán, Uzbekistán, Moldávie, 
Bělorusko, Srbsko, Černá hora, Albánie, Indie, Brazílie, apod.), které spadají do gesce Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR, se konají zasedání společných orgánů pro ekonomickou spolupráci (dále jen 
"smíšené komise"). Náplní smíšených komisí je jednání o rozvoji vzájemných ekonomických a 
obchodních vztahů, podpora nových příležitostí rozvoje ekonomické a obchodní spolupráce a 
především projednávání námětů a konkrétních projektů spolupráce mezi podnikatelskými subjekty 
obou stran. 

MMR se pravidelně zúčastňuje mezirezortních pracovních skupin k Číně (MPSČ). Tato PS se 
pravidelně schází od roku 2010. V roce 2014 se uskutečnilo 6 pracovních jednání za účasti všech 
jmenovaných resortů (30. ledna, 22. dubna, 26. června, 11. září, 8. října a 21. listopadu). Hlavními 
body jednání za cestovní ruch byla zahraniční cesta prezidenta Miloše Zemana do ČLR a zejména 
příprava podpisu Memoranda o porozumění v rámci 12ti bodové Iniciativy rozvoje CR a podpora  
přímého leteckého spojení mezi Českou republikou a Čínou. PS dále spolupracuje i se Smíšenou 
česko-čínskou komorou vzájemné spolupráce, která svou činností napomáhá všestrannému rozvoji 
vzájemného obchodu mezi českými a čínskými podnikateli i zájmovými subjekty. Hlavním poselstvím 
pracovní skupiny je vytýčení oblastí, v nichž by Česká republika měla posilovat své vztahy k ČLR (i v 
rámci EU).  
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD 
 

Legislativní činnost 
 

V průběhu roku 2014 probíhaly práce na přípravě a zpracování velké novely stavebního 
zákona, která vychází z požadavku programového prohlášení vlády v oblasti územního plánování a 
stavebního řádu připravit novelu stavebního zákona, která zjednoduší a zrychlí povolovací řízení. 
Velká novela stavebního zákona má nabýt účinnosti v roce 2016. Souběžně probíhaly práce na 
novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která reaguje na „vytýkací dopis“ zaslaný 
Evropskou komisí České republice v roce 2013, kterým bylo zahájeno tzv. „infringementové řízení“ pro 
údajně nedostatečnou transposici směrnice 2011/92/EU. Tato směrnice je vedle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí rovněž transponována stavebním zákonem, proto odbor územního plánování 
spolupracoval na přípravě novely stavebního zákona, která zhojí výtky Evropské komise, resp. 
uspokojí představy jejích pracovníků.  

Legislativními změnami práva Evropské unie, které mimo jiné zahrnují implementaci směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2013/55 ES zabývající se uznáváním odborných kvalifikací a 
spoluprací prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu byla vyvolaná změna 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Tato změna autorizačního zákona bude předkládána v rámci změny zákona č. 18/2004 Sb. 
o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států evropské unie a 
některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 
kvalifikace).  

Další změna autorizačního zákona je dána potřebou identifikovat problémy v aplikační praxi a 
navrhnout změnu příslušných ustanovení autorizačního zákona. Novela autorizačního zákona je 
zařazena do Plánu legislativních prací vlády na rok 2015. V loňském roce již probíhaly přípravné 
práce, byly oslovovány dotčené subjekty a shromažďovány podněty a připomínky odborné veřejnosti. 

V souladu s programovým prohlášením vlády v oblasti územního plánování a stavebního řádu 
MMR připravuje novelu stavebního zákona, která přinese zjednodušení a zrychlení povolovacích 
řízení. Proto byly v roce 2014 zahájeny legislativní přípravné práce na změně zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, u kterého je podle Plánu legislativních prací vlády na rok 
2015 stanovený termín předložení do vlády v druhé polovině roku 2015. Konkrétně se zpracovává 
hodnocení dopadů regulace, jsou oslovovány dotčené subjekty, probíhají zasedání pracovní skupiny 
pro přípravu novely stavebního zákona, kde se diskutuje nad možnými variantami řešení, nad 
podobou a rozsahem novely.  

S ohledem na skutečnost, že dne 25. dubna 2013 zahájila Evropská komise vůči České 
republice řízení o porušení povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (tzv. 
infringementové řízení) ve věci namítaného nesprávného provedení směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“) do právního řádu České republiky, MŽP 
připravilo změnu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů  na životní prostředí. Protože stěžejní 
výtkou Komise v rámci infringementového řízení je, že jednotlivá ustanovení směrnice EIA by měla být 
v České republice aplikována nejen na proces EIA, ale i na navazující povolující řízení (zejména 
územní a stavební řízení), ve kterých je vydáno definitivní povolení záměru, bude současně také 
novelizován stavební zákon. V roce 2014 OSŘ  úzce spolupracovalo s MŽP jak na zpracování 
vlastního legislativního návrhu, tak v průběhu celého legislativního procesu. 

Legislativní přípravné práce byly zahájeny i na změně zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), u kterých je podle 
Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 stanovený termín předložení do vlády v druhé polovině 
roku 2015. V důsledku nového občanského zákoníku vyvstává potřeba přehodnotit vymezení pojmů v 
zákoně o vyvlastnění, a to zejména s přihlédnutím k novým institutům občanského zákoníku. Tyto si 
vyžadují příslušnou reflexi v právní úpravě zákona o vyvlastnění a novelizaci některých ustanovení ve 
vazbě na občanský zákoník. V roce 2014 byly oslovovány dotčené subjekty, probíhala jednání, kde 
byla uvedená problematika podrobena odbornému posouzení. 

 

Nelegislativní činnost 
 

Na úseku územního plánování byl zabezpečován výkon a řízení státní správy, kontrola a 
dozor nad výkonem přenesené působnosti vykonávané krajskými úřady a Magistrátem hlavního města 
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Prahy jakož i úkoly spojené s metodickým usměrňováním činnosti krajů a jejich prostřednictvím úřadů 
územního plánování (obcí s rozšířenou působností) a obecních úřadů, které vykonávají územně 
plánovací činnost na základě splnění kvalifikačních požadavků stanovených stavebním zákonem.  

 

Územně analytické podklady 
 

Problematice pořizování územně analytických podkladů obcí (dále jen „ÚAPo“) i územně 
analytických podkladů krajů (dále jen „ÚAPk“) byla v roce 2014 věnována dostatečně velká pozornost. 
Úřady územního plánování měly podle § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořídit třetí úplnou aktualizaci ÚAPo 
do 31. 12. 2014. 

V rámci třetí úplné aktualizace ÚAPo byl kladen důraz zejména na úplnost a aktuálnost 
stávajících údajů obsažených v ÚAPo, doplnění chybějících údajů a kontrolu kvality a úplnosti 
předávaných údajů od poskytovatelů. Dále se aktualizace měla zaměřit také na kontrolu kvality dat 
odborným pracovníkem na úseku územního plánování, nikoliv pouze pracovníkem na úseku GIS a 
celkovou kontrolu grafické části ÚAPo. 

Metodická činnost se proto v 1. pololetí 2014 soustředila na úpravu metodického návodu 
„Pořizování územně analytických podkladů a jejich aktualizací“, který byl na stránkách MMR a ÚÚR 
zveřejněn 30. 4. 2014. Následovala kontrola a aktualizace metodických návodů k přílohám číslo 1A a 
1B. V rámci této činnosti byli osloveni jednotliví poskytovatelé údajů. Podařilo se tímto způsobem 
ověřit a aktualizovat všechny jevy, které mají poskytovatele. Metodické návody k přílohám č. 1A a 1B 
byly zveřejněny 1. 10. 2014. 

ÚAP byly z těchto důvodů také dostatečně probírány na jednotlivých poradách  s pracovníky 
krajských úřadů a Magistrátu Hlavního města Prahy na úseku územního plánování, které se 
uskutečnily v březnu 2014 v Brně, v květnu 2014 ve Starých Splavech a v říjnu 2014 v Medlově. 

Dále  na úseku ÚAP byly zahájeny přípravné práce na pořízení republikových ÚAP. Práce na 
vlastních republikových ÚAP jsou plánovány na roky 2015 a 2016. 

V rámci přípravy novelizace stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek byly také 
osloveny krajské úřady o poskytnutí součinnosti při návrzích novelizace částí, které se týkají ÚAP. S 
žádostí o návrhy novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“), včetně 
Přílohy č. 1 této vyhlášky byly osloveny jak krajské úřady, tak také jednotliví poskytovatelé. 
Vyhodnocení podnětů k novelizaci vyhlášky bude probíhat v roce 2015. 

 

Politika architektury a stavební kultury České republiky 
 

V roce 2014 probíhaly intenzivní práce na návrhu Politiky architektury a stavební kultury 
České republiky. Zpracování materiálu uložila Ministerstvu pro místní rozvoj vláda usnesením, kterým 
schválila Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Politika architektury a stavební kultury 
České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Určuje základní vize, 
cíle a opatření, jejich garanty, spolupracující instituce a termíny plnění jednotlivých opatření. Materiál 
přispěje ke zvýšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou a zároveň posílí zájem o vytváření 
kvalitního městského prostředí. 

 Přípravy dokumentu probíhaly již v předchozích letech. V návaznosti na zpracované 
analytické a podkladové materiály byla v roce 2014 připravena nejprve pracovní verze, která byla 
několikrát konzultována s profesními komorami, vysokými školami a dalšími partnery. Po úpravách 
proběhlo vnitřní připomínkové řízení a následně meziresortní připomínkové řízení. Ve stejném termínu 
byl návrh materiálu zveřejněn k připomínkám veřejnosti. Po zohlednění připomínek byla na konci roku 
2014 Politika architektury a stavební kultury České republiky v požadovaném termínu předložena 
vládě k projednání (vláda materiál schválila dne 14. 1. 2015 usnesením č. 22/2015). 

 

Politika územního rozvoje České republiky 
 

V roce 2014 ministerstvo pořídilo návrh Aktualizace č. 1 PÚR ČR na základě stavebního 
zákona a usnesení vlády č. 596/2013, kterým vláda rozhodla o pořízení této aktualizace a na základě 
Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2008, která stanovila věcné zadání pro řešení této aktualizace. 

Hlavním důvodem pro pořízení Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla skutečnost, že od schválení 
dosud platné PÚR ČR uplynulo již více než 5 let. Bylo tedy nutné reagovat na nové skutečnosti jak v 
rámci územně plánovací činnosti (byly vydány první zásady územního rozvoje krajů a začaly se 
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pořizovat jejich aktualizace, které je nutné koordinovat), tak i v rámci činností ministerstev a jiných 
ústředních správních úřadů (byly zpracovány nové resortní dokumenty, politiky a koncepce mající 
průmět do území, např. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, Dopravní sektorové strategie). 
V neposlední řadě bylo potřeba reagovat také na nově přijaté dokumenty EU (např. Územní agenda 
EU 2020, revize transevropské dopravní sítě TEN-T a transevropská energetická síť TEN-E). 

Aktualizací stávající PÚR ČR 2008 se nemění zásadně koncepční zaměření tohoto 
dokumentu. Předmětem návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR jsou úpravy stávajících kapitol ve smyslu 
doplnění, případně zpřesnění, resp. vypuštění textů, a tomu odpovídající úpravy a doplnění 
příslušných schémat. Aktualizací jsou nejvíce dotčeny kapitoly týkající se rozvojových záměrů 
dopravní a technické infrastruktury. 

Návrh Aktualizace č. 1 PÚR ČR byl zpracován ve spolupráci se zástupci ministerstev, jiných 
ústředních správních úřadů a krajů. Koncem května 2014 byl rozeslán do mezirezortního 
připomínkového řízení společně s Vyhodnocením vlivů návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR na udržitelný 
rozvoj území (včetně vlivů na životní prostředí a na soustavu Natura 2000). Oba dokumenty byly v 
souladu se stavebním zákonem projednány také s veřejností a obcemi v červenci 2014 (v Praze a v 
Brně), současně byly vystaveny k připomínkování na internetových stránkách MMR a zaslány 
sousedním státům prostřednictvím MZV. 

Dne 30. září 2014 se uskutečnilo jednání se zástupci ministerstev, jiných ústředních správních 
úřadů a krajů k vypořádání zásadních připomínek. 

Dne 5. prosince 2014 vydalo MŽP stanovisko SEA k návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR.  
Ministerstvo na konci roku 2014 zpracoval upravený návrh Aktualizace č. 1 PÚR ČR, ve 

kterém byly již zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanoviska 
ministerstev (včetně stanoviska SEA), jiných ústředních správních úřadů, stanoviska krajů, připomínky 
obcí a veřejnosti a vyjádření sousedních států.  

Podle § 33 odst. 8 stavebního zákona byl tento upravený návrh Aktualizace č. 1 PÚR ČR, 
včetně Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 PÚR na udržitelný rozvoj území, již projednán se 
zástupci ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů. Toto projednání se uskutečnilo dne 
20. ledna 2015. 

Na základě usnesení vlády č. 993 ze dne 1. prosince 2014 je nový termín pro předložení 
návrhu Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR vládě ke schválení do 31. března 2015. 

 

Konzultační středisko ke stavebnímu právu 
 

V roce 2014 pokračovala činnost Konzultačního střediska ke stavebnímu právu (dále jen 
„Konzultační středisko“), jehož internetová aplikace je na webových stránkách ÚÚR Brno: 
http://www.uur.cz/?id=2480. ÚÚR Brno je pověřen výkonem činnosti Konzultačního střediska od října 
2006. 

Hlavní náplní činnosti Konzultačního střediska je vypracovávání odpovědí na dotazy krajských 
úřadů a úřadů územního plánování v souvislosti s aplikací stavebního zákona do jejich činnosti. Po 
vzájemné dohodě vedení odborů územního plánování a stavebního řádu bylo rozhodnuto, že od ledna 
2013 bude činnost Konzultačního střediska zúžena pouze na oblast týkající se územního plánování, v 
tomto smyslu byla upravena i titulní strana Konzultačního střediska a rubriky 1000 otázek ke 
stavebnímu právu.  

V rámci internetové aplikace Konzultačního střediska jsou dále zveřejňovány metodické 
návody, stanoviska a doporučení MMR. Další činností Konzultačního střediska je zpracování informací 
v podobě otázek a odpovědí v rubrice „1000 otázek ke stavebnímu právu“. Tato rubrika je otevřeným, 
průběžně aktualizovaným, katalogem otázek a odpovědí, které vycházejí z postupně se naplňující 
databáze Konzultačního střediska od roku 2006. V roce 2013 prošla rubrika „1000 otázek ke 
stavebnímu právu“ rozsáhlou aktualizací, kterou vyvolala novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 
2013. Aktualizováno bylo 272 odpovědí. V současné době je v rubrice 1000 otázek, po odstranění 
otázek ze stavebního řádu, 326 aktualizovaných otázek a odpovědí.  

Za období od 1. ledna do 16. prosince 2014 se na Konzultační středisko obrátilo 71 tazatelů 
se 101 dotazy. Celkově bylo v databázi Konzultačního střediska k 16. prosinci 2014 evidováno 3100 
tazatelů.  

Nejvíce dotazů z územního plánování směřovalo do problematiky pořizování územních studií, 
pořizování územních plánů a jejich změn, zprávy o uplatňování ÚP, rozhodnutí o námitkách a na 
prokázání nemožnosti využít již vymezených zastavitelných ploch.  

  



 27 

Společný dokument územního rozvoje zemí V4+2 a další mezinárodní 
spolupráce 
 

Dne 16. dubna 2014 se uskutečnilo v Budapešti neformální jednání ministrů zodpovědných za 
územní plánování a regionální politiku zemí České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska 
a Rumunska. Předmětem tohoto jednání bylo slavnostní podepsání ministerských závěrů ke Společné 
strategii územního rozvoje států V4+2 a ke spolupráci v oblasti územního rozvoje.  

Společná strategie územního rozvoje států V4+2 navazuje na Společný dokument územního 
rozvoje států V4+2, který byl předmětem jednání ministrů dne 29. března 2010 v Budapešti. 
Spolupráce těchto zemí v oblasti územního rozvoje trvá již od roku 2008. 

Společná strategie územního rozvoje států V4+2 je zaměřena na koordinaci řešení problémů 
společného územního rozvoje, na podporu územní soudržnosti v Evropě a na implementaci Územní 
agendy EU 2020. Hlavním přínosem této společné strategie je řešení a odstranění některých 
nenávazností v rámci rozvojových os a dopravních sítí. V této společné strategii byly nově řešeny 
rozvojové záměry technické infrastruktury a identifikovány bariéry územního rozvoje mezi jednotlivými 
státy, ale i uvnitř jejich území, které představují nejvýraznější překážky pro uvažované rozvojové 
záměry dopravní a technické infrastruktury, které se týkají států V4+2. 

Významnou úlohu pro další činnost společné spolupráce dostal opět  ÚÚR Brno, který byl opět 
požádán koordinací činnosti tzv. pracovní skupiny, která připravuje podklady pro jednání řídící skupiny 
a byl hlavním koordinátorem prací i na Společné strategii územního rozvoje států V4+2.  

V roce 2014 byl zajištěn překlad přijatých ministerských závěrů a Společné strategie 
územního rozvoje států V4+2 do českého jazyka, uveřejnění na internetových stránkách MMR a byla 
dále připravena brožura, která byla následně distribuována na relevantní místa (zejména na příslušná 
ministerstva a kraje).   

Ministerstvo se dále na úseku mezinárodní spolupráce za Českou republiku podílel ve dnech 
21. - 22. 5. 2014 na dalším zasedání Česko – saské pracovní skupiny pro územní rozvoj, které se 
uskutečnilo v saském městě Olbernhau.  Byly zde podány informace o stavu územního plánování na 
české i saské straně. Česká strana informovala mj. o novele stavebního zákona účinné v ČR od 1. 1. 
2013, dále  o aktuálním stavu pořizování Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR a Společné 
strategii územního rozvoje zemí V4+2. Dále zde byla podána informace o přípravě programového 
období 2014 – 2020. Diskutovány byly i dosavadní výstupy z programů příhraniční a nadnárodní 
územní spolupráce např. projekt CROSS-DATA. Na zasedání byly dále podány informace o územně 
plánovací činnosti krajů na české straně a regionálních plánovacích svazů na saské straně. Na 
jednání byl rovněž projednán a schválen návrh nového jednacího řádu pracovní skupiny. 

Zástupci ministerstva se v dubnu 2014 zúčastnili 96. jednání Výboru vyšších úředníků CEMAT 
ve Štrasburku. Jednání bylo přípravou na 16. zasedání CEMAT, předmětem jednání byla syntéza 
dotazníků o participaci veřejnosti v územním plánování a o naplňování materiálů CEMAT v 
jednotlivých zemích a zejména příprava programu, témat a návrhů deklarace, která by měla být přijata 
ministry na 16. zasedání CEMAT. 

16. zasedání CEMAT se uskutečnilo v červnu 2014 v Nafpliu v Řecku. V předvečer zasedání 
se zástupce OÚP MMR zúčastnil dojednání posledních úprav připravených resolucí. Vlastního 
zasedání CEMAT se zúčastnil náměstek ministryně. Výsledkem setkání bylo přijetí 3 resolucí:  

• Nafplijská deklarace o podpoře územní demokracie v prostorovém plánování, 
• přínos CEMAT k dosahování cílů Rady Evropy, 
• o výsledcích evropské spolupráce v územním plánování. 
 
V souladu s Usnesením Vlády České republiky ze dne 19. října 2011 č. 774 k Analýze stavu 

na úseku stavebního řádu a územního plánování se ministerstvo podílelo na dotazníkovém šetření 
činnosti obecných stavebních úřadů na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, dále na 
zpracování, vyhodnocení a zveřejnění statistických úloh dotazníků. V roce 2014 byly zpracovány dílčí 
analýzy týkající se činnosti stavebních úřadů a adresáře stavebních úřadů. Pro tyto operativní úkoly 
byla využita data z dotazníkových šetření provedených v letech 2012 - 2014 pro Analýzu stavu na 
úseku stavebního řádu a územního plánování. Tyto dílčí analýzy se týkaly zejména stávajícího stavu 
SW zabezpečení stavebních úřadů, rozložení pracovníků na různých typech stavebních úřadů a 
vybraných úkonů stavebních úřadů.  

Další částí výše uvedeného usnesení vlády je úkol, kde je uloženo ministru pro místní rozvoj 
ve spolupráci s ministry dopravy a zemědělství zpracovat analýzu stavu na úseku stavebních úřadů 
speciálních staveb na základě dotazníkového šetření a vyhodnocení daného úseku krajskými úřady, 
Magistrátem hl. m. Prahy, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem zemědělství. Ministerstvo se v roce 
2014 spolupodílelo na přípravě a vyhodnocení dotazníkových šetření činnosti speciálních stavebních 
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úřadů na úseku stavebního řádu a na zpracování vyhodnocení a zveřejnění statistických úloh 
dotazníků.  

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu byly zabezpečeny úkoly spojené s 
metodickým usměrňováním činnosti stavebních úřadů. Byly průběžně prováděny porady, školení a 
semináře pro pracovníky stavebních úřadů jednotlivých krajů. Dále v průběhu roku 2014 byly k 
jednotlivým ustanovením a agendám aktuálně zpracovávány a vydávány aplikační výklady, metodiky, 
stanoviska a vysvětlivky.  

Pro praxi v oblasti veřejného stavebního práva byly v příloze časopisu Urbanismus a územní 
rozvoj „Stavebně správní praxe“ zveřejňovány stanoviska, vyjádření a doporučení týkající se 
individuálních problémů, které vznikly v oblasti stavebního práva.  

Na webových stránkách MMR byly vyvěšeny a postupně jsou aktualizovány pracovní 
pomůcky a další metodická doporučení jak k novelizovanému stavebnímu zákonu, tak k jeho 
novelizovaným prováděcím vyhláškám.    

Pod vedením Ministerstva vnitra probíhal systém vzdělávání a ověřování zvláštní odborné 
způsobilosti úředníků na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, v souladu se 
zákonem č. 312/2002 Sb.  

Ministerstvo se podílelo na naplnění programu  „Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové 
informace v České republice do roku 2020“ (GeoInfoStrategie), zpracovávané na základě usnesení 
vlády ČR ze dne 14. listopadu 2012. GeoInfoStrategie byla vypracována při respektování veškerých 
mezinárodních závazků, jimiž je ČR vázána v této oblasti, a v návaznosti na strategické dokumenty 
ČR s cílem vymezit strategický rozvojový rámec, nastavit jasná pravidla pro tvorbu, správu a využívání 
prostorových informací celou společností a vytvořit podmínky pro organické začlenění garantovaných 
prostorových informací do rozhodovacích procesů ve veřejné správě i do života celé společnosti.  

Z usnesení vlády ČR ze dne 4. května 2009 č. 594 o Radonovém programu České republiky 
na léta 2010 až 2019 – Akční plán, soustavně vyplývají pro MMR úkoly týkající se protiradonových 
ozdravných opatření souvisejících s informováním veřejnosti tj. stavebníků, pracovníků stavebních 
úřadů, kteří jsou se stavebníkem v přímém kontaktu a představují odbornou a administrativní autoritu. 
Tyto úkoly  MMR zajišťuje ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Cílem řešení 
této problematiky je zajištění opatření k ochraně obyvatel před ozářením z radonu a dalších přírodních 
radionuklidů. 

V souladu s § 12 odst. 3 stavebního zákona byl Ústav územního rozvoje pověřen zjišťováním 
a evidencí příčin vad, poruch a havárií staveb. I v roce 2014 byl provozován Systém stavebně 
technické prevence, a to včetně on-line přístupu na webových stránkách ÚÚR. Přístup pro oznámení 
události, tj. vady, poruchy nebo havárie, byl zpřístupněn i na stránkách MMR. Cílem Systému 
stavebně technické prevence je sledování 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. Povinnost oznámení událostí do Systému stavebně technické prevence mají dle 
stavebního zákona všechny osoby zúčastněné ve výstavbě. Proto odbor stavebního řádu ve 
spolupráci s Ústavem územního rozvoje vytvořil informační materiály, které slouží ke zvýšení 
veřejného povědomí o tomto systému.   

         Z důvodů potřeb nastavení a zavedení komplexního inovativního systému vzdělávání a 
přípravy pracovníků i úředních osob obecných stavebních úřadů za účelem zefektivnění vzdělávání v 
rámci celé České republiky byl vytvořen projekt „Vzdělávání pracovníků obecných stavebních úřadů“, 
reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00006, který je financován z Operačního programu lidské zdroje a 
zaměstnanost. V roce 2014 bylo v období od července  do prosince na tento projekt čerpáno celkem 
887 632,98 Kč. 

 

VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ 

Ministerstvo pro místní rozvoj odpovídá za tvorbu celostátní koncepce veřejných zakázek, 
koncesí a PPP, připravuje návrhy nových právních předpisů a návrhy změn právních předpisů v 
oblasti veřejného zadávání, zabezpečuje jejich harmonizaci s předpisy EU a provádí příslušnou 
metodickou a konzultační činnost. Podílí se na vytváření a realizaci strategie elektronizace procesu 
zadávání veřejných zakázek a koncesí, vytváří a spravuje Portál o veřejných zakázkách a koncesích, 
zabezpečuje vzdělávání pro zadavatele veřejných zakázek a koncesí a je správcem Informačního 
systému o veřejných zakázkách. Na úseku mezinárodní spolupráce zastupuje ČR v pracovních 
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orgánech ES, spolupracuje s ostatními členskými státy EU a plní úkoly plynoucí ČR z jejího členství v 
mezinárodních organizacích ve výše uvedených oblastech. 

 

Legislativní činnost 
 

Nové zadávací směrnice 
 

Dne 11. února 2014 přijala Rada pro všeobecné záležitosti na půdě Evropské unie legislativní 
balíček, jehož cílem je modernizace zadávání veřejných zakázek v členských státech Evropské unie, 
který obsahoval Směrnici o zadávání veřejných zakázek (nahrazující Směrnici 2004/18/ES), Směrnici 
o zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, 
dopravy a poštovních služeb (nahrazující Směrnici 2004/17/ES) a Směrnici o udělování koncesí.  

České republice vyplynula z této skutečnosti povinnost transponovat nová pravidla do 
vnitrostátního právního řádu. Úkolem MMR bylo tedy v následujících 2 letech připravit a následně 
předložit Vládě ČR ke schválení nový návrh zákona o veřejných zakázkách, který bude veškeré přijaté 
změny reflektovat.  

 

Technická novela zákona o veřejných zakázkách 
 

Vládní návrh zákona, jehož znění Vláda ČR schválila na svém jednání dne 3. září 2014, byl 
předložen v souvislosti s potřebou eliminovat palčivé problémy stávající právní úpravy, s nezbytností 
odstranit nedostatky účinného znění zákona o veřejných zakázkách a zrušit některá ustanovení, která 
byla přijata předchozími novelizacemi (zákon č. 55/2012 Sb. a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 
Sb.).  

Ministerstvo připravilo změny, které nezasahují do systematiky zákona, zároveň však mají za 
cíl zefektivnění a zrychlení procesu zadávání veřejných zakázek a úpravu dohledu. Technická novela 
byla projednávána na pracovních skupinách MMR a v rámci meziresortního připomínkového řízení.  

Novela byla dne 14. ledna 2015 projednána na schůzi Senátu ČR a ve znění pozměňovacích 
návrhů vrácena Poslanecké sněmovně k projednání. Předpokládaný termín nabytí účinnosti novely je 
únor/březen 2015. 

 

Nový zákon o veřejných zakázkách 
 

S ohledem na skutečnost, že nové evropské směrnice obsahují množství podstatných změn, 
jejichž transpozice vyžaduje zásadní zásah do textu i systematiky zákona, přistoupilo MMR k variantě 
vytvoření zcela nového zákona o veřejných zakázkách.  

 

Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách 
 

Regulace oblastí, které nejsou ve směrnicích obsaženy, či oblastí, ve kterých směrnice 
umožňují přísnější postup členských států, vedla MMR k rozhodnutí předložit vládě ke schválení věcný 
záměr zákona, ve kterém se MMR zaměřuje pouze na zásadní oblasti a otázky a předložilo návrh, 
který by měl stanovit mantinely pro budoucí regulaci daných oblastí.  

Věcný záměr je v tuto chvílí projednáván Legislativní radou vlády a MMR předpokládá jeho 
schválení v únoru/březnu 2015. 

 

Nový zákon o veřejných zakázkách 
 

V druhé polovině roku 2014 započaly intenzivní práce na paragrafovém znění nové právní 
úpravy. Ministerstvo sestavilo srovnávací tabulky k novým zadávacím směrnicím na interní úrovni, 
které srovnávají ustanovení původních směrnic a stávajících zadávacích směrnic tak, aby 
připravovaný zákon přesně reflektoval rozdílnou právní regulaci jednotlivých institutů při výběru 
dodavatelů veřejných zakázek „klasických“, sektorových a koncesních smluv. Ministerstvo dále 
připravilo srovnávací tabulky pro posouzení implementace předpisu Evropské unie 
(Celex:32009L0081; 32004L0018; 32004L0017), které byly Úřadem vlády ČR vloženy do zavedené 
databáze. 



 30 

Cílem paragrafového znění ZVZ je zejména srozumitelnost, kompaktnost, zjednodušování 
jednotlivých fází zadávacího procesu a snižování administrativní zátěže tak, aby zadavatelé 
postupovali co nejefektivněji a nebyli zatěžováni nadměrnou byrokracií. Důraz je kladen především na 
odstraňování překážek přístupu na trh veřejných zakázek pro malé a střední podnikatele, respektive 
podporu regionálních společností a na vytváření uživatelsky přívětivého prostředí v oblasti 
elektronického zadávání veřejných zakázek. Posílen by měl být také kontrolní mechanismus v 
jednotlivých fázích zadávacího řízení, který zajistí dohled nad respektováním pravidel hospodářské 
soutěže a rovný přístup pro všechny dotčené účastníky zadávacích řízení. Nové směrnice také 
vymezují členským státům povinnost monitorovat a podávat zprávy o své činnosti v oblasti veřejných 
zakázek tak, aby byl zajištěn soulad v uplatňování právních předpisů Evropské unie.  Pro zlepšení 
účinnosti jednotlivých opatření a zejména pak pro efektivní nastavení celého systému budou i nadále 
reflektovány poznatky získané z praktické aplikace právní úpravy a zejména zohledňování aktuální 
situace v oblasti veřejných zakázek. 

Návrh zákona bude v průběhu února 2015 předložen do mezirezortního připomínkového 
řízení. Nabytí účinnosti se předpokládá k 1. lednu 2016, nejpozději však 18. dubna 2016, kdy vyprší 
termín pro transpozici evropských směrnic. 

 

 

 

Směrnice o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek 
 

Ministerstvo se aktivně podílel na legislativním procesu přijímání Směrnice o elektronické 
fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Na jejím základě musí členské státy, tedy i ČR, ve svých 
vnitrostátních právních předpisech zavést povinnost zadavatelů veřejných zakázek vždy přijmout 
(neodmítnout) elektronickou fakturu za realizaci veřejné zakázky, je-li tato doručena a splňuje-li 
náležitosti evropského standardu elektronické faktury. OPVZK se rovněž podílel na zpracování 
instrukcí pro COREPER a pro jednání Rady pro konkurenceschopnost (COCOM). 

 

Poradní orgány 
 

Na půdě MMR byla v souvislosti s přípravou nové legislativy ustanovena z řad zaměstnanců, 
do jejichž gesce daná problematika spadá, pracovní skupina, která se již od uveřejnění návrhu 
jednotlivých evropských směrnic zabývá jejich obsahem. Současně MMR zřídilo Kolegium ministryně 
pro místní rozvoj pro oblast veřejného investování, které jako poradní orgán sdružující zástupce 
odborné veřejnosti, rozklíčovává budoucí směřování zadávání veřejných zakázek v ČR. Závěry 
Kolegia nejsou závazné, nicméně stěžejní pro další postup v oblasti veřejných investic. Zároveň došlo 
k vytvoření Expertní skupiny MMR k ZVZ, jejímiž členy jsou zástupci z řad zadavatelů, dodavatelů, 
dohledových orgánů, odborných organizací a neziskových organizací, která poskytuje první zpětnou 
vazbu k navrhovaným opatřením v oblasti veřejných zakázek a slouží jako místo pro předávání 
podnětů mezi gestorem zákona a odbornou veřejností. 

 

Nelegislativní činnost 
 
Poskytování metodické podpory 
 
Ministerstvo spravuje Metodiku zadávání veřejných zakázek. Na základě každé legislativní 

změny je metodika aktualizována a publikována na Portálu veřejných zakázek a koncesí. Metodika 
byla doplněna o metodiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tyto aktualizované 
doporučující postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, byly připraveny jako podpůrná 
pomůcka využitelná zejména pro zadavatele veřejných zakázek. 

Za účelem zvýšení profesní úrovně kapacit pro provádění veřejných zakázek a za účelem 
zajištění vyšší informovanosti o aktuálním výkladu zákona o veřejných zakázkách a o judikatuře k 
veřejným zakázkám se pracovníci ministerstva podíleli na vzdělávacích akcích (konference, semináře, 
workshopy), zejména pro zadavatele veřejných zakázek a dodavatele, ale také pro kontrolní orgány a 
orgány implementačních struktur programů. 

 
Ministerstvo vykonává roli správce: 
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Informačního systému o veřejných zakázkách (podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách), 

Portálu o veřejných zakázkách a koncesích 
všech resortních systémů centralizovaného zadávání a zajišťuje metodickou podporu 

resortních systémů v souladu s Usnesením vlády ze dne 20. července 2011 č. 563 k resortním 
systémům centralizovaného zadávání veřejných zakázek ústředních orgánů státní správy,  

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

 správy, aktualizace a metodické podpory číselníku NIPEZ 
Národního elektronického nástroje (NEN) 
 
Ministerstvo zabezpečuje provoz Portálu o veřejných zakázkách a koncesích, na kterém se 

zveřejňují informace a dokumenty týkající se zadávání veřejných zakázek (legislativa, judikatura, 
probíhající projekty, vzdělávání, atd.). Ministerstvo rovněž spravuje Informační systém o veřejných 
zakázkách (podle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), jehož součástí seznam 
kvalifikovaných dodavatelů, seznam systémů certifikovaných dodavatelů, rejstřík osob se zákazem 
plnění veřejných zakázek, rejstřík koncesních smluv, rejstřík osob se zákazem plnění koncesních 
smluv a Věstník veřejných zakázek. Ve Věstníku veřejných zakázek jsou uveřejňovány informace o 
veřejných zakázkách a koncesích prostřednictvím formulářů stanovených Prováděcím nařízením 
Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro 
zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 
1564/2005 a vyhláškou č.133/2012 o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách 
a náležitostech profilu zadavatele. Provoz Věstníku veřejných zakázek zajišťuje provozovatel 
pověřený Ministerstvem na základě koncesní smlouvy ze dne 1. 9. 2011. Ministerstvo metodicky řídí 
provozovatele Věstníku veřejných zakázek, provádí kontrolní činnost a v případě potřeby stanoví 
nápravná opatření. V roce 2014 byly ve Věstníku veřejných zakázek realizovány úpravy ke zvýšení 
kontrol správnosti vyplněných údajů a provázanosti s ostatními informačními systémy. 

Při úpravách Informačního systému o veřejných zakázkách V roce 2014 bylo spuštěno do 
rutinního provozu propojení Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) na Informační 
systém základních registrů (IS ZR), což přispívá ke zkvalitnění dat ve statistikách o veřejných 
zakázkách v oblasti údajů o ekonomických subjektech a při vyplnění formulářů k veřejným zakázkám 
umožňuje automatické doplnění údajů o zadavateli veřejné zakázky 

V ISVZ byly rozšířeny veřejně přístupné statistiky o veřejných zakázkách o statistiky z 
dostupných dat na profilech zadavatele. IS VZ byl rozšířen o možnost přístupu k údajům o veřejných 
zakázkách uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek a prostřednictvím elektronických tržišť 
prostřednictvím formátu XML. Bylo realizováno propojení Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) 
s Rejstříkem trestů právnických osob – na základě souhlasu žadatele o zápis do SKD je doklad nutný 
k zápisu získáván automaticky (stejně tak jako výpis z rejstříku trestů fyzických osob). Byla vytvořena 
a testována aplikace pro podávání vybraných žádostí dodavatelů ve vztahu k SKD prostřednictvím 
internetových formulářů (on-line podání žádosti o zápis do SKD, změnu v SKD a vyškrtnutí z SKD), do 
rutinního provozu bude spuštěno v prvním čtvrtletí 2015 

 
Ministerstvo v rámci zajišťování metodické podpory zadavatelů při plnění povinnosti 

vyplývajících z vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných 
zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, zejména s ohledem na požadavek poskytování dat o 
veřejných zakázkách ve strukturované podobě, průběžně aktualizovalo příslušné metodické pokyny a 
uveřejnilo nezbytné informace technického charakteru.  

 
Ministerstvo zpracovalo: 
 
Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice, která byla schválena Vládou 

České republiky na jednání dne 28. května 2014 usnesením č. 398.V souladu s usnesení vlády České 
republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období 
let 2011 až 2015 zpracovalo Zprávu o plnění Strategie elektronizace za rok 2013, která byla 
schválena Vládou České republiky na jednání dne 5. května 2014 usnesením č. 331, Dále zpracovalo 
zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013, 
kterou Vláda České republiky vzala na vědomí usnesením č. 427 ze dne 4. června 2014. Konečně 
zpracovalo rovněž Zprávu o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2013, kterou Vláda 
České republiky vzala na vědomí usnesením č. 313 ze dne 28. dubna 2014. 
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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 a aktivně se účastnili diskuzí na téma transpozice nových zadávacích směrnic v 
oblasti uveřejňování a elektronizace veřejných zakázek. Dle povinností daných Směrnicemi 
2004/18/ES a 2004/17/ES byly v říjnu 2014 odevzdány Evropské komisi povinné statistické zprávy o 
veřejných zakázkách v ČR za rok 2013. 

 
V rámci Strategie elektronizace byla jednou z klíčových priorit stanovena realizace projektu 

„Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)“, reg.č.: 
CZ.1.06/1.1.00/07.06384  včetně administrace a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů 
EU, který přispěje k výraznému posílení rozvoje elektronického zadávání veřejných zakázek a tím ke 
snížení cen nakupovaných komodit, snížení transakčních nákladů spojených s procesy zadávání 
veřejných zakázek a výraznému posílení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a 
podpořena vize Rady vlády pro informační společnost, tj. využívání sdílených služeb subjekty veřejné 
správy. NIPEZ je modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících procesy 
elektronizace zadávání veřejných zakázek, která zahrnuje: 

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. 
 
V roce 2014 byl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných 

zakázek (NIPEZ), CZ.1.06/1.1.00/07.06384 dokončen k datu 31.3.2014 vývoj Národního 
elektronického nástroje (NEN), kdy byl MMR akceptován a převzat do vlastnictví. 

 
Od převzetí NEN do konce roku 2014 probíhal jeho zkušební provoz a to ve dvou fázích: 
uzavřený zkušební provoz od 1.4.2014 do 4.8.2014, kterého se zúčastnilo MMR a další 2 

subjekty z řad ÚOSS, 
 
otevřený zkušební provoz od 5.8.2014 do konce roku 2014, v rámci něhož mohli zadavatelé 

ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), a ustanovení § 2 zákona č. 139/2006 Sb., koncesní zákon (dále jen 
„koncesní zákon“), testovat funkčnost NEN ve zkušebním prostředí 

 
Otevřený zkušební provoz byl zahájen na základě úkolu schváleného usnesení vlády ze dne 

31. července 2014 č. 628 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury 
pro elektronické zadávání veřejných zakázek a zúčastnilo se jej více jak 150 subjektů veřejné správy 
ze všech kategorií zadavatelů. Dle úkolu z UV č. 628/2014 bude zpracována a vládě předložena 
informace o fungování NEN poprvé za rok 2014 a to v termínu do 30. dubna 2015. 

Celý projekt NIPEZ byl pak ukončen k 31.5.2014 podáním závěrečné monitorovací zprávy 
včetně žádosti o platbu. Veškeré výdaje projektu NIPEZ byly poskytovatelem dotace posouzeny jako 
způsobilé. Celkové náklady na realizaci projektu činily 261 229 433,- Kč, přičemž při naplnění všech 
aktivit projektu bylo dosaženo úspor v celkové výši 38 770 557,- Kč z plánovaného rozpočtu 300 mil. 
Kč.    

MMR v souvislosti s ukončením vývoje NEN a jeho přípravy na spuštění do rutinního provozu 
spravuje dva související projekty spolufinancované z ESIF: 

Rozvoj Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, reg. č.: 
CZ.1.06/1.1.00/16.09225, 

Vzdělávání a metodická podpora pro úřady veřejné správy v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B6.00012 - v listopadu 2014 zahájilo ministerstvo pro místní rozvoj, 
jako správce NEN, v souvislosti s plánovaným spuštěním NEN do rutinního provozu e-learningový 
kurz s názvem „Praktický kurz k používání NEN - Globální přehled o NEN pro uživatele a vedoucí 
pracovníky“ pro budoucí uživatele NEN z řad zadavatelů - http://nen-elearning.nipez.cz,  
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Realizační kroky Strategie v souvislosti s přípravou spuštění NEN do rutinního provozu a výše 
uvedených projektů byly pozastaveny na začátku 4Q roku 2014 a to z rozhodnutí ministryně pro místní 
rozvoj v souvislosti se zahájeným prověřováním procesu elektronizace zadávání veřejných zakázek v 
ČR dle úkolů vyplývajících ze Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 
až 2015, která byla přijata usnesením vlády ČR č. 5 ze dne 5. ledna 2011. 

 
MMR ČR v souvislosti s fungováním elektronických tržišť veřejné správy zajistilo zpracování 

změny č. 5 technické specifikace e-tržišť v souvislosti s usnesením vlády č. 981/2013 a uložilo 
implementaci této změny do příslušných řešení a také nápravná opatření vzhledem k  nesouladům 
příslušných e-tržišť s technickou specifikací identifikovaných MMR při testování jednotlivých e-tržišť. 

 

VEŘEJNÉ DRAŽBY 
 

Ministerstvo na tomto úseku realizuje tyto činnosti:  
připravuje věcný záměru zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů. Termín 

pro předložení vládě dle schváleného Plánu legislativních prací vlády je květen 2015. Materiál 
prochází posledními úpravami před jeho rozesláním do vnitřního připomínkového řízení. 

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. 

zpracovává analýzu a návrhy možných variant řešení  v oblasti činnosti realitních kanceláří, a 

to na základě úkolu uloženého 72. usnesením Hospodářského výboru PSP PČR 

 

 

PRÁCE V OBLASTI POHŘEBNICTVÍ 
 

 Ministerstvo pro místní rozvoj je ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro oblast 
pohřebnictví. Koordinuje činnost všech subjektů, které se touto problematikou zabývají. Věnuje se i 
poradenské a konzultační činnosti.  

Současně dle § 5, odst. 4 citovaného zákona Ministerstvo pro místní rozvoj provádí úhrady 
účelně vynaložených nákladů obcím za pohřbení zemřelých osob, kterým pohřeb nikdo jiný nezajistil.  

V roce 2014 bylo vyplaceno ze  státního rozpočtu ČR celkem 8. 750 mil. Kč. Jednalo se o 
úhradu za pohřbení 1312 osob. 

Úhrady nákladů na pohřbení zemřelých za rok 2014   
V tabulce je uveden souhrnný přehled čerpání rozpočtu na úhrady účelně vynaložených 

nákladů za pohřbení zemřelých a to ve smyslu § 5, odst. 4 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o 
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v letech 2012-2014. 

 

Rok 
Počet uhrazených 

žádostí 
Počet 

zesnulých 
Celkem  
(tis. Kč) 

Vyplaceno 
za jednu pohřbenou 

osobu (Kč) 

2012 1125 1362 8 999 6 593 

2013 1053 1445 9 404 6 508 

2014 1069 1312 8 750 6 670 

 
Údaje z roku 2014, v návaznosti na údaje z předchozích let, ukazují na plnou závislost počtu 

úhrad za pohřbení zemřelých na požadavcích obcí. V roce 2014 sice došlo k mírnému poklesu počtu 
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pohřbených osob (o 133 osob) avšak počet vyřízených žádostí o tuto úhradu nepatrně vzrostl (o 16 
žádostí). 

Výše úhrady na jednu pohřbenou osobu se v roce 2014 ve srovnání s rokem 2013 zvedla o 
162 Kč, při průměrné částce za pohřbení jedné osoby v roce 2014 ve výši 6 670 Kč. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 
V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA 
 

V působnosti ministerstva byly v roce 2014 dvě organizační složky státu a dvě příspěvkové 
organizace: 

Organizační složky státu 

Ústav územního rozvoje, Brno (ÚÚR) 

PRIVUM, Lysá nad Labem (PRIVUM) 

Příspěvkové organizace 

Česká centrála cestovního ruchu – Czech tourism, Praha (ČCCR CT), 
Centrum pro regionální rozvoj 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 2014 jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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2.  Celková charakteristika příjmů a výdajů 

 

2. 1. Vývoj rozpočtu 

 
Zákonem č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 byly schváleny 

celkové příjmy kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši 8 982 588 974 Kč a celkové výdaje ve 
výši 11 710 878 652 Kč. 

 
V průběhu roku byly se souhlasem Ministerstva financí provedeny následující úpravy rozpočtu 

výdajů kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na rok 2014  (v  Kč): 
 

Pořadí Výdaje Datum Hodnota v  Kč

Schválený rozpočet 11 710 878 652

1   Interní delimitace z ústředního orgánu na Ústav územního rozvoje 27.1.2014 0

2   Navýšení počtu zaměstnanců Ústavu územního rozvoje 14.2.2014 0

3 Přesun finančních prostředků na program IOP z Ministerstva kultury 21. 2. 2014 84 732 000

4 Souvztažné navýšení výdajů a příjmů IOP 26. 2. 2014 200 000 000

5 Koncepce integrace cizinců - přesun z MV 3. 4. 2014 600 000

6 Přesun mzdových prostředků v rámci příspěvkové organizace CRR 8. 4. 2014 0

7 Vesnice roku 2013 - převod z Mze 16. 4. 2014 8 000 000

8
Usnesení vlády č. 52/2014 Podpora rozvoje regionů v 

Moravskoslezském a Ústeckém kraji
28. 4. 2014 300 000 000

9
Přesunfinančních prostředků MZV - provozování sítě zahraničních 

zastoupení
13. 5. 2014 -777 047

10
Přesun mzdových prostředků v rámci příspěvkové organizace Czech 

tourism
26. 5. 2014 0

11 Přesun na MK - Historické město roku 2013 24. 6. 2014 -200 000

12 Souvztažné navýšení výdajů a příjmů IOP 20. 8. 2014 2 200 000 000

13

Usnesení vlády č. 845/2013 a 580/2013 - Financování kodstraňování 

škod a obnovy části území ČR poškozených povodněmi v květnu a 

červnu 2013

27. 8. 2014 412 000 000

14 Přesun mzdových prostředků v rámci příspěvkové organizace CRR 3. 9. 2014 0

15
Usnesení vlády č. 779/2014 - Navýšení platů a příslušenství na 

listopad a prosinec 2014
15. 10. 2014 3 226 846

16
Usnesení vlády č. 960/2014 - Strategie obnovy části území 

Jihomoravského kraje postižených sesuvy půdy v roce 2014
8.12. 2014 9 374 000

Upravený rozpočet 14 927 834 451  
 

 U rozpočtovaných příjmů kapitoly došlo v průběhu roku 2014 k těmto rozpočtovým 
změnám: 

 
Pořadí Příjmy Datum Hodnota v Kč

Schválený rozpočet 8 982 588 974

3 Přesun finančních prostředků na program IOP z Ministerstva kultury 21. 2. 2014 13 411 000

4 Souvztažné navýšení výdajů a příjmů IOP 26. 2. 2014 200 000 000

12 Souvztažné navýšení výdajů a příjmů IOP 20. 8. 2014 2 200 000 000

Upravený rozpočet 11 395 999 974  
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2.2. Plnění závazných ukazatelů 

 
Přesuny finančních prostředků, úpravy rozpočtu a změny závazných ukazatelů kapitoly 317 – 

Ministerstvo pro místní rozvoj byly vždy provedeny na základě souhlasu Ministerstva financí a 
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.  

 
Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj 

k 31. 12. 2014 bylo následující: 

 

Kč

Schválený Upravený Skutečnost

Ukazatel rozpočet rozpočet 2014 % plnění

 Souhrnné ukazatele

Příjmy  celkem 8 982 588 974 11 395 999 974 25 602 628 966 224,66

Výdaje celkem 11 710 878 652 14 927 834 451 20 216 267 627 135,43

 Specifické ukazatele - příjmy

Daňové  příjmy 
5) 1 200 000 1 200 000 1 338 720 111,56

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 8 981 388 974 11 394 799 974 25 601 290 246 224,68

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 8 961 388 974 11 374 799 974 25 478 177 465 223,99

           ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 20 000 000 20 000 000 123 112 781 615,56

 Specifické ukazatele - výdaje

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu 10 301 540 955 13 514 572 179 19 151 789 166 141,71

Podpora bydlení 505 440 000 506 550 000 488 698 379 96,48

Územní plánování a stavební řád 23 228 000 23 228 000 7 928 732 34,13

Ostatní činnosti resortu 880 669 697 883 484 272 567 851 351 64,27

 Průřezové ukazatele 

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 338 787 512 345 614 086 300 494 639 86,95

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
1) 113 185 499 115 506 614 101 703 593 88,05

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 044 817 3 096 703 2 765 452 89,30

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 303 274 550 308 401 124 280 980 247 91,11

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 9 450 782 442 11 935 514 442 17 953 663 064 150,42

v tom: ze státního rozpočtu 489 393 468 560 714 468 742 033 032 132,34

            podíl rozpočtu Evropské unie 8 961 388 974 11 374 799 974 17 211 630 032 151,31

Výdaje vedené v informačním systému programového financování 

EDS/SMVS celkem
1 784 527 048 4 998 633 048 4 774 108 453 95,51

 
 

 Rozepsané příjmy kapitoly byly překročeny o 14 206 628 992 Kč. Překročení v 
příjmech  bylo zaznamenáno  u kofinancovaných  programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na 
programovací období 2007-2013  ve výši 14 103 377 491 Kč. Ostatní nedaňové příjmy byly 
překročeny o 103 112 781 Kč. 

 
 Rozpočet výdajů kapitoly byl čerpán na 135,43 %, přečerpání rozpočtu bylo 

způsobeno čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů.  

 

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: 
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Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

Regenerace panelových sídlišť 142 392 050,00 152 789 929,00 198 452 710,00 194 102 286,52 97,81 4 350 423,48 11 048 737,50

Podpora výstavby technické infrastruktury 22 033 150,00 26 157 895,00 14 850 000,00 12 999 998,00 87,54 1 850 002,00 1 850 002,00

Podpora výstavby podporovaných bytů 192 261 010,00 261 446 913,00 227 315 436,70 241 529 679,69 106,25 -14 214 242,99 6 787 286,08

Podpora oprav domovních olověných rozvodů 8 285 000,00 9 605 263,00 9 381 853,30 9 431 067,30 100,52 -49 214,00 490 786,00

Podpora bydlení 2012 - povodně 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 27 500 000,00

Podpora bydlení celkem 364 971 210,00 450 000 000,00 450 000 000,00 458 063 031,51 101,79 -8 063 031,51 47 676 811,58  
 

Při hodnocení čerpání rozpočtovaných finančních prostředků v porovnání k upravenému 
rozpočtu 2014 (mimo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů) celková nevyčerpaná částka 
finančních prostředků za celý program Podpora bydlení činila 17,4 mil. Kč. Tuto částku lze rozdělit na 
prostředky ve výši 16,7 mil. Kč, které budou na žádost příjemců dotace převedeny v rámci akcí do 
roku 2015 a čerpány jako nároky z nespotřebovaných výdajů a prostředky, které nebyly alokovány na 
žádnou akci, v celkové hodnotě 0,7 mil. Kč. Tato nealokovaná částka nedosahovala potřebné výše k 
uspokojení náhradní žádosti, která byla na základě bodového hodnocení na řadě k financování a bude 
převedena do NNV roku 2015.  

 
Nejvíce nedočerpaných prostředků v absolutním vyjádření zůstalo v podprogramu Podpora 

regenerace panelových sídlišť. Z nevyčerpané částky 11,0 mil. Kč však bude 10,4 mil. Kč čerpáno v 
roce 2015 v rámci NNV.  

 
Při hodnocení čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo na možné čerpání ve výši 

55 740 tis. Kč vyčerpáno 25 432 tis. Kč. Tyto potenciální nároky lze rozdělit na prostředky, které byly 
dočerpávány akcemi programu z roku 2013 ve výši 11,2 mil. Kč, dále prostředky čerpané v rámci 
programu 2014 dosahujících 17,0 mil. Kč a prostředky dosahují 27,5 mil. Kč určené na financování 
odstranění následků povodní z roku 2013. Celkem bylo v roce 2014 nedočerpáno 30,3 mil. Kč NNV. 

 
 Celkem bylo 27,5 mil. Kč nevyčerpaných povodňových podpor. Z ostatních došlo k 

největšímu nedočerpání u podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů. Částka 2,8 mil. Kč 
však již nemohla být přidělena na akci, která byla podle bodového hodnocení na financovatelném 
místě, protože nepokryla žádanou částku v plné výši.  

Uváděnými důvody pro nedočerpání a přesun do roku 2015 byly nejčastěji vícepráce, 
komplikace s výběrovým řízením, neshody s dodavatelem a změna zastupitelstva související s 
komunálními volbami. 

 
 Dalším programem v oblasti podpory bydlení zařazeného do systému EDS/SMVS je 

Podpora bydlení při živelné pohromě. Výsledky v roce 2014 za tento program byly následující: 
Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

Podpora bydlení 2013 - krizový stav( 117025) 58 104 710,00 0,00 0,00 355 230,00 x -355 230,00 28 766 084,07

Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem 

nebezpečí a nouzovým stavem  (117026)
2 651 930,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 44 018 072,00

Podpora bydlení 2014 - krizový stav( 117027) 0,00 0,00 1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00

Podpora bydlení - povodně celkem 60 756 640,00 0,00 1 110 000,00 355 230,00 32,00 -355 230,00 73 894 156,07  
  

K navýšení rozpočtu programu v průběhu roku došlo na základě UV 960/2014 v reakci na 
sesuvy půdy, které zasáhly Jihomoravský kraj na podzim roku 2014. K čerpání z rozpočtu v roce 2014 
nedošlo a ani nebyla podána žádná žádost. 1,1 mil. Kč bude tedy převedeno do NNV roku 2015 a 
ponecháno v celkovém rozpočtu programu na stanovený účel.  

 Čerpání prostředků NNV, které byly do rozpočtu NNV převedeny z nevyčerpaných 
prostředků roku 2013 představuje jen 355 tis. Kč V rámci uvedených podprogramů je stále možné 
čerpat prostředky na demolice budov poškozených podvodní v roce 2013. Tuto možnost využil pouze 
jeden žadatel. Zbylých 72,8 mil. Kč bude převedeno do NNV roku 2015. 

 Bližší charakteristika jednotlivých podprogramů Programu podpory bydlení a 
Programu podpory bydlení při živelných pohromách je následující: 
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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 2014: 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 65     236 429,57     

z toho podané v roce 2014 65     236 429,57     

Vyřízené celkem 58     198 452,71 

z toho vyřízené v roce 2014 58     198 452,71 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 7       37 976,86     

 

Podpora výstavby technické infrastruktury (117D513) 
 

Cíl podprogramu: 
Rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, 

rodinných domů nebo bytových a rodinných domů (jakýmkoli investorem). Dotace je poskytována 
obcím na výstavbu technické infrastruktury – kanalizace, vodovodu a komunikace. Maximální výše 
dotace je 50 tis. Kč na jeden budoucí byt postavený na pozemku zainvestovaném z dotace.  

 

Podmínky a charakter podprogramu: 
Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství1 podle pravidla 

„de minimis“ (max. 200 000 EUR během tří let jednomu příjemci); stavba příslušného počtu bytů pak 
musí být dokončena nejpozději do 5 let od dokončení stavby technické infrastruktury. 

 

 

 
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2014: 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 29       18 150,00     

z toho podané v roce 2014 29       18 150,00     

Vyřízené celkem 25       14 850,00     

z toho vyřízené v roce 2014 25       14 850,00     

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 4         3 300,00     
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Podpora výstavby podporovaných bytů (117D514) 
 
Cíl podprogramu: 

Výstavba obecních nájemních bytů se sociálním určením – tj. sociálních bytů pro osoby, které 
mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu 
nebo sociálních okolností jejich života. Program má 2 dotační tituly: 

1. dotační titul: pečovatelský byt pro osoby se zvláštními potřebami v oblasti bydlení z důvodů 
zdravotních či z důvodu pokročilého věku;  

2. dotační titul: vstupní byt pro osoby, které i při využití všech stávajících nástrojů sociální 
a bytové politiky nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopné samostatného života, zejména 
z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu. 

 

Podmínky a charakter podprogramu: 
Příjemcem dotace je právnická nebo fyzická osoba podnikající. Výše dotace na výstavbu 

jedné bytové jednotky je u pečovatelského bytu 600 tis. Kč, u vstupního bytu 550 tis. Kč. Vstupní byt 
může vzniknout i prostřednictvím koupě, v tomto případě výše dotace činí 400 tis. Kč. Podpora je 
poskytována podle pravidla „de minimis“, tzn., že součet všech veřejných podpor poskytnutých 
žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv 3 - letém období přesáhnout mezní hodnotu 
v Kč odpovídající 200 000 EUR. 

 
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2014: 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 140 529 416,52 

z toho podané v roce 2014 140 529 416,52 

Vyřízené celkem 74 241 533,64 

z toho vyřízené v roce 2014 74 241 533,64 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 66 287 882,88 

 

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 20 tis. Kč na jeden byt v domě.  Dotace je 
poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství1 podle pravidla „de minimis“ (200 000 
EUR během tří let jednomu příjemci). 

 
Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2014: 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 52 10 320,00 

z toho podané v roce 2014 52 10 320,00 

Vyřízené celkem 51   9 381,85 

z toho vyřízené v roce 2014 51   9 381,85 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 1     938,15 

 
Pozn.: Podané žádosti – počet podaných žádostí zahrnuje všechny autentizované žádosti, 

tedy takové, které byly do podatelny MMR doručeny v listinné i elektronické podobě. Objem tedy 
odpovídá výši požadovaných dotačních prostředků v autentizovaných žádostech. Vyřízené žádosti – 
počet žádostí, které byly rozhodnutím ministra schváleny k čerpání, a byl jim vystaven Registrační list 
akce, přičemž objem finančních prostředků v tabulce uvedený odpovídá částce posledního vydaného 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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Program Podpora bydlení při živelní pohromě 
 

Program „Podpora bydlení při živelní pohromě“ navazuje na program 117 510 Podpora 
bydlení schválený Ministerstvem financí v roce 2009. Program je zaměřen na podporu poskytovanou 
obcím při opravě bytů poškozených živelní pohromou, při odstraňování staveb pro bydlení zničených 
živelní pohromou nebo při řešení náhradního ubytování osob, které trvale nebo dočasně přišly o 
bydlení při živelní pohromě v době krizového stavu nebo při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity.  

 

Věcné cíle programu 
Pomoc obcím v oblasti bydlení při řešení následků živelní pohromy 
Pomoc v oblasti bydlení osobám postiženým živelní pohromou 

 
Pro realizaci cílů programu s přihlédnutím k různému rozsahu živelních pohrom a s tím 

souvisejícím vyhlášením krizového stavu nebo 3. stupně povodňové aktivity, případně s nevyhlášením 
výše uvedeného stavu a stupně, v místech, kde nebyly škody napáchány povodní, ale jinou přírodní 
pohromou program obsahuje 2 podprogramy: 

 
Podpora bydlení – krizový stav 
Podpora bydlení – s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem 
 
Podprogramy jsou vyhlašovány nepravidelně, podle aktuálního výskytu živelních událostí a 

pro každý rok do roku 2015 mají jiný identifikační kód. Oba podprogramy obsahují 3 identické dotační 
tituly: 

 

Dotační titul č. 1 – náhradní ubytování 
Podpora se poskytuje ve formě dotace na pořízení a vybudování ubytovací jednotky, která 

bude sloužit k okamžitému dočasnému náhradnímu ubytování při živelní pohromě (dále jen „dočasné 
ubytování při živelní pohromě“) osobám, které v důsledku živelní pohromy trvale nebo dočasně přišly 
o bydlení.  

Výše dotace činí 90 % ceny ubytovací jednotky, max. však 200 000 Kč na jednu ubytovací 
jednotku. 

 

Dotační titul č. 2 - odstranění stavby pro bydlení 
 Podpora se poskytuje ve formě dotace na úhradu nákladů na odstranění nenávratně 

poškozených staveb v důsledku živelní pohromy. Dotace se poskytuje maximálně ve výši nákladů 
spojených s odstraněním stavby, maximálně do výše ceny v místě a čase obvyklé. 

 

Dotační titul č. 3 – příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu 
Podpora se poskytuje ve formě dotace obcím. Dotace obec dále poskytuje občanům formou 

příspěvku, a to na úhradu části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného 
živelní pohromou, v jejímž důsledku byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí, a to ve výši 
maximálně 30 tis. Kč na jeden poškozený byt. 

 

Podpora bydlení 2014 – krizový stav (117D027) 
 

Přehled o žádostech a jejich uspokojení v roce 2014: 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 1 356,50 

z toho podané v roce 2014 1 356,50 

Vyřízené celkem 1* 355,23 

z toho vyřízené v roce 2014 1 355,23 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2013 0   0,00 
pozn. * pouze DT2 (DT = dotační titul) 
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Pozn.: Podané žádosti – počet podaných žádostí zahrnuje všechny autentizované žádosti, 
tedy takové, které byly do podatelny MMR doručeny v listinné i elektronické podobě. Objem tedy 
odpovídá výši požadovaných dotačních prostředků v autentizovaných žádostech. Vyřízené žádosti – 
počet žádostí, které byly rozhodnutím ministra schváleny k čerpání, a byl jim vystaven Registrační list 
akce, přičemž objem finančních prostředků v tabulce uvedený odpovídá skutečnému čerpání. 

 

Mimo programy EDS/SMVS je v oblasti podpory bydlení realizován program 
státní finanční podpory hypotečního úvěrování   
 

Účel programu: Zvýšení dostupnosti dlouhodobých úvěrů poskytovaných komerčními bankami 
mladými lidem do 36 let na pořízení staršího vlastnického bydlení. 

Příjemci dotace: fyzické osoby mladší 36 let. 
Právní předpis, na základě kterého je dotace poskytována: Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 
Rok zahájení programu: Poskytování příspěvků k HÚ osobám mladším 36 let bylo zahájeno 

v roce 2002.  
V roce 2014 bylo uzavřeno 109 nových smluv. 
Průměrná výše úvěru na byt činila 1 491.957,-- Kč.  
Průměrná výše úrokové sazby byla 4,19 a průměrná doba splácení byla 249 měsíců. 

Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

Státní finanční podpora hypotečního úvěrování - 

osoby mladší 36 let
15 703 768,00 15 000 000,00 15 000 000,00 9 142 077,00 60,95 5 857 923,00 5 857 923,00

 
 

3.2. Programy podpory regionálního rozvoje 

 
 Výsledky programů realizujících regionální politiku ministerstva zařazených do EDS, 

SMVS jsou následující: 

 
Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

Podpora obnovy a rozvoje venkova . 100 000 000,00 138 000 000,00 140 943 619,30 102,13 -2 943 619,30 1 124 824,47

Podpora pracovních příležitostí . 0,00 300 000 000,00 170 259 628,52 56,75 129 740 371,48 129 740 371,48

Podpora regionálního rozvoje 117 810 117 009 000,00 100 000 000,00 438 000 000,00 311 203 247,82 71,05 126 796 752,18 130 865 195,95

Odstraňování následků živelních pohrom 117 910 50 127 000,00 50 000 000,00 470 264 000,00 187 651 853,97 39,90 282 612 146,03 592 806 831,53

Živelní pohromy 2009 a 2010 538 162 000,00 0,00 0,00 72 102 526,71 x -72 102 526,71

Podpora regionálního rozvoje celkem 705 298 000,00 150 000 000,00 908 264 000,00 570 957 628,50 62,86 337 306 371,50 960 734 111,21

237 062 083,73

 
Důvodem nevyčerpání celkových prostředků v programu Podpora regionálního rozvoje 117 

810 bylo snížení nákladů na akce, nedočerpání finančních prostředků u dvou akcí a převod částky 
459 tisíc prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2015 na propagaci soutěže 
Vesnice roku. Poměrně značná část finančních prostředků zůstala nevyčerpána v podprogramu 
Podpory rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Celkem 
129,7 mil. Kč přechází jako nároky z nespotřebovaných výdajů do roku 2015. 

V roce 2014 probíhalo financování akcí v podprogramu Odstraňování následků živelních 
pohrom 117 914, dotační titul č. 1 a 2 schválených k poskytnutí dotace rozhodnutím ministryně v roce 
2013. 

Doplňující výzva k podávání žádostí pro dotační titul č. 1 v Odstraňování následků živelních 
pohrom 117 914 podprogramu pro obnovu komunikací poškozených povodněmi v roce 2013 byla 
vyhlášena v polovině roku 2014. Pro obnovu poškozeného majetku bylo nutno provést investiční 
přípravu, proto vlastní realizace obnovy se uskutečňovala ve 2. polovině roku a nedokončené akce 
budou realizovány v roce 2015 – 2016. 

Výzva k podávání žádostí pro dotační titul č. 2 v podprogramu Odstraňování následků 
živelních pohrom 117D915 byla vyhlášena 27. srpna 2014 k zajištění státní pomoci obcím nejvíce 
postižených přívalovými dešti a jinými živelními pohromami během jara a léta v roce 2014. Pro obnovu 
poškozeného majetku bylo nutno provést investiční přípravu, proto vlastní realizace obnovy se 
uskuteční až v roce 2015. V prosinci 2014 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí pro dotační titul č. 
1 pro obce na území Jihomoravského kraje, pro které byl vyhlášen stav nouze v souvislosti s 
přívalovými dešti a sesuvy půdy. 
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Čerpání programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou 
pohromou z let 2009 a 2010, kde jsou poměrně značné nároky z nespotřebovaných výdajů, byly 
čerpány v roce 2014 pouze z 23,32 %. Stále zůstává nečerpáno na tomto podprogramu 237 062 tis. 
Kč, které přecházejí do roku 2015 formou nároků z nespotřebovaných výdajů. Důvodem 
nedočerpaných prostředků v roce 2014 byla náročnost přípravy velkých staveb obnovy majetku a 
průtahy při realizaci veřejných zakázek. 

Dalším programem, který zařazujeme do národních programů podpory regionálního rozvoje je 
program Bezbariérové obce. Výsledky v čerpání v roce 2014 u tohoto programu byly následující: 

Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

Bezbariérové obce . 30 000 000,00 0,00 5 077 714,50 0,00 -5 077 714,50 111 710,50

Bezbariérové obce - Euroklíč . 0,00 0,00 4 121 188,00 0,00 -4 121 188,00 0,00

Bezbariérové obce celkem 10 089 000,00 30 000 000,00 0,00 9 198 902,50 0,00 -9 198 902,50 111 710,50  

Bližší informace o jednotlivých programech a podprogramech oblasti národní podpory 
regionálního rozvoje lze charakterizovat takto: 

217D117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou 

pohromou – Povodně 2010 
Cílem programu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro 

místní rozvoj (dále jen ministerstvo) k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo 
jinou pohromou. 

Účastníkem programu jsou obce, svazky obcí a kraje postižené živelní pohromou v roce 2010, 
pokud pro jejich území v jejím důsledku: 

byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 1, 
nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 2. 
Podpora se poskytuje ve formě systémové investiční nebo neinvestiční účelové dotace. 
Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku účastníka programu poškozeného 

živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil 
majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní 
stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury), pokud nebude jeho obnova 
financována z jiných zdrojů veřejných rozpočtů. 

Dotační titul č. 1 

Obcím a svazkům obcí je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí 
až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. 

Krajům je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50 
% skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. 

V případě, že výše vlastních nákladů všech akcí obce přesáhne 25% rozpočtu obce, může 
obec požádat ministra pro místní rozvoj o výjimku na úhradu 100% vynaložených uznatelných přímých 
nákladů akce. 

Dotační titul č. 2 

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

Krajům je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 40 
% skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. 

 

 

217D117 Vývoj vyřizování podaných žádostí: Povodně 2010 

Žádosti – povodně 2010 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem  1073 4 170 048 

z toho podané v roce 2013 4 483 919 
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Žádosti – povodně 2010 Počet Objem v tis. Kč 

Vyřízené celkem  1069 3 463 066 

z toho vyřízené v roce 2014 4 483 919 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 0 0 

 

Schválené k poskytnutí dotace  4 392 700 

Neschválené k poskytnutí dotace  0 0 

Nedočerpané akce v roce 2014 

(převod v NNV do roku 2015) 4 392 700 

Zatím nevydané registrace akcí  

(převod v NNV do roku 2015) 4 392 700 

 Usnesením vlády č. 525 ze dne 3. 7. 2013 byl prodloužen termín realizace 
podprogramu do roku 2015 a bylo schváleno zařazení čtyř nových žádostí pro Liberecký kraj. U těchto 
akcí došlo k navýšení podílu státu na 85% uznatelných nákladů na akci. Pro tyto akce byl zpracován 
odborný posudek, který snížil výši přidělených dotací celkem o 91 229 tis. Kč. Financování proběhne v 
roce 2015. 

 

117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV) 
Hlavním cílem podprogramu je vytvořit organizační a ekonomické podmínky k podpoře 

obyvatel venkova a samospráv venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický 
rozvoj zdravého životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny 
a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Jednou ze základních podmínek je participace 
obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi.  

Obec nebo svazky obcí podávají žádosti o dotace v následujících dotačních titulech:  
1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2013, 
2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, 
3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, 
4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci. 
V rámci výše uvedených dotačních titulů jsou podporovány investiční nebo neinvestiční 

záměry obcí oceněné v soutěži Vesnice roku. Dále jsou podporovány akce, na jejichž výběru 
a přípravě (resp. realizaci) se prokazatelně podílely (resp. budou podílet) děti a mládež (dotační titul č. 
2), z tohoto podprogramu jsou také podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na 
prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova nebo také na výměnu 
zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova. 

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace. Výše dotace 
v dotačním titulu č. 1 je až 80 % celkové výše skutečně vynaložených nákladů. U dotačního titulu č. 2 
je poskytována dotace až do výše 70% uznatelných nákladů na akci. Minimální výše dotace na jednu 
akci je 50 tis. Kč, maximální výše dotace činí 400 tis. Kč uznatelných nákladů na akci. U dotačního 
titulu č. 3 je maximální limit dotace na jednu akci 200 tis. Kč, dotace je poskytována až do výše 70% 
uznatelných nákladů na akci, minimální výše dotace není stanovena. 

 

117D815 Vývoj vyřizování žádostí: 

Žádosti podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 1324 404 387 
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Z toho podané v roce 2014 1324 404 387 

Vyřízené celkem 1324 404 387 

Z toho vyřízené v roce 2014 1324 404 387 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 0 0 

 

117D815 – PORV Upřesnění přehledu podaných žádostí:  

Žádosti Počet Objem v tis. Kč 

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2013 62 40 121 

DT č. 2 - Zapojení dětí a mládeže do komunitního 

života v obci  

898 290 528 

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a 

rozvoji venkova  

53 7 750 

DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních 

staveb v obci 

311 65 988 

Podané v roce 2014 celkem 1324 404 387 

 

 

117D815 Žádosti schválené k poskytnutí dotace v roce 2014 

Žádosti Počet Objem v tis. Kč 

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2013 61 39 266 

DT č. 2 - Zapojení dětí a mládeže do komunitního 

života v obci  
238 79 149 

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

venkova  
31 4 684 

DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb 

v obci 
169 34 097 

Schválené k poskytnutí dotace celkem v roce 2014 499 157 196 

Neschválené k poskytnutí dotace v roce 2014 825 247 191 
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 Veškeré disponibilní prostředky pro podprogram byly rozděleny pro žádosti, které 
splňovaly formální i věcné podmínky a získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Ostatní žádosti byly 
zamítnuty. Důvodem pro nevyčerpání finančních prostředků státního rozpočtu bylo snížení nákladů na 
dotované akce, nečerpání dotace u akce z dotačního titulu č.  2 bude převedeno 70 673,- Kč 
prostřednictvím NNV do roku 2015.  

117D816 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého 

a Moravskoslezského kraje 
 Cílem podprogramu bylo vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit 

nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou 
výkonnost. 

 V rámci podprogramu byly vyhlášeny dva dotační tituly. 
Dotační titul 1 byl určen pro žadatele z řad fyzických nebo právnických osob s doložitelnou 

minimálně jednoletou aktivní podnikatelskou historií  
Dotační titul 2 byl určen pro žadatele z řad obcí nebo krajů a jimi zřízených právnických osob, 

svazků obcí a nestátních neziskových organizací. 
 Podpora byla poskytnuta formou systémové investiční dotace (dále jen „dotace“) na 

realizaci investičního podnikatelského záměru na jehož základě vzniklo minimálně 1 pracovní místo. 
Výše dotace byla omezena: 
maximální výší dotace 500 tis. Kč na jedno nově vytvořené a obsazené pracovní místo a 

zároveň  
maximální výší dotace dle pravidel podpory de minimis a zároveň 
maximální výší spolufinancování stanovenou na základě velikosti žadatele. 
 Minimální výše dotace je stanovena na 100 tis. Kč za podmínky vytvoření a obsazení 

minimálně 1 pracovního místa. 
 Tento podprogram byl realizován jednorázově na základě Usnesení vlády České 

republiky ze dne 15. ledna 2014 č. 52 k řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových 
průmyslových podniků a negativního výhledu vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a v 
Ústeckém kraji. 

117D816 Vývoj vyřizování žádostí: 

Žádosti podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 564 909 228 

Z toho podané v roce 2014 564 909 228 

Vyřízené celkem 564 909 228 

Z toho vyřízené v roce 2014 564 909 228 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 0 0 

 

Schválené k poskytnutí dotace  228 334 723 

Neschválené k poskytnutí dotace  336 574 505 

 

17D914 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 

2013 
Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí v území 

zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit důsledky 
živelních pohrom. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku 
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postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2013. Příjemcem dotace je obec, svazek obcí, kraj 
nebo hlavní město Praha. 

Účastníkem podprogramu jsou obce, hl. město Praha a kraje postižené živelní pohromou v 
roce 2013, pokud pro jejich území v jejím důsledku podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při 
obnově území:  

byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 1,  
nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 2.  
Výše podpory  
Dotační titul č. 1  
Obcím je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 90 

% skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.  
Krajům je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 85 

% skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce. 
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč 
Dotační titul č. 2  
Obcím je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 70 

% skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.  
Krajům je státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 40 

% skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.  
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. 

117D914 Vývoj vyřizování podaných žádostí  

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem (2013 + 

2014) 
Dotační 
titul č. 1 541 

1 107 497 

z toho podané v roce 2013 
Dotační 

titul č. 1 335 
612 149 

Podané v roce 2014 
Dotační 

titul č. 1 206 
495 348 

Celkem vyřízené 
Dotační 

titul č. 1 541 1 107 497 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 

2014 

Dotační 

titul č. 1 0 0 

 

17D915 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 

2014 

117D915 Vývoj vyřizování podaných žádostí  

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem  141 202 193 

z toho podané v roce 2014 141 202 193 

Celkem vyřízené  141 202 193 
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Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 0 0 

 

Schválené k poskytnutí dotace v roce 

2014 100 148 917 

Realizované akce v roce 2014 0 0 

Neschválené  k poskytnutí dotace v roce 

2014 41 52 788 

3.3. Bezbariérové obce 

 

117D612 Odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a domů 

s pečovatelskou službou 
Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při 

odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou 
náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. 

Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly 
schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.  

Státní podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace až do výše 
50 % skutečně vynaložených nákladů akce v daném roce. Akce může být spolufinancována z 
rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu 
s podílem finančních prostředků z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové výše skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí 100 000,- Kč. 

Do konce termínu podávání žádostí (17. 2. 2014) bylo předloženo 10 žádostí, které splnily 
základní formální náležitosti (dodání písemné i elektronické podoby žádosti). Při kontrole věcných 
náležitostí předložených žádostí, bylo zjištěno, že žadatelé o dotaci u 3 akcí nepředložili doklad o 
schválení bezbariérové trasy obce Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro 
všechny. Proto u těchto akcí nedoporučila hodnotitelská komise přidělení dotace pro nesplnění 
základní podmínky podprogramu. Ostatní akce byly doporučeny ke schválení dotace. 

117D 612 - Vývoj vyřizování podaných žádostí: 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 10 8 968 

z toho podané v roce 2014 10 8 968 

Vyřízené celkem 10 8 968 

Z toho vyřízené v roce 2014 10 8 968 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 0 0 

 

Schválené k poskytnutí dotace  7 5 189 

Neschválené k poskytnutí dotace  3 3 779 

Veškeré žádosti, které splňovaly formální i věcné podmínky podprogramu byly podpořeny. Tři 
žádosti byly zamítnuty, protože žadatel nepředložil doklad o schválení bezbariérové trasy obce 
Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny (bod 8.1.5. Zásad). 
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117D613 Euroklíč 
Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit 

osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních 
a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém 
území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“. 

Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče” distribuovány na základě 
průkazu ZTP nebo ZTP/P. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány 
prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě 
zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách 
(např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.). 

117D 613 - Vývoj vyřizování podaných žádostí: 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 1 4 121 

Z toho podané v roce 2014 1 4 121 

Vyřízené celkem 1 4 121 

Z toho vyřízené v roce 2014 1 4 121 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 0 0 

 

 

3.4. Kofinancované programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie na 
programové období 2007-2013 

 
Programy, které jsou součástí programového financování EDS, SMVS 
 
Integrovaný operační program 
 

Integrovaný operační program je realizován v programovém období 2007-2013 a je 
kofinancován z prostředků EU (Evropský fond pro regionální rozvoj). Realizace projektů IOP bude 
probíhat do konce roku 2015, poté přibližně 2 roky bude probíhat ukončování programu.  

Vláda schválila IOP dne 28. února 2007 svým usnesením č. 197. Celkové výsledky za tento 
program byly následující: 

Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

IOP - SR 176 705 000,00 126 323 156,00 197 644 156,00 251 313 298,67 127,15 -53 669 142,67 445 914 796,48

IOP - EU 2 514 094 000,00 500 000 000,00 2 913 411 000,00 2 486 347 191,63 85,34 427 063 808,37 2 229 127 504,70

IOP celkem 2 690 799 000,00 626 323 156,00 3 111 055 156,00 2 737 660 490,30 88,00 373 394 665,70 2 675 042 301,18  
 

Podrobnější přehled o čerpání tohoto programu v roce 2014 lze charakterizovat takto: 
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Číslo programu 

(podprogramu) 
Název programu (podprogramu) 

Schválený 

rozpočet 2014 

Upravený 

rozpočet 2014 

Skutečné 

čerpání 2014 
% čerpání Nedočerpáno 

a b 1 2 3  3/2*100  3-2 

117110 Integrovaný operační program (celkem) 626 323 3 111 055 1 256 259 40,38 -1 854 796 

11711x Ostatní 3 879 2 950 0 0,00 -2 950 

11711A   0 14 110 0 0,00 -14 110 

  Dotace OSS 0 14 110 0 0,00 -14 110 

117111   48 638 370 558 156 729 42,30 -213 829 

  Dotace obcím 29 652 223 657 123 472 55,21 -100 184 

  Dotace krajům 18 986 146 901 33 257 22,64 -113 644 

11711E   56 905 65 419 62 336 95,29 -3 083 

  Dotace krajům 56 905 65 419 62 336 95,29 -3 083 

11711F   245 908 344 924 257 536 74,66 -87 389 

  Dotace OSS 76 596 25 027 22 951 91,71 -2 076 

  Dotace příspěvkovým organizacím OSS 163 769 315 482 230 170 72,96 -85 313 

  Dotace obecně prospěšným společnostem 2 448 1 336 1 336 100,00 0 

  Dotace občanským sdružením 772 757 757 100,00 0 

  Ostatní 2 322 2 322 2 322 100,00 0 

11711G   0 493 739 230 624 46,71 -263 115 

  Dotace obcím 0 58 931 23 933 40,61 -34 998 

  Dotace církvím 0 282 780 116 094 41,05 -166 686 

  Dotace sdružením právnických osob 0 152 028 90 597 59,59 -61 431 

11711H   12 359 458 896 370 951 80,84 -87 945 

  Dotace obcím 3 126 349 106 269 219 77,12 -79 887 

  Dotace společenstvím vlastníků bytových jednotek 7 188 84 448 79 630 94,29 -4 819 

  Dotace družstvům  1 317 22 290 19 493 87,45 -2 797 

  Dotace fyzickým osobám 728 3 051 2 609 85,51 -442  
11711K   42 893 1 061 111 13 611 1,28 -1 047 500 

  Dotace obcím 6 547 14 589 13 611 93,29 -978 

  Ostatní 36 346 1 046 522 0 0,00 -1 046 522 

11711L   86 660 94 082 65 225 69,33 -28 857 

  Dotace OSS 54 670 54 633 33 621 61,54 -21 012 

  Dotace příspěvkovým organizacím OSS 31 990 39 449 31 604 80,11 -7 845 

11711M   2 759 7 622 2 423 31,79 -5 199 

  Dotace OSS 1 454 6 327 1 645 26,01 -4 682 

  Dotace příspěvkovým organizacím OSS 1 306 1 295 778 60,05 -517 

  Celkem kryté rozpočtem EU 500 000 2 913 411 1 159 434 39,80 -1 753 977 

  

Číslo programu 

(podprogramu) 
Název programu (podprogramu) 

Schválený 

rozpočet 2014 

Upravený 

rozpočet 2014 

Skutečné 

čerpání 2014 
% čerpání Nedočerpáno 

a b 1 2 3  3/2*100  3-2 

  
11711x Ostatní 11 220 806 0 0,00 -806 

11711A   0 2 490 0 0,00 -2 490 

  Dotace OSS 0 2 490 0 833,99 -2 490 

11711F   73 075 81 477 39 553 48,55 -41 923 

  Dotace OSS 13 982 4 441 4 050 91,21 -390 

  Dotace příspěvkovým organizacím OSS 58 113 76 257 34 724 45,54 -41 533 

  Dotace obecně prospěšným společnostem 432 236 236 100,00 0 

  Dotace občanským sdružením 137 134 134 100,00 0 

  Ostatní 411 410 410 100,00 0 

11711G   0 67 016 20 497 30,58 -46 519 

  Dotace obcím 0 21 120 2 434 11,53 -18 686 

  Dotace církvím 0 30 601 8 300 27,12 -22 301 

  Dotace sdružením právnických osob 0 15 295 9 762 63,82 -5 533 

11711H   22 139 23 052 20 645 89,56 -2 407 

  Dotace obcím 5 964 4 105 2 771 67,50 -1 334 

  Dotace společenstvím vlastníků bytových jednotek 9 538 11 953 11 491 96,14 -462 

  Dotace družstvům  5 630 5 864 5 364 91,48 -499 

  Dotace fyzickým osobám 1 007 1 131 1 018 90,06 -112 
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Číslo programu 

(podprogramu) 
Název programu (podprogramu) 

Schválený 

rozpočet 2014 

Upravený 

rozpočet 2014 

Skutečné 

čerpání 2014 
% čerpání Nedočerpáno 

a b 1 2 3  3/2*100  3-2 

  
11711K   4 020 4 568 4 368 95,61 -201 

  Dotace obcím 4 020 4 568 4 368 95,61 -201 

11711L   15 382 16 890 11 335 67,11 -5 555 

  Dotace OSS 9 909 9 875 5 933 60,08 -3 942 

  Dotace příspěvkovým organizacím OSS 5 473 7 015 5 402 77,00 -1 613 

11711M   487 1 345 428 31,79 -918 

  Dotace OSS 257 1 117 290 26,01 -826 

  Dotace příspěvkovým organizacím OSS 230 229 137 60,05 -91 

  Celkem kryté státním rozpočtem  126 323 197 644 96 825 363 -100 819 

  
Z hlediska podávání žádostí a jejich vyřizování v programu je možné situaci v roce 2014 

charakterizovat takto: 

 

 

Žádosti u podprogramu Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 3 124 10 548 805 

z toho podané v roce 2014 676 3 495 286 

Vyřízené celkem 3 085 10 388 954 

z toho vyřízené v roce 2014 687 3 434 177 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 39 159 851 

 
U jednotlivých oblastí intervence lze situaci v roce 2014 popsat následovně: 

 

Podpora zavádění ICT v územní veřejné správě – oblast intervence 2.1. Cílené 

investice do informačních a komunikačních technologií představují hlavní nástroj pro zajištění 
příznivých podmínek pro efektivní správu a sdílení dat a mají vliv na rozvoj oblasti veřejné správy. 
Služby veřejné správy musí být pro uživatele jednoduché a musí být dostupné všem skupinám 
obyvatel. Podpora zabezpečení přijatelné dostupnosti a kvality veřejných služeb pro občany musí být 
nezbytně podpořena na základě stanovených standardů veřejných služeb. Pro zajištění rovného 
přístupu obyvatel k veřejným službám a k elektronické veřejné správě je nezbytné plošné budování 
informační infrastruktury v jednotné podobě ve všech regionech ČR. 

 
Specifické cíle: 
zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni  
snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru  
Podporované aktivity:  
Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů 

pro potřeby územní veřejné správy, 
Budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy, 
Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy 
Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u 

jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy  
Příjemci: 
kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, 
obce a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí.  
 
Pokrok v realizaci oblasti zavádění ICT v územní veřejné správě pokračuje obvyklým tempem. 

Velkou překážkou v realizaci projektů je oblast veřejných zakázek. Příjemci jsou nuceni často veřejné 
zakázky rušit nebo opakovat a to z důvodu, že buď je podána jedna, nebo žádná nabídka. Druhým 
problém je nutnost vyřadit nabídky z důvodů nesplnění kvalifikace a následně pak není možné 
pokračovat v hodnocení veřejné zakázky. Neúspěšní uchazeči podávají námitky nebo se odvolávají 
k ÚOHS, což dále zbrzďuje realizaci projektů. Příjemců a žadatelům je poskytován konzultační servis 
ze strany Centra pro regionální rozvoj.  
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Žádosti v oblasti intervence 2.1 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 264 1 885 712 

z toho podané v roce 2014 50 473 029 

Vyřízené celkem 261 1 839 357 

z toho vyřízené v roce 2014 49 448 370 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 3 46 355 

 

 

Podpora služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik – Oblast 

intervence 3.4. Podpora se zaměřuje na ochranu zdraví a životů prostřednictvím zvýšení výkonnosti 
infrastruktury systému prevence na řešení přírodních, technologických a bezpečnostních rizik. Aktivity 
této oblasti intervence směřují ke zlepšení připravenosti IZS na různé mimořádné situace, včetně 
vzájemné komunikace, koordinace postupu při provádění záchranných a likvidačních prací. Příjemci 
v oblasti jsou buď organizační složky státu v podřízenosti resortu Ministerstva vnitra, pro které 
Ministerstvo pro místní rozvoj žádosti neproplácí a kraje a jejich příspěvkové organizace, kde je MMR 
poskytovatelem dotace. 

 
Specifické cíle: 
zvýšení kvality na úseku prevence a řešení rizik prostřednictvím modernizace infrastruktury  
Podporované aktivity:  
Vybudování informačního systému operačních středisek, 
Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární 

pomoci, 
Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS  
Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR  
Příjemci: 
organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace 
kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, 
 
Pokrok v realizaci projektů služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik pokračuje 

obvyklým tempem. Velkou překážkou v realizaci projektů je oblast veřejných zakázek. Příjemci jsou 
nuceni často veřejné zakázky rušit nebo opakovat a to z důvodu, že buď je podána jedna, nebo žádná 
nabídka. Druhým problém je nutnost vyřadit nabídky z důvodů nesplnění kvalifikace a následně pak 
není možné pokračovat v hodnocení veřejné zakázky. Neúspěšní uchazeči podávají námitky nebo se 
odvolávají k ÚOHS, což dále zbrzďuje realizaci projektů. V poslední době se objevují případy, kdy 
uchazeči nepodají kompletní nabídku, na výzvu o doplnění nereagují a jsou vyloučeni. Protože se 
jedná o vysoce specializované vybavení je obvyklé že jsou podány 2 nebo 3 nabídky a je nutné 
zakázky opakovat.  Příjemců a žadatelům je poskytován konzultační servis ze strany Centra pro 
regionální rozvoj.  

 

Žádosti v oblasti intervence 3.4 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 17 161 996 

z toho podané v roce 2014 9 135 005 

Vyřízené celkem 14 151 039 

z toho vyřízené v roce 2014 7 124 157 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 3 10 957 

 

 

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu – zahrnuje vznik nových 

pracovních míst, přípravu nových průmyslových ploch, zprovoznění nevyužívaných průmyslových 
ploch i jiných prostor a objektů pro podnikání a zajištění související výstavby, rozšíření nebo 
rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury. Dále zahrnuje realizaci technické infrastruktury obcí 
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pro rozvoj cestovního ruchu a obnovu technických a kulturních památek v rámci koncepce 
regionálního programu, obnovu majetku poškozeného pohromou, sloužícího k zabezpečení 
základních funkcí v území. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % uspokojení oprávněných 
žádostí.  

 
Cílem Národní podpory cestovního ruchu v IOP je vytvoření základního prostředí a 

nezbytných podmínek pro rozvoj CR na národní úrovni. Ve prospěch jeho efektivního rozvoje je 
nezbytné řídit a koordinovat některé aktivity z národní úrovně a přispět tím k vytváření vhodných 
podmínek pro rozvoj podnikání, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v této oblasti.  

Specifické cíle: 
zvýšení počtu subjektů napojených na informační systém cestovního ruchu, 
zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikací a standardizací, 
zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu, 
zvýšení počtu propagačních nebo marketingových produktů cestovního ruchu. 
Podporované aktivity:  
zavedení národního informačního portálu, 
zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách CR, 
podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází, 
prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb 

s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni, 
podpora prezentace ČR jako destinace CR. 
Příjemci: 
organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace (aktivity a, b, c, e), 
nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou 

působností v cestovním ruchu (aktivita d).  
 
Pokrok se v realizaci oblasti cestovního ruchu v roce 2014 zlepšil. Bylo dosaženo zatím 

nejvyššího pokroku v čerpání. To bylo, mimo jiné, dáno časovými a finančními přesuny z předešlých 
fází realizace některých projektů a blížícím se koncem programového období. Přetrvávajícím 
faktorem, který má negativní vliv na čerpání dotací a splnění cílů oblasti intervence, je velký počet 
změn v realizaci projektů, respektive posuny harmonogramů realizaci, přesuny aktivit a finančních 
prostředků mezi etapami a časté personální změny v projektových týmech. 

Další pokrok v čerpání bude záviset především na úspěšnosti realizace projektů Odboru 
cestovního ruchu MMR a České centrály cestovního ruchu – CzechTourism – dvou hlavních příjemců, 
pro které je vázáno přibližně 90 % finančních prostředků oblasti intervence 4.1.  

 

Žádosti v oblasti intervence 4.1 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 290 1 306 981 

z toho podané v roce 2014 68 414 525   

Vyřízené celkem 282 1 287 165 

z toho vyřízené v roce 2014 64 408 590 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 8 18 815 

 

 

Podpora kulturního dědictví  – intervence je koncipována, aby kromě 

bezprostředního přínosu v podobě obnovených a efektivně využívaných památek a vybudovaných či 
modernizovaných zařízení infrastruktury pro kulturní služby a kulturní průmysl přinášela dopady 
v podobě stimulace vzniku dalších projektů obnovy a využití kulturního dědictví a budování 
infrastruktury pro kulturní služby. Cílem projektů není samotná rekonstrukce památkově chráněných 
objektů, ale prostřednictvím vyšší přidané hodnoty jejich oživení a navrácení do života společnosti. 
V rámci intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví jsou podporovány 
projekty nadregionálního charakteru se  způsobilými výdaji zpravidla v řádech stovek mil. Kč. 
Regionální operační programy navázaly na vzorové projekty obnovy národních kulturních památek a 
památek UNESCO, podpořených z IOP, tematicky a místně specifickými výzvami pro projekty 
v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

 
Specifické cíle: 
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zlepšení služeb pro vlastníky památek v oblasti péče o kulturní dědictví 
zvýšení využití kulturního dědictví ČR a prezentace kultury pro veřejnost 
Podporované aktivity: 
vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního 

dědictví 
realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého 

památkového fondu 
zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou 
Příjemci: 
organizační složky státu a jimi zřizované organizace 
obce a jimi zřizované organizace 
svazky obcí 
NNO 
zájmová sdružení právnických osob 
Na základě usnesení vlády č. 567 z 31. července 2013 byl od 1. listopadu 2013 převeden 

výkon funkce zprostředkujícího subjektu a poskytovatele dotace pro oblast 5.1 z Ministerstva kultury 
ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Funkci zprostředkujícího subjektu od 1.11.2014 vykonává 
příspěvková organizace MMR -  Centrum pro regionální rozvoj ČR.  

 
V roce 2014 dochází v realizaci oblasti intervence 5.1 k posunu v čerpání a k postupnému 

ukončování realizace projektů obnovy národních kulturních památek. Ministerstvo pro místní rozvoj 
vyhlásilo 25.4.2014 pro oblast 5.1 IOP 24. výzvu zejména pro projekty obnovy národních kulturních 
památek. Výzva byla vyhlášena na základě Strategie dočerpání IOP zejména díky úsporám 
z předchozích projektů. Celkem v ní bylo podpořeno 7 projektů.  

 

Žádosti v oblasti intervence 5.1 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 78 1 543 294 

z toho podané v roce 2014 60 1 450 039 

Vyřízené celkem 69 1 516 335 

z toho vyřízené v roce 2014 59 1 450 033 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 8 26 958 

 

 

Podpora bydlení – zahrnuje zlepšení bytové situace obyvatelstva, aby domácnosti byly 

schopné nalézt vhodné bydlení odpovídající jejich finančním možnostem, pomoc při uspokojování 
bytových potřeb osob, které si vlastními silami nemohou pořídit odpovídající bydlení, zvyšování 
objemu nové technické infrastruktury pro vymezené cílové skupiny obyvatel, snížení stáří bytového 
fondu, zkvalitnění bytového fondu, podporu udržitelného rozvoje bytového fondu, udržení sociální 
stability v sídlištních celcích a prevenci kriminality. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % 
uspokojení oprávněných žádostí.  

 
Cílem Národní podpory bydlení v IOP je prevence sociálního úpadku, segregace a vzniku 

ghett, obývaných vyloučenými osobami. Podpora směřuje do problémových sídlišť ve městech nad 20 
000 obyvatel s hrozícími či hromadícími se sociálně ekonomickými problémy, jako je dlouhodobá 
nezaměstnanost, zvýšená kriminalita apod. Podpora bydlení přispívá k revitalizaci prostředí 
problémových sídlišť, zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel na těchto sídlištích a 
zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech těchto sídlišť. 

 
Specifické cíle:  
udržení příznivé sociální situace na sídlištích 
zlepšení urbánního prostředí a zkvalitnění bydlení v bytových domech 
snižování energetické náročnosti bytové výstavby v deprivovaných městských zónách 
pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením  
 
Podporované aktivity:  
revitalizace veřejných prostranství 
regenerace bytových domů 
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pilotní projekty zaměřené na řešení problematiky sociálně vyloučeného romského 
obyvatelstva 

 
Příjemci: 
obce (aktivita revitalizace veřejných prostranství, zákon č.128/2000 Sb., o obcích) 
vlastníci bytových domů (obce, bytová družstva, obchodní společnosti, právnické a fyzické 

osoby vlastnící bytový dům, nestátní neziskové organizace vlastnící bytový dům) 
společenství vlastníků jednotek 
 
Pokrok v oblasti Zlepšení problémových sídlišť je uspokojivý. V současné době ŘO IOP 

neidentifikuje významné riziko nevyčerpání alokace pro oblast 5.2. Finanční prostředky, které města 
díky nízké absorpční kapacitě nečerpají, přerozdělil ŘO IOP mezi města s dostatečnou absorpční 
kapacitou.    

 

Žádosti v oblasti intervence 5.2 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem 1531 4 267 175 

z toho podané v roce 2014 300    689 022 

Vyřízené celkem 1 484 3 961 801 

z toho vyřízené v roce 2014 271    631 615 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 24      94 399 

   

 

 

Územní plánování a stavební řád – zahrnuje výkon funkce nadřízeného správního 

orgánu krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku 
územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. V intencích zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle dalších navazujících zákonů, nařízení 
vlády a vyhlášek plnění úkolů MMR v oblasti legislativy. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je 
% zabezpečení výše uvedených činností 

 
Oblast 5.3 je zaměřena na podporu modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

s důrazem na kvalitní a komplexní řízení udržitelného rozvoje území s využitím moderních přístupů 
územního plánování v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o pořizování územně analytických 
podkladů jako nového nástroje územního plánování pro správní území obcí s rozšířenou působností a 
krajů. Jejich součástí je rozbor udržitelného rozvoje území (vyvážení vztah územních podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území) a 
určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Na ně navazuje podpora zpracování a 
úprav územních plánů, kterými budou obce ověřovat možnosti změn v území. 

 
Územní plánování vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, zjišťuje stav a 

možnosti území, naplňuje veřejný zájem na soustavném a komplexním řešení využití a uspořádání 
území, zajišťuje jeho hospodárné využívání a koordinaci veřejných a soukromých zájmů. 

 
Globální cíl 
Zajištění kvalitního řízení udržitelného rozvoje území s využitím moderních přístupů územního 

plánování 
 
Specifické cíle 
Zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území 
Zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území 
Vytvoření nové datové a informační základny informací o území využitelné pro řízení, 

monitoring a hodnocení rozvoje území ve sféře regionálních rozvojových aktivit 
Vytváření předpokladů pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území 
Příjemci: 
kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), 
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obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 

V oblasti intervence 5.3 neprobíhala v roce 2014 žádná výzva k předkládání žádostí o dotace 
vzhledem k dočerpání alokace. 

 

Žádosti v oblasti intervence 5.3 Počet Objem v tis. Kč 

Podané celkem  633 473 584 

z toho podané v roce 2014  70 33 660 

Vyřízené celkem  632 472 733 

z toho vyřízené v roce 2014 70 33 608 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 1 850 

 

 

Operační program Technická pomoc 
 

Operační program Technická pomoc (dále „OPTP“) je programem spolufinancovaným z 
prostředků EU v programovém období 2007-2013, schválený usnesením vlády č. 1302/2006. 
Evropská komise schválila program dne 27. 12. 2007. Realizace programu/projektů bude probíhat do 
konce roku 2015, poté se program bude přibližně 2 roky ukončovat. Průběh čerpání v roce 2014 na 
tomto programu v souhrnu probíhal následovně: 

Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

OPTP - SR 64 005 000,00 99 064 891,00 99 064 891,00 133 901 186,93 135,17 -34 836 295,93 363 886 100,80

OPTP - EU 362 614 000,00 111 639 001,00 111 639 001,00 758 683 352,71 679,59 -647 044 351,71 1 077 004 774,10

OPTP celkem 426 619 000,00 210 703 892,00 210 703 892,00 892 584 539,64 423,62 -681 880 647,64 1 440 890 874,90  
 

Na nedočerpání prostředků v roce 2014 mají vliv změny v projektech, které ovlivňují 
harmonogram realizace aktivit projektů. Příčinou těchto změn je zejména zpoždění v realizaci 
výběrových řízení, ke kterému dochází při časově a administrativně náročném procesu přípravy a 
realizace veřejných zakázek. K významnému zdržení realizace projektů dochází také, v případě 
posuzování správnosti postupu zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na 
základě podání odvolání ze strany neúspěšného uchazeče výběrového řízení.Veřejná zakázka 
"Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných ze strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti dle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 v letech 2014 - 2015" byla 
předmětem řízení na ÚOHS. Harmonogram projektu byl celkově zpožděn a s ohledem na časové 
hledisko, již není reálné veřejnou zakázku uskutečnit a naplnit cíle projektu, kterých mělo být 
dosaženo.   

 
Výše čerpaných výdajů v rámci projektů dále ovlivňují vzniklé úspory na projektech. Realizace 

některých projektů probíhá na základě skutečných potřeb a požadavků uživatelů, které jsou nižší  než 
předpokládal rozpočet. Výsledky čerpání rozpočtu bez čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 
z minulých let jsou následující: 
                                                                                                                      

            v tis. Kč 

Číslo 

programu  

Název programu 

(podprogramu) 

Schválený 

rozpočet 

2014 

Upravený 

rozpočet 

2014 

Skutečné 

čerpání 

2014 

% 

čerpání 
Nedočerpáno 

a b 1 2 3  3/2*100  3-2 

117310 

Operační program 

Technická pomoc - EU 111 639 111 639 93 197 83 -18 442  

- z toho OSS 102 578 102 578 84 805 83 -17 773  

- z toho PO OSS 9 061 9 061 8 392 93 -669  
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- z toho regionální rady 0 0 0 x 0  

- z toho obce 0 0 0 x 0  

- z toho spolky 0 0 0 x 0  

- z toho obecně prospěšné 

společnosti 0 0 0 x 0  

- z toho zájmová sdružení 

právnických osob 0 0 0 x 0  

Operační program 

Technická pomoc - SR 99 065 99 065 40 048 40 -59 017  

- z toho OSS 91 721 93 421 35 507 38 -57 914  

- z toho PO OSS 7 344 5 644 4 541 80 -1 103  

- z toho regionální rady 0 0 0 x 0  

- z toho obce 0 0 0 x 0  

- z toho spolky 0 0 0 x 0  

- z toho obecně prospěšné 

společnosti 0 0 0 x 0  

- z toho zájmová sdružení 

právnických osob 0 0 0 x 0  
Operační program Technická 

pomoc - celkem 210 704 210 704 133 245 63 -77 459  

 
Přehled žádostí o platbu, kde byl součástí finančního krytí podíl účasti státního rozpočtu a 

rozpočtu EU (pozn. pouze za příjemce programu MMR a CRR): 
 

Žádosti u podprogramu 117310 Počet Objem v tis. Kč (SR+SF) 

Podané celkem 714 2 701 822 

z toho podané v roce 2014 295 919 786 

Vyřízené celkem 712 2 699 721 

z toho vyřízené v roce 2014 293 917 785 

Celkem nevyřízené k 31. 12. 2014 2 2 001 

 

 

Regionální operační programy a operační programy Praha 
Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita. 

 Za rok 2014 byly výsledky Regionálních operačních programů a operačních programů 
Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita následující: 

Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

ROP - SR 532 500 000,00 0,00 0,00 161 949 670,51 x -161 949 670,51 775 295 383,05

ROP - EU 14 459 619 000,00 8 000 000 000,00 8 000 000 000,00 12 881 532 625,66 161,02 -4 881 532 625,66 9 232 811 800,84

ROP Celkem 14 992 119 000,00 8 000 000 000,00 8 000 000 000,00 13 043 482 296,17 163,04 -5 043 482 296,17 10 008 107 183,89

OPPA - SR 4 765 000,00 977 792,00 977 792,00 1 054 800,00 107,88 -77 008,00 204 592,00

OPPA - EU 423 620 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 325 229 500,00 325,23 -225 229 500,00 142 068 503,70

OPPA Celkem 428 385 000,00 100 977 792,00 100 977 792,00 326 284 300,00 323,12 -225 306 508,00 142 273 095,70

OPPK - SR 22 158 000,00 6 440 000,00 6 440 000,00 6 002 000,00 93,20 438 000,00 25 426 337,88

OPPK - EU 297 680 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 727 790 137,00 727,79 -627 790 137,00 1 000,32

OPPK Celkem 319 838 000,00 106 440 000,00 106 440 000,00 733 792 137,00 689,40 -627 352 137,00 25 427 338,20  
 

Pro rok 2014 byl na Regionální operační programy a operační programy Praha 
Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita schválen rozpočet výdajů z rozpočtu EU ve  výši 8 200 
000  tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 7 418 tis. Kč. Finanční prostředky EU byly čerpány na 
169,93 % (144,60 % v roce 2013) a finanční prostředky SR na 2 278,39 % (887,5 %. v roce 2013). 
V roce 2014 došlo ke značnému čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů, zhruba 5,7 mld. Kč. 
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 Do nároků z nespotřebovaných výdajů přechází do roku 2015 celkem 9 374 881 305 Kč 
rozpočtu EU a 800 926 313 Kč státního rozpočtu.  

 

OP Nadnárodní spolupráce Cíl 3 
 

Finanční prostředky umožnily především zajištění provozu Kontaktního místa operačního 
programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (CENTRAL EUROPE) v roce 2014, jazykovou 
přípravu, školení příjemců a podíl na pořádání mezinárodních konferencí. 

Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

OP Nadnárodní spolupráce  EU 455 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 577 942,44 46,24 672 057,56 8 467 498,48  
 

OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, OP ESPON 2013, a 
OP INTERACT II 
 

Do působnosti  ministerstva spadá plnění funkcí Národního koordinátora OP Cíle 3 v 
programovém období 2007-2013 - dohodnuté a schválené Příspěvky mezinárodním organizacím – OP 

Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce, ESPON 2013 a INTERACT II – EU za rok 
2014 byly uhrazeny podle následujícího přehledu v korunovém vyjádření: 

Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

OP Meziregionální spolupráce SR 565 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 058 243,19 96,20 41 756,81 239 207,80

OP Nadnárodní spolupráce SR 2 769 000,00 5 475 000,00 5 475 000,00 4 978 315,86 90,93 496 684,14 1 476 207,65

OP ESPON2013  SR 1 347 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 867 082,08 61,93 532 917,92 831 259,06

OP INTERACT II SR 1 149 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 658 220,03  
 

Na skutečné využití těchto opakujících se, v zásadě stejných ročních příspěvků, má velký vliv 
aktuální vývoj kurzu české koruny k EURu. 

 

 

OP přeshraniční spolupráce Cíl 3 
 

V průběhu končícího programového období 2007-2013 byl v rámci programů přeshraniční 
spolupráce uplatněn podle platné legislativy EK systém tzv. Vedoucích projektových partnerů, díky 
čemuž muselo dojít k výrazným změnám ve způsobu financování jednotlivých projektů. Prostředky 
strukturálních fondů jsou českým příjemcům dotace vypláceny přímo v měně EURO buď ze zahraničí, 
nebo z mimorozpočtového účtu Platebního a certifikačního orgánu na Ministerstvu financí ČR 
prostřednictvím Finančního útvaru na MMR (v případě česko-polského programu), na rozdíl od 
ostatních kofinancovaných programů bez předchozího předfinancování ze zdrojů státního rozpočtu.  

 
Prostředky státního rozpočtu na 5% spolufinancování jsou pak v rámci všech 5 přeshraničních 

programů souběžně se žádostmi o platbu hrazeny přímo jednotlivým projektovým partnerům z 
rozpočtové kapitoly MMR. S ohledem na velmi významnou specifičnost přeshraničních programů (mj. 
úhrady všech plateb rovněž v měně EURO) bylo v rámci přípravných vyjednávání na počátku 
programového období s Ministerstvem financí ČR dohodnuto, že rovněž prostředky na 
spolufinancování jsou vyčleněny mimo programové financování. Na těchto skutečnostech se v roce 
2014 nic nezměnilo a s prakticky totožný systém financování je předmětem vyjednávání nových 
programů s partnerskými zeměmi. 

 
V průběhu roku 2014 skutečnost  spolufinancování projektů v rámci programů přeshraniční 

spolupráce ze státního rozpočtu dosáhla k 31.12. 2014 v korunovém vyjádření celkovou částku  168 
489 425, Kč. V kapitole MMR pro tyto úhrady bylo k dispozici 150 000 tis. Kč. v upraveném „běžném“ 
rozpočtu a navíc i 24 279 652 Kč v rámci převedených prostředků NNV nevyužitých v minulých letech. 

 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v součtu „běžného rozpočtu“ a NNV došlo k „nevyčerpání“ 

částky 5 790 226 Kč, což lze považovat  za relativní rozpočtový úspěch. 
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Prostředky na spolufinancování ze SR na programy přeshraniční spolupráce v roce 2014 byly 

čerpány následujícím způsobem: 

 
Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

OP Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - SR 84 893 000,00 150 000 000,00 150 000 000,00 168 489 425,49 112,33 -18 489 425,49 5 790 226,45  
 

Technická pomoc: 
 

V roce 2014 nebyly schvalovány žádné další „české“ projekty v rámci Technické pomoci 
jednotlivých programů.  

Přehled čerpání prostředků TP – Cíl 3 (v tis. Kč) je následující: 

 
Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

TP OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 - SR 2 059 000,00 9 581 500,00 9 581 500,00 11 026 012,54 115,08 -1 444 512,54 8 364 516,63

TP OP Přeshraniční spolupráce Cíl 3 - EU 34 323 000,00 32 683 666,00 32 683 666,00 23 575 650,76 72,13 9 108 015,24 236 480 373,77  
 

 

 
Na konečný ukazatel skutečného čerpání prostředků Technické pomoci u podílu ze státního 

rozpočtu mají rozhodující podíl úhrady zahraničním partnerům za český podíl na společných 
projektech (zejména podíl na provozu společných technických sekretariátů operačních programů, kde 
ČR plní role Národního orgánu). V „evropské“ části spolufinancování byly původně kalkulovány i 
mzdové výdaje převáděné na CRR. Poměrně vysoká částka nároků z nespotřebovaných výdajů, která 
je k dispozici k 1. 1. 2015 zcela určitě nebude vyčerpána. 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
 

 Řídícím orgánem tohoto operačního programu je MPSV. Část programu je 
realizováno v rámci MMR. Výsledky za rok 2014 lze charakterizovat takto: 

Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

OPLZZ - SR . 11 613 329,00 11 763 329,00 1 392 996,71 11,84 10 370 332,29 30 032 701,16

OPLZZ - EU . 7 782 107,00 9 142 107,00 7 893 631,61 86,34 1 248 475,39 99 982 247,85

OPLZZ celkem 70 149 717,00 19 395 436,00 20 905 436,00 9 286 628,32 44,42 11 618 807,68 130 014 949,01  
 

Čerpání v rámci tohoto programu bylo v roce 2014 na úrovni 44,42 %  rozpočtu po změnách. 
Výdaje na tento program byly realizovány pouze na činnost vznikající projektové kanceláře včetně 
řešení smluv o pracovní činnosti. Nároky k 1. 1. 2015 jsou ve značné výši, která převyšuje čerpání za 
rok 2014 více než 10x. 

 

Operační programy programovacího období 2014-2020 
 

 Pro rok 2014 se počítalo s realizací vybraných nových operačních programů. Jednalo 
se o Integrovaný regionální operační program, Operační program zaměstnanosti 2014+ a Operační 
program přeshraniční spolupráce Cíl 2 2014-2020. V průběhu roku 2014 nedošlo ná žádném 
z uvedených k čerpání rozpočtu. Ukazuje to následující tabulka. Podle ní celý rozpočet na rok 2014 
přechází do nároků z nespotřebovaných výdajů pro rok 2015. 
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Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

OPLZZ 2014+ - SR 0,00 817 800,00 667 800,00 0,00 0,00 667 800,00 667 800,00

OPLZZ 2014+ - EU 0,00 4 634 200,00 3 274 200,00 0,00 0,00 3 274 200,00 3 274 200,00

IROP - SR 0,00 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00 0,00 75 000 000,00 75 000 000,00

IROP - EU 0,00 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 0,00 100 000 000,00 100 000 000,00

TP OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 2014-2020 -  SR 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00

TP OP Přeshraniční spolupráce Cíl 2 2014-2020 -  EU 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00

OP Nadnárodní spolupráce  2014+ - EU 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00  
 

 

3. 5. Národní program podpory cestovního ruchu 

Na žádost Ministerstva pro místní rozvoj ČR bylo Ministerstvem financí ČR schváleno 
pokračování „Programu“ i v letech 2014-2015 se stejným zaměřením a stejnými cíli. Program byl 
původně schválen na období 2010-2013. 

Národní program podpory cestovního ruchu (dále jen „Program“) je administrován 
každoročně, od roku 2010. Pro rok 2014 byl vyhlášen podprogram Cestování dostupné všem (dále jen 
„podprogram“), který měl kromě cíle začlenění nových cílových skupin do aktivit cestovního ruchu 
přispět k zachování zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu, k tvorbě nových produktů (s cílem snížit 
sezónnost v cestovním ruchu) a k vytvoření podmínek pro zajištění pracovních míst po dobu celého 
kalendářního roku. Účelem podprogramu bylo podpořit podnikatelské subjekty (právnické nebo fyzické 
osoby) provozující podnikatelskou činnost související s aktivitami v cestovním ruchu. 

Na podporu aktivit podprogramu bylo ze státního rozpočtu vyčleněno začátkem roku 2014 
celkem 50 milionů Kč. Příjemci dotací mohli být podnikatelské subjekty – právnické nebo fyzické 
osoby provozující podnikatelskou činnost. Hranice celkových způsobilých výdajů jednoho projektu byla 
stanovena ve výši 250 tis. - 5 mil. Kč. Dotace kryla maximálně 50 % podíl financování projektu, 
zbylých 50 % tvořily vlastní zdroje žadatele.  

V rámci Programu byla v roce 2014 vyhlášena jedna výzva k předkládání žádostí do 
podprogramu Cestování dostupné všem pro rok 2014. Výzva byla vyhlášena 29. 11. 2013 s 
ukončením příjmu žádostí 13. 2. 2013. V rámci podprogramu byly vyhlášeny tyto podporované oblasti 
a aktivity: 

 
Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro 

pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras 
pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. 

 
Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního  
a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, 

cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené 
na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj 
ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivity, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci 
atraktivity) včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.  

 
Zavedení /zlepšení/ navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakové postižené 

účastníky cestovního ruchu a návštěvníky atraktivit cestovního ruchu včetně marketingu vytvořených 
produktů cestovního ruchu. 

 
Celkem bylo v roce 2014 přijato 72 žádostí, z nichž 33 byla dotace přiznána. Dotace byla 

přiznána i jedné žádosti z roku 2013 a to na základě výjimky dle Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj 
č. 144/2014. Celkově byly přiděleny dotace ve výši 50, 106 676 mil. Kč (do výše jsou započítány i 
čerpané NNV, které byly do roku 2014 převedeny a využity). 

V roce 2014 byla také k 1. 12. 2014 vypsána výzva k předkládání žádostí do podprogramu 
Cestování dostupné všem pro rok 2015 s uzávěrkou příjmu žádostí 12. 2. 2015. Zaměření 
podprogramu je obsaženo ve 4 podporovaných aktivitách. Příjemci dotací mohou být nově i obce 
(kromě statutárních měst). 

Od roku 2014 dochází k podstatné změně způsobu čerpání poskytnutých dotací a tím ke 
zvýšení administrativní zátěže jak u příjemců dotací, tak i u správce Programu. Výsledky za rok 2014 
lze dokumentovat takto: 
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Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

Národní program podpory cestovního ruchu 50 102 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 106 676,00 100,21 -106 676,00 5 736 301,07  
 

Zůstatek finančních prostředků ve výši 5 736 301 Kč je způsoben: 
• nižšími konečnými cenami akcí, vzešlých z výběrových řízení; 
• odstoupením některých žadatelů o dotaci;  
• odstoupením náhradníka navrženého na dotaci; 
Zůstatek je převeden formou nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2015.Všechny 

přiznané dotace byly vyčerpány v plné výši. 

 

3.6. Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MMR 

  

Výsledky tohoto programu v roce 2014 z hlediska hlavních strukturních položek byly 

následující: 
Kč

Název Skutečnost 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách  
Skutečnost 2014 % čerpání Úspora NNV k 1. 1. 2015

Investice Horské službě . 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 100,00 0,00 35 000 000,00

Příspěvky příspěvkovým organizacím . 22 100 000,00 22 100 000,00 11 312 807,93 51,19 10 787 192,07 15 185 192,07

Příspěvky ÚÚR . 0,00 0,00 1 758 206,00 x -1 758 206,00 52,00

Investice výpočetní techniky . 37 400 000,00 37 400 000,00 25 235 213,70 67,47 12 164 786,30 50 285 969,03

Ostatní investice . 18 000 000,00 18 000 000,00 1 875 726,85 10,42 16 124 273,15 78 203 145,14

Celkem 66 988 000,00 92 500 000,00 92 500 000,00 55 181 954,48 59,66 37 318 045,52 178 674 358,24  
 

 U tohoto programu bylo zaznamenáno značné nedočerpání rozpočtu, a to ve výši 37 
mil. Kč, které bylo způsobeno jednak šetřením těchto výdajů, jednak odkladem některých akcí do 
dalších let. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015 představuje částku 179 mil. Kč. 

Investiční dotace Horské službě o.p.s. je poskytována z programu 11701 - Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny systému řízení MMR. Pro rok 2014 se jednalo o 15 mil. Kč. 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace Dopravní prostředky HS ve výši 10,5 mil. Kč a na akci  Pořízení a 
obnova stanic Horské služby ve výši 4,5 mil. Kč. Následně na základě požadavku HS s ohledem na 
skutečný vývoj především výstavby záchranné stanice na Bublavě došlo Rozhodnutím k přerozdělení 
finančních prostředků a to na akci Dopravní prostředky HS ve výši 11,7 mil. Kč a na akci  Pořízení a 
obnova stanic Horské služby ve výši 3,3 mil. Kč.  

 Z těchto prostředků byl realizován nákup 17 ks terénních čtyřkolek s pásy, 2 ks 
víceúčelových terénních osobních vozidel, 2 ks sněžných skútrů, výstavba záchranné stanice HS na 
Bublavě v Krušných horách, dostavba stanice HS  Deštné v Orlických horách, rekonstrukce střešního 
pláště stanice HS Dolní Morava v Jeseníkách a stanice HS Kouty v Jeseníkách (mobilní dům 
Natuhouse) 

 K zajištění akceschopnosti pořídila Horská služba z vlastních zdrojů další 2 sněžné 
skútry, 4 těžká terénní vozidla, spolufinancování z EF výstavby stanice Lázně Libverda (Jizerské hory) 
a dokončení stanice Strážné (Krkonoše) dále defibrilátory, saně, nosítka, a ostatní transportní 
prostředky.   

 Na základě Usnesení vlády ČR č. 596 ze dne 15. 8. 2012 byly schváleny výdaje 
ministerstva pro Generální rekonstrukci rádiové sítě Horské služby ČR, o.p.s. ve výši 35 mil. Kč a to 
tak, že 17,5 mil. Kč bylo uhrazeno z nároků NNV kapitoly ministerstva z r. 2011 a 17,5 mil. Kč bylo 
převedeno v r. 2013 z Všeobecné pokladní správy, položka Vládní rezerva do kapitoly ministerstva. 
Tato investiční dotace je poskytována z podprogramu 117D011 - Pořízení, obnova a provoz ICT. 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 26. 4. 2013 byla výše uvedená dotace na akci  - 
117D011000009 - Informační a komunikační technologie HSČR, o.p.s. přidělena Horské službě ČR, 
o.p.s. s úkolem realizovat akci do konce r. 2013. Vzhledem k tomu, že procedura zadávacího řízení 
byla dlouhá (opakující se žádosti o podání vysvětlení nabídky, námitky účastníků, podnět k 
přezkoumání výběrového řízení na ÚHOZ 10 měsíců) byla požádána Vláda ČR o prodloužení termínu 
čerpání dotace do 31. 12. 2014. Vláda ČR žádosti vyhověla UV č. 670 ze dne 28. 8. 2013. Dne 
15.11.2013 bylo opětovně zahájeno zadávací řízení na generální rekonstrukci radiové sítě HS, které 
bylo opětovně napadeno neúspěšným uchazečem a předseda ÚOHS dne 17.10.2014 rozhodnutí 
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zadavatele zrušil. Na základě výše uvedeného byla opětovně vláda požádána o prodloužení termínu 
realizace. Žádosti vyhověla dne 8.12.2014 UV č. 1030 termín realizace prodloužen do 31.12.2015.  

 Budovy, rekonstrukce – v roce 2014 byla převážná část prací souvisejících s opravou 
a udržováním budov financována z prostředků neinvestičního charakteru. Zároveň z důvodu 
nerealizace některých veřejných zakázek se investiční akce neuskutečnily. 

 
 Dopravní prostředky – z rozhodnutí vedení ministerstva nebyl realizován nákup 

osobních automobilů. 
 
 Podlimitní akce, nákup DHM – komodity DHM jsou nakupovány v závislosti na 

potřebách jednotlivých odborů MMR s ohledem na platnou legislativu ČR a vnitřní směrnice 
ministerstva. I zde byly za rok 2014 vykázány úspor, a to ve výši 2,4 mil. Kč. 

 
U příspěvkových organizací jsou v rámci tohoto programu administrovány tyto aktivity: 
 
Aktualizace regionálních informačních servisů  
Rok zahájení: 2008 
Termín ukončení realizace akce: 31.12.2015 
Zaměření: aktualizace databází dotačních programů a titulů vyhlašovaných ze SR; aktualizace 

databází mikroregionů, euroregionů a informačních středisek; aktualizace rozvojových ploch, 
vektorizace; aktualizace databáze nevládních neziskových organizací; aktualizace databází obcí se 
schválenou územně-technickou dokumentací; propojování územně-identifikačního registru 
ekonomických subjektů 

 
 
Rozvoj RIS-IRIS a mapového serveru 
Rok zahájení: 2008 
Termín ukončení realizace akce: 31.12.2015 
Zaměření: analýzy propojování informačních systémů; implementace dodávaných dat a 

aktualizačních souborů; servisní služby při chodu a provozování informačních systémů; technický 
rozvoj aplikací RIS,IRIS, mapový server; změny datových struktur 

 
Implementace programů EU 
Rok zahájení: 2008 
Termín ukončení realizace akce: 31.12.2015 
Zaměření: audit posudky na CBC Phare a NF; metodická pomoc při zpracování řídících 

dokumentů; realizace projektů EU-implementace dodávaných dat; řídící systém pro kontrolu projektů; 
semináře-realizace projektů a způsobilé výdaje; údržba IS Interreg IIIB a IIIC; znalecké posudky a 
konzultace na projekty 

K nedočerpání finančních prostředků  rozpočtu v příspěvkových organizacích došlo z důvodu 
neexistence vhodných aktivit, které by z těchto úkolů mohly být financovány. 

 

3. 7. Podpora obcím na odstraňování následků povodní z let 2009 a 2010 na 
základě  nařízení vlády 
 

 Jedná se o dva tituly podpory: 
- Podpora obcím na finanční příspěvek 150 tis. Kč, 
- Podpora obcím na náklady spojené s odstraněním stavby  
 V roce 2014 bylo na tyto účely čerpáno pouze z  nároků z nespotřebovaných výdajů, a 

to v celkové částce 900 tis. Kč.  

 

3. 8. Účelově určené výdaje 

 
Finanční prostředky, které ministerstvo obdrželo z kapitoly Všeobecná pokladní správa 

příslušnými rozpočtovými opatřeními jsou sledovány jednotlivě a odděleně. Ty jsou v souladu 
s metodikou V roce 2014 lze toto třídění výdajů charakterizovat takto: 
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Kč

Název Účel
Rozpočet po 

změnách

NNV po 

změnách 

Čerpání 

celkem

NNV k 1. 1. 

2015

NNV - Koncepce integrace cizinců 083980053 0 500 500,00 0,00 500 500,00

Podpora bydlení 2013 - krizový stav 103980044 0 44 259 285,80 0,00 44 259 285,80

Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí a 

nouzovým stavem
103980046 0 35 129 508,47 355 230,00 34 774 278,47

Podpora regionálního rozvoje - živelní pohromy 2010 113980028 0 264 845 265,43 72 102 526,71 192 742 738,72

NNV - Horská služba ČR - Informační a komunikační technologie 123980054 0 17 500 000,00 0,00 17 500 000,00

Podpora pracovních příležitostí 143980010 300 000 000 0,00 170 259 628,52 129 740 371,48

Živelní pohromy 2013 143980042 412 000 000 0,00 3 885 956,00 408 114 044,00

Platy zaměstnanců - 3,5 % včetně příslušenství 143980051 3 226 846 0,00 3 204 203,00 22 643,00

Podpora bydlení a RR 2014 - krizový stav 143980066 9 374 000 0,00 0,00 9 374 000,00

Celkem 724 600 846 362 234 559,70 249 807 544,23 837 027 861,47  
 

 Poměrně značné zůstatky pro čerpání v roce 2015 zůstaly především u programů 
v evidence EDS/SMVS, tedy programových výdajů. Důvody nečerpání v roce 2014 jsou uvedeny 
v komentáři k jednotlivým programům. 

 

4. Druhová struktura příjmů a výdajů 

 
 Dosažené příjmy kapitoly byly celkem o 14 206 628 992 Kč vyšší než upravený 

rozpočet. Rozhodující část příjmů byla generována z refundací kofinancovaných programů státního 
rozpočtu a rozpočtu Evropské unie.  

v Kč

Název položky
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Skutečnost 2014 % čerpání Rozdíl

Správní poplatky 1 200 000,00 1 200 000,00 1 338 720,00 111,56 138 720,00

Příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 95 112,39 x 95 112,39

Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 46 773,00 x 46 773,00

Příjmy z pronájmu 20 000 000,00 20 000 000,00 60 927 003,00 304,64 40 927 003,00

Příjmy z pronájmu 0,00 0,00 277 308,30 x 277 308,30

Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 57 020 752,00 x 57 020 752,00

Příjmy ze soudních poplatků 0,00 0,00 603 410,82 x 603 410,82

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 578 300,80 x 1 578 300,80

Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 0,00 354 933,22 x 354 933,22

Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 1 619 000,00 x 1 619 000,00

Příjmy z prodeje ostatního HIM 0,00 0,00 4 000,00 x 4 000,00

Neinvestiční příjmy z NF 998 550 667,00 998 550 667,00 2 946 489 730,02 295,08 1 947 939 063,02

Převody z vlastních fondů 0,00 0,00 586 187,00 x 586 187,00

Investiční příjmy z NF 7 962 838 307,00 10 376 249 307,00 22 531 687 735,44 217,15 12 155 438 428,44

Celkem 8 982 588 974,00 11 395 999 974,00 25 602 628 965,99 224,66 14 206 628 991,99  
 

 Překročení příjmů bylo realizováno u příjmů z Evropské unie, jedná se celkem o 
částku 14 103 377 491 Kč.  Ostatní příjmy byly  překročeny o 103 251 501 Kč. 

 
 Rozpočet výdajů kapitoly byl čerpán na 135,43 %, překročení rozpočtu bylo 

způsobeno čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů. Základní struktura čerpání rozpočtu za rok 
2014 byla následující: 

Kč

Název
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Čerpání 

% 

čerpání 

rozpočtu

Překročení 

rozpočtu

Běžné výdaje 2 825 726 793 3 300 698 392 4 078 978 487,64 123,58 778 280 095,41

Kapitálové výdaje 8 885 151 859 11 627 136 059 16 137 289 139,39 138,79 4 510 153 080,62

Kapitola celkem 11 710 878 652 14 927 834 451 20 216 267 627,03 135,43 5 288 433 176,03  
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Překročení rozpočtu výdajů bylo způsobeno čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů u 
běžných výdajů ve výši 778 mil. Kč a u kapitálových výdajů ve výši 4 510 mil. Kč. Čerpání rozpočtu 
bylo dodrženo. 

  

4.1. Kapitálové výdaje 
 

Kč

Ukazatele rozpočtové skladby
Čerpání celkem 

2013

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Čerpání rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora rozpočtu 

(bez čerpání 

NNV)

Kapitálové výdaje celkem 17 216 731 199,62 8 885 151 859,000 11 627 136 058,770 9 276 753 930,700 6 860 535 208,690 16 137 289 139,390 79,79 138,79 2 350 382 128,070

v tom:

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 110 885 409,38 37 861 250,000 56 749 131,000 27 087 384,010 306 626 205,310 333 713 589,320 47,73 588,05 29 661 746,990

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 19 159 536,93 24 429 016,000 21 837 000,000 1 875 726,850 100 863 228,750 102 738 955,600 8,59 470,48 19 961 273,150

Investiční transfery podnikatelským subjektům 212 759 663,45 8 681 661,000 473 191 790,260 342 003 407,250 111 788 892,590 453 792 299,840 72,28 95,90 131 188 383,010

Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím235 875 817,42 31 726 736,000 553 825 674,710 327 568 728,570 346 124 196,270 673 692 924,840 59,15 121,64 226 256 946,140

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně16 619 701 773,74 8 396 976 573,000 9 287 982 943,630 8 575 733 402,460 5 968 957 705,900 14 544 691 108,360 92,33 156,60 712 249 541,170

Investiční transfery obcím 1 646 920 138,69 730 949 454,000 1 505 520 299,030 919 327 745,570 1 165 102 588,020 2 084 430 333,590 61,06 138,45 586 192 553,460

Investiční transfery krajům 789 263 189,10 66 027 119,000 180 562 644,600 70 473 603,690 248 731 563,700 319 205 167,390 39,03 176,78 110 089 040,910

Investiční transfery regionálním radám 14 179 431 508,53 7 600 000 000,000 7 600 000 000,000 7 584 310 455,800 4 554 931 845,090 12 139 242 300,890 99,79 159,73 15 689 544,200

Investiční transfery svazkům obcí 4 086 937,42 0,000 1 900 000,000 1 621 597,400 191 709,090 1 813 306,490 85,35 95,44 278 402,600

Investiční transfery příspěvkovým organizacím 18 348 998,70 9 032 000,000 8 271 726,000 2 485 281,560 26 174 979,870 28 660 261,430 30,05 346,48 5 786 444,440

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 17 789 199,00 9 032 000,000 8 071 726,000 2 477 458,930 26 073 557,480 28 551 016,410 30,69 353,72 5 594 267,070

Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 559 799,70 0,000 200 000,000 7 822,630 101 422,390 109 245,020 3,91 54,62 192 177,370

Ostatní kapitálové výdaje 0,00 376 444 623,000 1 225 277 793,170 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 1 225 277 793,170  
  

Strukturu kapitálových výdajů v roce 2014 lze dokumentovat takto: 

 

Ukazatele rozpočtové skladby
Podíl na čerpání 

celkem v %

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2,068

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 0,637

Investiční transfery podnikatelským subjektům 2,812

Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4,175

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 90,131

Investiční transfery příspěvkovým organizacím 0,178

Celkem 100,000  
 

Čerpání celkových kapitálových výdajů činilo 16 137 289 139 Kč, z nichž převážná část byla 
směrována formou dotací obcím, krajům, regionálním radám a svazkům obcí. Proti rozpočtu   bylo  
čerpáno  celkem 9 276 753 931  Kč,   mimo   to   bylo   čerpáno  celkem 
 6 860 535 209 Kč nároků z nespotřebovaných výdajů. 
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4.2. Běžné výdaje 
 

Kč

Ukazatele rozpočtové skladby
Čerpání celkem 

2013

Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Čerpání rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora rozpočtu 

(bez čerpání 

NNV)

Běžné výdaje celkem 4 250 889 420,01 2 825 726 793,000 3 300 698 392,230 2 450 211 001,110 1 628 767 486,530 4 078 978 487,64 74,23 123,58 804 474 945,700

v tom: 0,00

Platy 278 170 931,00 303 274 550,000 308 401 124,000 279 863 177,000 1 117 070,000 280 980 247,00 90,75 91,11 28 537 947,000

Ostatní platby za provedenou práci 15 934 763,66 35 512 962,000 37 212 962,000 17 714 805,740 1 799 586,260 19 514 392,00 47,60 52,44 19 498 156,260

Povinné pojistné na sociální zabezpečení 73 312 391,41 83 224 631,000 84 931 774,000 74 715 745,990 57 000,010 74 772 746,00 87,97 88,04 10 216 028,010

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 26 392 414,18 29 960 868,000 30 574 840,000 26 910 327,000 20 520,000 26 930 847,00 88,01 88,08 3 664 513,000

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 99 704 805,59 113 185 499,000 115 506 614,000 101 626 072,990 77 520,010 101 703 593,00 87,98 88,05 13 880 541,010

Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 0,000 500 000,000 423 500,000 0,000 423 500,00 84,70 84,70 76 500,000

Nákupy materiálu 17 675 292,71 37 066 632,000 36 733 581,230 21 175 565,550 6 388 086,340 27 563 651,89 57,65 75,04 15 558 015,680

Úroky a ostatní finanční výdaje 34 126,09 250 000,000 250 000,000 65 318,480 0,000 65 318,48 26,13 26,13 184 681,520

Nákup vody, paliv a energie 15 162 857,08 25 280 000,000 23 996 000,000 10 869 263,470 1 385 014,850 12 254 278,32 45,30 51,07 13 126 736,530

Nákup služeb 518 461 661,09 664 985 722,000 672 178 825,250 338 005 370,290 302 698 378,190 640 703 748,48 50,29 95,32 334 173 454,960

Ostatní nákupy 39 998 257,26 68 930 142,000 70 039 587,080 38 965 894,660 10 477 007,250 49 442 901,91 55,63 70,59 31 073 692,420

Opravy a udržování 17 128 036,97 32 200 000,000 38 700 000,000 28 529 609,550 99 962,000 28 629 571,55 73,72 73,98 10 170 390,450

Cestovné 13 310 627,99 17 814 125,000 16 991 113,520 7 774 483,960 4 919 160,240 12 693 644,20 45,76 74,71 9 216 629,560

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 7 018,00 80 000,000 80 000,000 2 662,000 0,000 2 662,00 3,33 3,33 77 338,000

Výdaje související s neinvestičními nákupy, 

příspěvky, náhrady a věcné dary
10 827 443,84 9 935 000,000 10 335 000,000 9 143 078,540 47 205,000 9 190 283,54 88,47 88,92 1 191 921,460

Neinvestiční nákupy a související výdaje 602 166 656,07 806 527 496,000 813 612 993,560 418 227 152,990 320 995 691,630 739 222 844,62 51,40 90,86 395 385 840,570

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 6 716 708,54 9 605 263,000 6 966 595,000 6 912 303,560 782 080,450 7 694 384,01 99,22 110,45 54 291,440

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím206 798 607,34 140 541 994,000 238 848 308,790 193 666 654,810 212 886 730,070 406 553 384,88 81,08 170,21 45 181 653,980

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 x x 0,000

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně1 799 004 494,81 606 035 273,000 774 415 232,040 625 551 326,380 983 020 820,420 1 608 572 146,80 80,78 207,71 148 863 905,660

Neinvestiční transfery obcím 897 111 908,86 196 171 598,000 328 085 564,640 186 124 510,060 420 463 772,200 606 588 282,26 56,73 184,89 141 961 054,580

Neinvestiční transfery krajům 78 992 889,12 9 863 675,000 42 457 332,400 35 680 293,590 55 608 165,090 91 288 458,68 84,04 215,01 6 777 038,810

Neinvestiční transfery regionálním radám 819 109 601,65 400 000 000,000 400 000 000,000 400 000 000,000 506 739 995,280 906 739 995,28 100,00 226,68 0,000

Neinvestiční transfery svazkům obcí 3 790 095,18 0,000 3 872 335,000 3 746 522,730 208 887,850 3 955 410,58 96,75 102,15 125 812,270

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím1 202 918 340,18 767 954 270,000 959 501 700,840 776 266 661,060 107 884 146,900 884 150 807,96 80,90 92,15 183 235 039,780

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 465 200 000,00 456 428 513,000 465 710 784,000 435 095 974,000 0,000 435 095 974,00 93,43 93,43 30 614 810,000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - EU735 476 234,44 311 525 757,000 492 623 134,840 338 776 145,150 106 719 919,670 445 496 064,82 68,77 90,43 153 846 989,690

Převody vlastním fondům 2 775 347,75 3 044 817,000 3 096 703,000 2 754 280,310 11 171,690 2 765 452,00 88,94 89,30 342 422,690

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 471 532,00 445 000,000 4 056 000,000 3 805 829,000 1 210,000 3 807 039,00 93,83 93,86 250 171,000

Náhrady placené obyvatelstvu 10 660 854,19 2 166 000,000 2 789 490,000 1 526 610,880 191 459,100 1 718 069,98 54,73 61,59 1 262 879,120

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 703 768,00 15 000 000,000 15 000 000,000 9 142 077,000 0,000 9 142 077,00 60,95 60,95 5 857 923,000

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 

a nadnárodním orgánům
8 862 610,88 19 733 669,000 20 090 669,000 12 730 549,390 0,000 12 730 549,39 63,37 63,37 7 360 119,610

Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 2 700 000,000 700 000,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0  
  

 Nejvyšší podíl vykazují opět transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (obce, 
kraje, regionální rady, svazky obcí) a transfery příspěvkovým a podobným organizacím. Strukturu 
běžných výdajů v roce 2014 lze dokumentovat podle jednotlivých souhrnných položek takto: 

 

Ukazatele rozpočtové skladby
Podíl na čerpání 

celkem v %

Platy 6,888

Ostatní platby za provedenou práci 0,478

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2,493

Odměny za užití duševního vlastnictví 0,010

Neinvestiční nákupy a související výdaje 18,123

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,189

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 9,967

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0,000

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 39,436

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 21,676

Převody vlastním fondům 0,068

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0,093

Náhrady placené obyvatelstvu 0,042

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,224

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a 

nadnárodním orgánům
0,312

Celkem 100,000  
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4.3. Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a 
převod do FKSP 
 

 Závazné ukazatele v oblasti osobních výdajů nebyly v roce 2014 za organizační 
složky státu kapitoly celkem překročeny. Souhrnné výsledky lze charakterizovat takto: 

v Kč

% plnění Rozdíl

schválený upravený upr. rozpočtu

Platy zaměstnanců 278 168 946 303 274 550 308 401 124 280 980 247 91,11 -27 420 877

Ostatní platby za provedenou práci 15 934 764 35 512 962 37 212 962 19 514 392 52,44 -17 698 570

Platy a ostatní platby za provedenou práci 294 103 710 338 787 512 345 614 086 300 494 639 86,95 -45 119 447

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpočení 73 312 391 83 224 631 84 931 774 74 715 746 87,97 -10 216 028

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na zdravotní pojištění 26 392 414 29 960 868 30 574 840 26 930 847 88,08 -3 643 993

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 775 348 3 044 817 3 096 703 2 765 452 89,30 -331 251

Ukazatel Skutečnost 2013
Rozpočet 2014

Skutečnost 2014

 
 

 Výsledky v oblasti osobních nákladů organizačních složek státu ukazují, že bylo 
dosaženo proti upravenému rozpočtu úspory v platech 27 421 tis. Kč, v ostatních platbách za 
provedenou práci úspory 17 699 tis. Kč. 

 V povinném pojistném bylo dosaženo úspory 13 860 tis. Kč a v převodu FKSP úspory 
331 tis. Kč. 

 Úspory v platech a ostatních platbách za provedenou práci se v převážné míře 
soustřeďují do technické pomoci kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU – ty 
přecházejí do nároků z nespotřebovaných výdajů na příslušné programy z roku 2014 do roku 2015. 
Jedná se o částku 98 647 tis. Kč u organizačních složek státu. Úspory platů a ostatních plateb za 
provedenou práci hrazených výhradně ze státního rozpočtu jsou klasifikovány jako neprofilované 
nespotřebované výdaje pro rok 2014. Jejich výše na počátku roku 2015 představuje částku 7 015 tis. 
Kč pro organizační složky státu celkem. 

  
V základní organizační struktuře bylo za kapitolu dosaženo v roce 2014 těchto výsledků: 

 
Limit počtu zaměstnanců

osoby

% plnění Rozdíl

schválený upravený upr. rozpočtu

Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán 567 627 611 584 95,58 -27

ÚÚR 35 0 30 30 100,00 0

Ostatní organizační složky státu 35 0 30 30 100,00 0

Organizační složky státu 602 627 641 614 95,79 -27

CRR 123 120 132 131 99,24 -1

CT 95 111 111 101 90,99 -10

Příspěvkové organizace celkem 218 231 243 232 95,47 -11

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací 820 858 884 846 95,70 -38

Ukazatel Skutečnost 2013
Rozpočet 2014

Skutečnost 2014

 
 
Limit prostředků na platy

Kč

% plnění Rozdíl

schválený upravený upr. rozpočtu

Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán 266 606 535 303 274 550 298 573 126 271 155 480 90,82 -27 417 646

ÚÚR 11 562 411 0 9 827 998 9 824 767 99,97 -3 231

Ostatní organizační složky státu 11 562 411 0 9 827 998 9 824 767 99,97 -3 231

Organizační složky státu 278 168 946 303 274 550 308 401 124 280 980 247 91,11 -27 420 877

CRR 55 699 745 56 238 270 62 932 332 60 424 186 96,01 -2 508 146

CT 36 238 870 41 420 585 41 606 963 37 717 126 90,65 -3 889 837

Příspěvkové organizace celkem 91 938 615 97 658 855 104 539 295 98 141 312 93,88 -6 397 983

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací 370 107 561 400 933 405 412 940 419 379 121 559 91,81 -33 818 860

Ukazatel Skutečnost 2013
Rozpočet 2014

Skutečnost 2014

 
Ostatní platby za provedenou práce, ostatní osobní náklady

Kč

% plnění Rozdíl

schválený upravený upr. rozpočtu

Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán 15 367 605 35 512 962 36 803 962 19 186 905 52,13 -17 617 057

ÚÚR 567 159 0 409 000 327 487 80,07 -81 513

Ostatní organizační složky státu 567 159 0 409 000 327 487 80,07 -81 513

Organizační složky státu 15 934 764 35 512 962 37 212 962 19 514 392 52,44 -17 698 570

CRR 4 204 152 8 271 738 8 599 738 8 645 963 100,54 46 225

CT 1 327 872 1 832 290 1 887 532 1 887 532 100,00 0

Příspěvkové organizace celkem 5 532 024 10 104 028 10 487 270 10 533 495 100,44 46 225

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací 21 466 788 45 616 990 47 700 232 30 047 887 62,99 -17 652 345

Ukazatel Skutečnost 2013
Rozpočet 2014

Skutečnost 2014
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Průměrná měsíční mzda

Kč

% plnění Rozdíl

schválený upravený upr. rozpočtu

Ministerstvo pro místní rozvoj - ústřední orgán 39 184 40 308 40 722 38 692 95,02 -2 030

ÚÚR 27 530 x 27 300 27 291 99,97 -9

Ostatní organizační složky státu 27 530 x 27 300 27 291 99,97 -9

Organizační složky státu 38 506 40 308 40 094 38 135 95,12 -1 959

CRR 37 737 39 054 39 730 38 438 96,75 -1 292

CT 31 788 31 097 31 236 31 120 99,63 -117

Příspěvkové organizace celkem 35 145 35 230 35 850 35 252 98,33 -598

Kapitola celkem včetně příspěvkových organizací 37 613 38 941 38 927 37 345 95,93 -1 583

Ukazatel Skutečnost 2013
Rozpočet 2014

Skutečnost 2014

 
 
Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 446 

550 395  Kč  pro   kapitolu  celkem  se v průběhu roku  zvýšil na 460 640 651 Kč, tj. o  14 090 256 Kč.  
V oblasti platů a ostatních plateb bylo provedeno sedm rozpočtových opatření, která se týkala 

jak organizačních složek státu, tak i příspěvkových organizací. Přehled lze dokumentovat takto: 

 
Kč

Platy

Ostatní 

platy za 

provedeno

u práci

Pracovníci 

(osoby)
Platy

Ostatní 

platy za 

proveden

ou práci

Pracovníci 

(osoby)
Platy

Ostatní 

platy za 

provedenou 

práci

Pracovníci 

(osoby)
Platy

Ostatní platy 

za 

provedenou 

práci

Pracovníci 

(osoby)

Schválený rozpočet 303 274 550 35 512 962 627 0 0 0 97 658 855 10 104 028 231 400 933 405 45 616 990 858

1
Interní delimitace z ústředního orgánu 

na Ústav územního rozvoje
27.1.2014 -9 771 000 -409 000 -22 9 771 000 409 000 22 0 0 0

2
Navýšení počtu zaměstnanců Ústavu 

územního rozvoje
14.2.2014 8 0 0 8

3
Přesun platů a zaměstnanců z 

Ministerstva kultury
21.2.2014 3 338 000 1 700 000 6 6 662 000 12,00 10 000 000 1 700 000 18

6
Přesun mzdových prostředků v rámci 

příspěvkové organizace CRR
8.4.2014 -1 120 000 1 120 000 -1 120 000 1 120 000 0

10
Přesun mzdových prostředků v rámci 

příspěvkové organizace Czech tourism
26.5.2014 -55 242 55 242 -55 242 55 242 0

14
Přesun mzdových prostředků v rámci 

příspěvkové organizace CRR
3. 9. 2014 792 000 -792 000 792 000 -792 000 0

15

Usnesení vlády č. 779/2014 - Navýšení 

platů a příslušenství na listopad a 

prosinec 2014

15. 10. 2014 1 731 576 56 998 601 682 2 390 256 0 0

Upravený rozpočet 298 573 126 36 803 962 611 9 827 998 409 000 30 104 539 295 10 487 270 243 412 940 419 47 700 232 884

Ústřední orgán PO Kapitola

Poř.

č.
Změna Datum

Ostatní org. složky státu

 
 

 Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo v organizačních složkách státu  ve 
skutečnosti čerpáno 300 494 639  Kč, tj. 86,95 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl 
naplněn na 95,79 % a nenaplněno bylo 27 míst. Průměrný plat představoval částku 38 135 Kč a byl 
proti upravenému rozpočtu nižší o 4,88 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2013 ve výši  38 506 Kč 
se snížil průměrný plat o 0,96 %. 

 
 Závazný limit mezd příspěvkových organizací v objemu 97 658 855 Kč se v průběhu 

roku zvýšil na 104 539 295 Kč. Upravený rozpočet byl čerpán na 93,88 %, úspora rozpočtu 
představuje částku 6 397 983 Kč.  

  
 Rozpočet ostatních osobních výdajů příspěvkových organizací se zvýšil z 10 104 028 

Kč ve schváleném rozpočtu na 10 487 270 Kč. Čerpání představovalo 10 533 495 Kč, což je 100,44 
% upraveného rozpočtu. Bylo vykázáno překročení ve výši 46 225 Kč. 

 
 Počet zaměstnanců příspěvkových organizací byl ve skutečnosti pod úrovní 

upraveného rozpočtu o 11 osob, přitom 4 osoby představovaly čerpání mimorozpočtových zdrojů, 
takže celková úspora proti rozpočtu představovala 14 osob. Rozpočtovaná průměrná mzda ve výši 35 
850 Kč nebyla naplněna o 1,67  % a představovala výši 35 252 Kč. 
 

 

4.4. Neinvestiční nákupy a související výdaje 
 

 Tento druh výdajů zaznamenal proti roku 2013 růst o 22,76 % (137 mil. Kč). 
Objemově nejvyšší růst byl zaznamenán u nákupu služeb, a to o 122 mil. Kč. 
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Kč

Ukazatele rozpočtové skladby Čerpání 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Čerpání rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora rozpočtu

Nákupy materiálu 17 675 292,71 37 066 632,00 36 733 581,23 21 175 565,55 6 388 086,34 27 563 651,89 84,70 84,70 76 500,00

Úroky a ostatní finanční výdaje 34 126,09 250 000,00 250 000,00 65 318,48 0,00 65 318,48 57,65 75,04 15 558 015,68

Nákup vody, paliv a energie 15 162 857,08 25 280 000,00 23 996 000,00 10 869 263,47 1 385 014,85 12 254 278,32 26,13 26,13 184 681,52

Nákup služeb 518 461 661,09 664 985 722,00 672 178 825,25 338 005 370,29 302 698 378,19 640 703 748,48 45,30 51,07 13 126 736,53

Ostatní nákupy 39 998 257,26 68 930 142,00 70 039 587,08 38 965 894,66 10 477 007,25 49 442 901,91 50,29 95,32 334 173 454,96

Opravy a udržování 17 128 036,97 32 200 000,00 38 700 000,00 28 529 609,55 99 962,00 28 629 571,55 55,63 70,59 31 073 692,42

Cestovné 13 310 627,99 17 814 125,00 16 991 113,52 7 774 483,96 4 919 160,24 12 693 644,20 73,72 73,98 10 170 390,45

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 7 018,00 80 000,00 80 000,00 2 662,00 0,00 2 662,00 45,76 74,71 9 216 629,56

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, 

náhrady a věcné dary
10 827 443,84 9 935 000,00 10 335 000,00 9 143 078,54 47 205,00 9 190 283,54 3,33 3,33 77 338,00

Neinvestiční nákupy a související výdaje 602 166 656,07 806 527 496,00 813 612 993,56 418 227 152,99 320 995 691,63 739 222 844,62 51,40 90,86 372 413 356,25 
  

 

4.5. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým 
organizacím 
 

 V tomto druhu výdajů bylo dosaženo v roce 2014 následujících výsledků: 
Kč

Ukazatele rozpočtové skladby Čerpání 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Čerpání rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora rozpočtu

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 6 716 708,54 9 605 263,00 6 966 595,00 6 912 303,56 782 080,45 7 694 384,01 99,22 110,45 54 291,44

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným 

organizacím
206 798 607,34 140 541 994,00 238 848 308,79 193 666 654,81 212 886 730,07 406 553 384,88 81,08 170,21 45 181 653,98

v tom: obecně prospěšné společnosti 130 064 075,84 104 880 483,00 123 757 060,34 116 741 145,78 35 553 894,48 152 295 040,26 94,33 123,06 7 015 914,56

           občanská sdružení 33 283 424,66 32 428 994,00 33 612 707,00 31 664 357,96 73 230 656,30 104 895 014,26 94,20 312,07 1 948 349,04

            církevní a náboženské společnosti 15 653 943,74 0,00 58 504 841,15 23 402 532,00 91 780 479,13 115 183 011,13 40,00 196,88 35 102 309,15

         společenství vlastníků jednotek 4 984 997,00 0,00 4 907 846,30 4 417 696,30 0,00 4 417 696,30 90,01 90,01 490 150,00

            ostatní neziskové organizace 22 812 166,10 3 232 517,00 18 065 854,00 17 524 922,86 12 321 700,16 29 846 623,02 97,01 165,21 540 931,14

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 213 515 315,88 150 147 257,00 245 814 903,79 200 578 958,37 213 668 810,52 414 247 768,89 81,60 168,52 45 235 945,42 
 
Proti roku 2013 došlo k růstu těchto výdajů o 94,01 %, zejména zásluhou růstu výdajů pro  

občanská sdružení a církevní a náboženské společnosti. 
 
U všech organizací došlo proti upravenému rozpočtu ve skutečnosti k překročení rozpočtu 

z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Jedinou položkou, kde nebyly naplněny výdaje 
rozpočtu jsou společenství vlastníků jednotek. 

 
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům zaznamenaly v roce 2014 proti roku 2013 

růst o 14,56 %. Rozpočet po změnách byl skutečností ve výši 7 694 384 Kč čerpán na 110,45 %. 
Podle jednotlivých titulů byla v roce 2014 situace následující: 

Kč

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Národní program podpory CR - neinvestiční transfery fyzickým osobám 

podnik.
0,00 1 123 800,00 1 079 923,00 0,00 1 079 923,00 96,10 96,10 43 877,00

Podpora oprav domovních olověných rozvodů - FO 0,00 1 554 007,00 1 553 371,00 0,00 1 553 371,00 99,96 99,96 636,00

NNV - Podpora oprav domovních olověných rozvodů - FO 0,00 0,00 0,00 540 000,00 540 000,00 x x 0,00

Cíl 3 - neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - právnickým 

osobám - SR
0,00 600 000,00 590 221,56 0,00 590 221,56 98,37 98,37 9 778,44

NNV - Cíl 3 - neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - 

práv.osobám - SR
0,00 0,00 0,00 242 080,45 242 080,45 x x 0,00

Národní program podpory CR - neinvestiční transfery právnickým osobám 

podnik.
0,00 1 188 788,00 1 188 788,00 0,00 1 188 788,00 100,00 100,00 0,00

Podpora oprav domovních olověných rozvodů 9 605 263,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 100,00 100,00 0,00

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 9 605 263,00 6 966 595,00 6 912 303,56 782 080,45 7 694 384,01 99,22 110,45 54 291,44 
 
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem v roce 2014 zahrnují především 

dotaci Horské službě a dotace v rámci společných programů krytých státním rozpočtem a rozpočtem 
Evropské unie.  

 
 Čerpání v roce 2014 znamenalo 123,06 % upraveného rozpočtu. Překročení rozpočtu 

ve výši 28 537 980 Kč bylo pokryto nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Podle 
jednotlivých titulů byla situace v roce 2014 následující: 
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Kč

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

NNV - OPTP - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - SR 0,00 0,00 0,00 5 175 210,69 5 175 210,69 x x 0,00

NNV - OPTP - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - EU 0,00 0,00 0,00 29 326 193,74 29 326 193,74 x x 0,00

IOP F - neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem - SR 432 493,00 235 809,04 235 809,04 0,00 235 809,04 100,00 100,00 0,00

IOP F - neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem - EU 2 447 990,00 1 336 251,30 1 336 251,30 0,00 1 336 251,30 100,00 100,00 0,00

Cíl 3 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - SR 0,00 1 800 000,00 1 784 085,44 0,00 1 784 085,44 99,12 99,12 15 914,56

NNV - Cíl 3 - neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - SR 0,00 0,00 0,00 1 052 490,05 1 052 490,05 x x 0,00

Horská služba - neinvestiční dotace 90 000 000,00 95 000 000,00 95 000 000,00 0,00 95 000 000,00 100,00 100,00 0,00

Obecně prospěšné společnosti v oblasti cestovního ruchu 12 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00

Luhačovské Zálesí 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 100,00 100,00 0,00

Terra Nostra - malebný kraj 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 100,00 100,00 0,00

Horní hrad 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 100,00 100,00 0,00

Horská služba - neinvestiční dotace 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 100,00 100,00 0,00

NIPI Bezbariérové prostředí 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 100,00 100,00 0,00

Tyflocentrum Pardubice 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 100,00 100,00 0,00

Tyflocentrum Olomouc 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 100,00 100,00 0,00

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 104 880 483,00 123 757 060,34 116 741 145,78 35 553 894,48 152 295 040,26 94,33 123,06 7 015 914,56 
  

 Neinvestiční dotace spolkům zahrnovala v roce 2014 kromě dotací na vybrané 
činnosti nestátním neziskovým organizacím, které požádaly Ministerstvo pro místní rozvoj o přidělení 
finančních prostředků, dotace na společné programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie. 
Celkem bylo poskytnuto v roce 2014 téměř 105 mil. Kč., proti rozpočtu bylo překročeno o 71 mil. Kč. 
Toto překročení bylo plně hrazeno čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. 

Kč

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

NNV - OPTP - neinvestiční transfery spolkům - SR 0,000 0,000 0,000 10 299 784,790 10 299 784,790 x x 0,000

NNV - OPTP - neinvestiční transfery spolkům - EU 0,000 0,000 0,000 58 365 446,480 58 365 446,480 x x 0,000

IOP F - neinvestiční dotace občanským sdružením - SR 136 617,000 133 606,000 133 606,000 0,000 133 606,000 100,00 100,00 0,000

IOP F - neinvestiční dotace občanských sdružením - EU 772 377,000 757 101,000 757 101,000 0,000 757 101,000 100,00 100,00 0,000

Cíl 3 - neinvestiční transfery občanským sdružením - SR 0,000 5 050 000,000 5 021 650,960 0,000 5 021 650,960 99,44 99,44 28 349,040

NNV - Cíl 3 - neinvestiční transfery občanským sdružením - SR 0,000 0,000 0,000 444 237,030 444 237,030 x x 0,000

Folklorní sdružení 0,000 400 000,000 400 000,000 0,000 400 000,000 100,00 100,00 0,000

Národní síť MAS ČR 0,000 400 000,000 400 000,000 0,000 400 000,000 100,00 100,00 0,000

NNV - Bezbariérové obce - Euroklíč - neinvestice 0,000 0,000 0,000 4 121 188,000 4 121 188,000 x x 0,000

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR 0,000 1 350 000,000 1 350 000,000 0,000 1 350 000,000 100,00 100,00 0,000

Klub českých turistů 7 700 000,000 7 600 000,000 7 600 000,000 0,000 7 600 000,000 100,00 100,00 0,000

Neziskové organizace v oblasti cestovního ruchu 8 000 000,000 670 000,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 670 000,000

Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko 0,000 70 000,000 70 000,000 0,000 70 000,000 100,00 100,00 0,000

Občanské sdružení Modré dveře 0,000 450 000,000 450 000,000 0,000 450 000,000 100,00 100,00 0,000

Sdružení pro Vltavu 0,000 160 000,000 160 000,000 0,000 160 000,000 100,00 100,00 0,000

Ústřední automotoklub 0,000 3 000 000,000 3 000 000,000 0,000 3 000 000,000 100,00 100,00 0,000

Občanské sdružení Hájenka 0,000 300 000,000 300 000,000 0,000 300 000,000 100,00 100,00 0,000

Asociace regionálních značek 0,000 300 000,000 300 000,000 0,000 300 000,000 100,00 100,00 0,000

Záchranná služba Royal Rangers 0,000 100 000,000 100 000,000 0,000 100 000,000 100,00 100,00 0,000

ZO ČSOP Vlašim 0,000 300 000,000 300 000,000 0,000 300 000,000 100,00 100,00 0,000

Agentura pro rozvoj Broumovska 0,000 250 000,000 250 000,000 0,000 250 000,000 100,00 100,00 0,000

Sdružení na pomoc dětem s handicapy 0,000 550 000,000 550 000,000 0,000 550 000,000 100,00 100,00 0,000

Nestátní neziskové organizace v oblasti regionálního rozvoje 5 000 000,000 200 000,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 200 000,000

Spolek pro obnovu venkova 0,000 250 000,000 250 000,000 0,000 250 000,000 100,00 100,00 0,000

Neziskové organizace v oblasti územního plánování a stavebního řádu 2 320 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000 
Kč

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Liga vozíčkářů 0,000 400 000,000 400 000,000 0,000 400 000,000 100,00 100,00 0,000

Česká abilympijská asociace 0,000 500 000,000 500 000,000 0,000 500 000,000 100,00 100,00 0,000

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 0,000 522 000,000 522 000,000 0,000 522 000,000 100,00 100,00 0,000

Pražská organizace vozíčkářů 0,000 500 000,000 500 000,000 0,000 500 000,000 100,00 100,00 0,000

Sdružení přátel Konta Bariéry 0,000 900 000,000 900 000,000 0,000 900 000,000 100,00 100,00 0,000

Nestátní neziskové organizace - ochrana nájemních vztahů 8 500 000,000 1 050 000,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 1 050 000,000

Sdružení nájemníků ČR 0,000 4 400 000,000 4 400 000,000 0,000 4 400 000,000 100,00 100,00 0,000

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR 0,000 1 600 000,000 1 600 000,000 0,000 1 600 000,000 100,00 100,00 0,000

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR 0,000 300 000,000 300 000,000 0,000 300 000,000 100,00 100,00 0,000

Česká společnost pro rozvoj bydlení 0,000 200 000,000 200 000,000 0,000 200 000,000 100,00 100,00 0,000

Rada seniorů ČR 0,000 500 000,000 500 000,000 0,000 500 000,000 100,00 100,00 0,000

SOS - Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace 0,000 450 000,000 450 000,000 0,000 450 000,000 100,00 100,00 0,000

Neinvestiční transfery občanským sdružením 32 428 994,000 33 612 707,000 31 664 357,960 73 230 656,300 104 895 014,260 94,20 312,07 1 948 349,040 

Poskytnuté neinvestiční dotace byly určeny v převážné míře na podporu realizace 
následujících věcných oblastí vymezených v příloze usnesení vlády ze dne 13. července 2009 č. 885 
o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011 a 
usnesení vlády  ze dne 1. února 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního 
rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. 

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 2014 poskytnuta těmto organizacím: 
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NIPI- Bezbariérové prostředí, o.p.s. ve výši 2 000 tis.Kč 

Sdružení přátel Konta Bariéry, spolek ve výši 900 tis.Kč 

Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, spolek ve výši 522 tis.Kč 

Česká abilympijská asociace, spolek ve výši 500 tis.Kč 

Pražská organizace vozíčkářů spolek ve výši 500 tis.Kč 

Liga vozíčkářů, spolek ve výši 400 tis.Kč 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. ve výši 110 tis.Kč 

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. ve výši 75 tis.Kč 

 

 NIPI – Bezbariérové prostředí, o.p.s. – čerpala neinvestiční dotaci na činnost a 

správu celostátní sítě konzultačních středisek pro potřeby stavebních úřadů v rámci posuzování 
obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projekt strukturou 
plánovaných činností podporuje antidiskriminační tendence v oblasti investiční výstavby atak, aby tati 
nová výstavba splňovala legislativně technické požadavky na její bezbariérové užívání. 

 

 Sdružení přátel Konta BARIÉRY, spolek čerpalo neinvestiční dotaci na vydávání 

časopisu MŮŽEŠ. Časopis Můžeš  se zabývá především rozvoje sociálního  cestovního ruchu, 
podporuje vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. . 

 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR čerpala neinvestiční 

dotaci na provoz Metodického centra pro odstraňování barier pro nevidomé a slabozraké občany. 

 

 Česká abilympijská asociace, spolek čerpala neinvestiční dotaci na podporu 

projektů pro vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením  a projektů podporující aktivity 
zdravotně postižených osob.  Zajištění činnosti středisek  v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém Mýtě. 

 

Pražská organizace vozíčkářů, spolek čerpala neinvestiční dotaci na osvětové akce 

s tématem Mapování přístupnosti objektů, komunikací a dopravy z pohledu osob s tělesným 
postižením. Projekt spočíval v získávání a editaci dat pojednávaných o přístupnosti objektů a 
souvisejících architektonických bariérách. 

 

Liga vozíčkářů, spolek čerpala neinvestiční dotaci na pomoc vyřešit problematiku 

přístupnosti staveb a bydlení osobám se zdravotním postižením. Na vznik konzultačního centra pro 
odstraňování bariér, vydávání informační brožury na téma bariéry a spolužáci se zdravotním 
postižením pro žáky prvního stupně základních škol, poskytování odborných konzultací osobám se 
zdravotním postižením. 

 

Tyflocentrum Olomouc, o.p.s., čerpala neinvestiční dotaci na vytváření bezpečného a 

bezbariérového prostředí pro osoby s omezenými možnostmi pohybu a orientace, především pro 
osoby s těžkým zrakovým postižením. 

 

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. čerpalo neinvestiční dotaci na rozšíření 

informovanosti v oblasti odstraňování architektonických a informačních bariér z hlediska osob se 
zrakovým postižením. 

 
OCHRANA SPOTŘEBITELE a ochrana nájemních vztahů 
 
V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programů souvisejících s právně osvětovou 

činností v oblasti bydlení. 
Neinvestiční dotace byla v roce 2014 poskytnuta těmto organizacím: 

 

Sdružení nájemníků ČR, spolek ve výši 4 400 tis.Kč 

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, spolek ve výši     1 600 tis.Kč 

Rada seniorů, spolek ve výši 500 tis.Kč 
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Sdružení obrany spotřebitele - Asociace, spolek ve výši 450 tis.Kč 

Občanské sdružení majitelů domů v ČR, spolek ve výši 300 tis.Kč 

Česká společnost pro rozvoj bydlení, spolek ve výši 200 tis.Kč 

 

 

Sdružení nájemníků ČR, spolek realizovalo projekt, který byl určen na zajištění 

právně osvětové činnosti v oblasti bydlení - pomoc a ochranu práv nájemníků a na podporu činnosti 
poraden nájemníkům. Byla zajišťována činnost poradenských středisek, které poskytují základní 
právní a ekonomickou orientaci nájemníků, členů družstev, společenství vlastníků bytů ale i dalších 
osob na trhu bydlení. Poradenské služby byly poskytovány v poradenských střediscích sdružení 
nájemníků. Střediska poskytují informace a základní porady jak členům svazu, tak i ostatní veřejnosti. 
Sdružení zajišťovalo vydávání písemných podkladů a periodik pro informaci svých členů. Sdružení 
nájemníků je za ČR řádným členem Mezinárodní unie nájemníků se sídlem ve Stockholmu a aktivně 
v této organizací působí. 

 

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, spolek zajišťuje 

právně osvětovou činnost v oblasti bydlení, uplatňování ochrany spotřebitele ve výstavbě. Působí na 
rozšíření právního vědomí občanů v otázkách bydlení prostřednictvím poraden, školení, seminářů, 
publikací apod. 

 

Rada seniorů, spolek čerpala neinvestiční dotaci na ambulantní bytové poradenství. Jde 

o ojedinělý projekt v České republice, kde obě strany, tj. poradce a klient jsou v seniorském věku. Tj. 
sami senioři radí a pomáhají seniorům. 

 

Sdružení obrany spotřebitele - Asociace, spolek čerpalo neinvestiční dotaci na 

větší informovanost cílové skupiny o právech a povinnostech nájemců, pronajímatelů a podnájemníků. 

 

Občanské sdružení majitelů domů v ČR, spolek realizovalo projekt na posilování 

právního vědomí v oblasti bydlení, pomoci při vytváření fungujícího trhu s byty. Byly organizovány 
přednášky a semináře, zajišťováno rozšiřování informační brožury a časopisu Střecha, který vycházel 
4 x ročně. Sdružení poskytovalo odborné porady jak svým členům, tak dalším vlastníkům domů a 
veřejnosti.  

 

Česká společnost pro rozvoj bydlení, spolek čerpala neinvestiční dotaci na 

poskytování poradenské, informační a osvětové činnosti v oblasti bydlení. 

 
Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni 
 
V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora programu zmírnění sociální disparity v území. 
 
Neinvestiční dotace byla v roce 2014 poskytnuta těmto organizacím: 

 

Svaz měst a obcí ČR, z.s.p.o. ve výši  2 000 tis.Kč 

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR, spolek ve výši 1 350 tis.Kč 

Sdružení místních samospráv, z.s.p.o. ve výši  1 300 tis.Kč 

Folklorní sdružení, spolek. ve výši 400 tis.Kč 

Národní síť Zdravých měst ČR, z.s.p.o. ve výši  450 tis.Kč 

Spolek pro obnovu venkova ČR, spolek ve výši 250 tis.Kč 

Národní síť MAS ČR. spolek ve výši 400 tis.Kč 

 
Svaz měst a obcí ČR, z.s.p.o., čerpal neinvestiční dotaci 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. 
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 Asociace nestátních neziskových organizací v ČR, spolek čerpala dotaci na 

posílení pozice neziskového sektoru na základě spolupráce oborových a územních sítí, zkvalitnění 
systému vzdělávání NNO, vytvoření jednotné metodiky, zkvalitnění služeb poskytovaných Asociací 
NNO neziskovému sektoru v oblasti projektového, ekonomického a legislativního poradenství. 

 

Sdružení místních samospráv ČR, z.s.p.o., čerpalo neinvestiční dotaci na 

poskytování organizačních, administrativních, vzdělávacích  a odborných služeb členským obcím a 
jejich představitelům. 

 

Folklorní sdružení, spolek čerpalo neinvestiční dotaci na podporu na XIX. Celostátní 

kolo soutěže dětských zpěváků lidových písní, IX. Mezinárodní folklorní festival „Pražský jarmark“, tyto 
akce významně podpořily cestovní ruch. 

 

Národní síť Zdravých měst ČR, z.s.p.o., čerpala neinvestiční dotaci na 

informovanost, medializaci  prezentaci  MMR směrem k obcím a krajům. 

 

Spolek pro obnovu venkova ČR, spolek čerpal neinvestiční dotaci na zajištění 

administrace a prací spojených s koordinací a propagační činností soutěže Vesnice roku. 
 

Národní síť MAS ČR, spolek  čerpal neinvestiční dotaci na zapojení a rozběhnutí 

fungování CLLD na úrovni ČR v souladu s EU úrovní a uplatnění ve strategiích MAS, prosazování 
zájmů ČR na evropské úrovni a přenos informací. 

 
Územní soudržnost 
V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora rozvoje sociální turistiky (cílové skupiny – děti a 

mládež, rodiny s dětmi, senioři, občané s handicapem) v kontextu udržitelného rozvoje cestovního 
ruchu 

 
Neinvestiční dotace byla v roce 2014 poskytnuta těmto organizacím: 

 

Klub českých turistů, spolek ve výši 7 600 tis.Kč 

Ústřední automotoklub, spolek, ve výši 3 000 tis.Kč 

Horní hrad, o.p.s. ve výši 600 tis.Kč 

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, spolek ve výši 550 tis.Kč 

Nadace Partnerství, ve výši 500 tis.Kč 

Občanské sdružení Modré dveře, spolek 450 tis.Kč 

Sdružení Český ráj, z.s.p.o. ve výši 250 tis.Kč 

ZO ČSOP Vlašim, spolek ve výši 300 tis.Kč 

Terra Nostra – malebný kraj, o.p.s. ve výši 300 tis.Kč 

Občanské sdružení Hájenka, o.s. ve výši 300 tis.Kč 

Luhačovské Zálesí, o.p.s. ve výši 300 tis.Kč 

Asociace regionálních značek, spolek ve výši 300 tis.Kč 

Agentura pro rozvoj Broumovska, spolek ve výši 250 tis.Kč 

Sdružení pro Vltavu, o.s. ve výši 160 tis.Kč 

Záchranná služba Royal Rangers, spolek ve výši 100 tis.Kč 

Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko , spolek ve výši 70 tis.Kč 
 

 
Dotace Klubu českých turistů, spolek byla poskytnuta na údržbu a značení pěších, 

cyklistických a lyžařských tras, na úhradu materiálových a organizačních výdajů spojených se 
značením turistických tras. Převážná část dotace byla čerpána na údržbu stojanů a rámů map, 
směrníků, obnovu značení pěších turistických tras, cyklotras, laminaci turistických map pro veřejnost. 
Byly uhrazeny náklady spojené s organizačním a technickým zajištěním činností oblastních 
pracovníků KČT v jednotlivých krajích. 
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Ústřední automotoklub, spolek, čerpal neinvestiční dotaci na zajištění turistické 

informační linky pro poskytování komplexních turistických informací v rámci celé ČR v několika 
jazycích, vznik informační linky, která bude nabízet turistické informace ze všech oblastí turistiky a 
umožní přímý kontakt – spojení na poskytovatele těchto služeb a získání aktuálních praktických 
zkušeností. 

 

Horní hrad, o.p.s. čerpala neinvestiční dotaci na celostátní nadregionální prezentaci a 

následnou vlastní realizaci vzdělávacích, pobytových a zážitkových programů v historickém areálu 
Horní hrad. 

 

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, o.s. čerpalo neinvestiční dotaci na 

podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a jejich rodin. Vytvoření systémového modelu 
sociální turistiky s edukativním efektem. 

 

Nadace Partnerství čerpala  neinvestiční dotaci na projekt Labská stezka – podpor a 

měkkého cestovního ruchu a udržitelného rozvoje sociální turistiky v koridoru Labská stezka, 
propagaci české části labské stezky německým turistům, usnadnění přístupu k informacím 
návštěvníků, vytvoření metodiky monitoringu a vyhodnocování návštěvnosti Labské stezky. 

 

Občanské sdružení Modré dveře, spolek, čerpalo neinvestiční dotaci na 

vybudování stabilní šperkařské dílny jejíž součástí je sociální rehabilitace. 

 

 Sdružení Český ráj, z.s.p.o., čerpalo neinvestiční dotaci na vytváření a rozvoj 

turistických nabídek pro specifické cílové skupiny návštěvníků Českého ráje, s cílem podpory 
udržitelného rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj. 

 

ZO ČSOP Vlašim, spolek čerpala neinvestiční dotaci na doplnění návštěvnického 

informačního systému, mapování a informace o přístupnosti služeb pro vozíčkáře a kočárky bez 
bariér, propagace geoparku Kraj blanických rytířů jako oblasti pro udržitelný cestovní ruch. 

 

Terra Nostra – malebný kraj, o.p.s. čerpalo neinvestiční dotaci na vytváření katalogu 

pro skalní města – Česká ráj, České Švýcarsko, Kokořínské a Broumovsko pro mobilní zařízení ve 
čtyřech jazykových mutací. 

 

Občanské sdružení Hájenka, spolek čerpalo neinvestiční dotaci zlepšení 

informačních služeb poskytovaných návštěvníkům a obyvatelům Geoparku Podbeskydí. 
 

Luhačovské Zálesí, spolek čerpal neinvestiční dotaci na kontinuální vybudování 

produktu cestovního ruchu na Luhačovicku. Vytvoření regionálně nadstandardního produktu 
cestovního ruchu s celorepublikovým dosahem. 

 

 Asociace regionálních značek, spolek čerpala neinvestiční dotaci na zabezpečení 

systému certifikace a znační výroby originálních regionálních produktů a služeb s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti místních produktů na regionální i celostátní úrovni v rámci podpory 

domácího a zahraničního cestovního ruchu. 

 

Agentura pro rozvoj Broumovska, spolek čerpalo neinvestiční dotaci širší využití 

vzdělávacích programů Vzdělávacího a kulturního centra. 

 

Sdružení pro Vltavu, spoĺek čerpalo neinvestiční dotaci na osázení informačních tabulí 

– map na dřevěných konstrukcích nebo na objektech na tábořištím v úseku Vyšší Brod  Boršov nad 
Vltavou. 
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Záchranná služba Royal Rangers, spolek, čerpala neinvestiční dotaci na 

poskytování komplexní a všestranné pomoci lidem, kteří se ocitli v ohrožení v důsledku nenadále 
nepříznivé události. 

 

Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko, spolek čerpala neinvestiční 

dotaci na zvýšení odbornosti členů Skalní záchranné služby při záchraně návštěvníků CHKO 
Broumovsko. 

 
OSTATNÍ 
V rámci této činnosti byla poskytnuta podpora HORSKÁ SLUŽBA, o.p.s.: 

 

Horská služba ČR, o.p.s. ve výši 110 000 tis.Kč 

 
Horská služba, o.p.s. – čerpala neinvestiční dotaci na poskytování první pomoci, provádění 

záchranných a pátracích akcí, pátrání po pohřešovaných, preventivní činnost, a další služby pro 
zajištění cestovního ruchu na českých horách. 

 Neziskové organizace předkládaly své žádosti o dotaci na rok 2014 do vyhlášeného 
výběrového řízení s termínem do 31. října 2013. Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána v lednu 
2014. 

    Neinvestiční transfery církevním organizacím a náboženským společnostem byly 
rozpočtovány ve výši 58,5 mil. Kč. Čerpání celkem představovalo  115,2 mil. Kč.        

Kč

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

IOP G - neinvestice - církevní právnické osoby - SR 0,000 11 354 281,530 721 364,020 0,000 721 364,020 6,35 6,35 10 632 917,510

IOP G - neinvestice - církevní právnické osoby - EU 0,000 47 050 559,620 22 650 503,100 0,000 22 650 503,100 48,14 48,14 24 400 056,520

NNV - IOP G - neinvestice - církevní práv. osoby - SR 0,000 0,000 0,000 16 516 882,300 16 516 882,300 x x 0,000

NNV - IOP G - neinvestice - církevní práv. osoby - EU 0,000 0,000 0,000 75 032 896,000 75 032 896,000 x x 0,000

Cíl 3 - neinvestiční tranfery církvím a náboženským společnostem - SR 0,000 100 000,000 30 664,880 0,000 30 664,880 30,66 30,66 69 335,120

NNV - Cíl 3 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 0,000 0,000 0,000 230 700,830 230 700,830 x x 0,000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,000 58 504 841,150 23 402 532,000 91 780 479,130 115 183 011,130 40,00 196,88 35 102 309,150  
  

U neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek a ostatních transferů neziskovým 
a podobným organizacím bylo na upravený rozpočet ve výši 22,9 mil. Kč vykázáno čerpání ve výši 
34,2 mil. Kč, z toho čerpání nespotřebovaných výdajů z minulých let představovalo 12,3 mil. Kč. 

Kč

Ukazatel rozpočtové skladby
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 

Čerpání 

rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora 

rozpočtu

Podpora oprav domovních olověných rozvodů - SVJ 0,000 4 907 846,300 4 417 696,300 0,000 4 417 696,300 90,01 90,01 490 150,000

NNV - Podpora oprav domovních olověných rozvodů - SVJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

NNV - OPTP - neinvestiční tansfery neziskovým a podobným organizacím - 

SR
0,000 0,000 0,000 493 457,250 493 457,250 x x 0,000

NNV - OPTP - neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - 

EU
0,000 0,000 0,000 2 796 257,750 2 796 257,750 x x 0,000

IOP F - neinvestiční dotace zájm. sdružením právnických osob - SR 410 727,000 409 726,000 409 726,000 0,000 409 726,000 100,00 100,00 0,000

IOP F - neinvestiční dotace zájm. sdružením právnických osob - EU 2 321 790,000 2 321 783,000 2 321 783,000 0,000 2 321 783,000 100,00 100,00 0,000

NNV - IOP F - neinvestice - zájm. sdruž. práv. osob - SR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

NNV - IOP F - neinvestice - zájm. sdruž. práv. osob - EU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x 0,000

IOP G - neinvestice - zájmová sdruž. práv. osob - SR 0,000 288 651,000 284 169,000 0,000 284 169,000 98,45 98,45 4 482,000

IOP G - neinvestice - zájmová sdruž. práv. osob - EU 0,000 1 635 694,000 1 610 299,000 0,000 1 610 299,000 98,45 98,45 25 395,000

NNV - IOP G - neinvestice - zájm. sdruž. práv. osob - SR 0,000 0,000 0,000 1 238 248,000 1 238 248,000 x x 0,000

NNV - IOP G - neinvestice - zájm. sdružení práv. osob - EU 0,000 0,000 0,000 6 994 324,550 6 994 324,550 x x 0,000

Cíl 3 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - 

SR
0,000 8 410 000,000 8 398 945,860 0,000 8 398 945,860 99,87 99,87 11 054,140

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

SR
0,000 0,000 0,000 799 412,610 799 412,610 x x 0,000

Svaz měst a obcí ČR 0,000 2 000 000,000 2 000 000,000 0,000 2 000 000,000 100,00 100,00 0,000

Sdružení místních samospráv ČR 0,000 1 300 000,000 1 300 000,000 0,000 1 300 000,000 100,00 100,00 0,000

Národní síť Zdravých měst 0,000 450 000,000 450 000,000 0,000 450 000,000 100,00 100,00 0,000

Sdružení Český ráj 0,000 250 000,000 250 000,000 0,000 250 000,000 100,00 100,00 0,000

Nadace Partnerství 0,000 500 000,000 500 000,000 0,000 500 000,000 100,00 100,00 0,000

Projekt nestátní neziskové organizace 500 000,000 500 000,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 500 000,000

Neinvestiční transfery ostatním neziskovým a podobným organizacím 

(včetně neinvestičních transferů společenstvím vlastníků jednotek)
3 232 517,000 22 973 700,300 21 942 619,160 12 321 700,160 34 264 319,320 95,51 149,15 1 031 081,140 

 

 

 

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.  
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 Proti upravenému rozpočtu bylo ve skutečnosti vykázáno překročení rozpočtu ve výši 

758,2 mil. Kč. Toto vysoké čerpání umožnily nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let, takže 
nedošlo k vlastnímu překročení rozpočtu.  

 
 V základní struktuře lze charakterizovat čerpání v roce 2014 takto: 

Kč

Ukazatele rozpočtové skladby Čerpání 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Čerpání rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora rozpočtu

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 

územní úrovně
1 799 004 494,81 606 035 273,00 774 415 232,04 625 551 326,38 983 020 820,42 1 608 572 146,80 80,78 207,71 148 863 905,66

Neinvestiční transfery obcím 897 111 908,86 196 171 598,00 328 085 564,64 186 124 510,06 420 463 772,20 606 588 282,26 56,73 184,89 141 961 054,58

Neinvestiční transfery krajům 78 992 889,12 9 863 675,00 42 457 332,40 35 680 293,59 55 608 165,09 91 288 458,68 84,04 215,01 6 777 038,81

Neinvestiční transfery regionálním radám 819 109 601,65 400 000 000,00 400 000 000,00 400 000 000,00 506 739 995,28 906 739 995,28 100,00 226,68 0,00

Neinvestiční transfery svazkům obcí 3 790 095,18 0,00 3 872 335,00 3 746 522,73 208 887,85 3 955 410,58 96,75 102,15 125 812,27

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným 

organizacím
1 202 918 340,18 767 954 270,00 959 501 700,84 776 266 661,06 107 884 146,90 884 150 807,96 80,90 92,15 183 235 039,78

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím
465 200 000,00 456 428 513,00 465 710 784,00 435 095 974,00 0,00 435 095 974,00 93,43 93,43 30 614 810,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 

organizacím - kof.
735 476 234,44 311 525 757,00 492 623 134,84 338 776 145,15 106 719 919,67 445 496 064,82 68,77 90,43 153 846 989,69

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým 

organizacím
2 242 105,74 0,00 2 450 000,00 2 394 541,91 1 164 227,23 3 558 769,14 88,94 89,30 55 458,09

Převody vlastním fondům 2 775 347,75 3 044 817,00 3 096 703,00 2 754 280,31 11 171,69 2 765 452,00 88,94 89,30 342 422,69

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným 

rozpočtům
1 471 532,00 445 000,00 4 056 000,00 3 805 829,00 1 210,00 3 807 039,00 93,83 93,86 250 171,00

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 3 006 169 714,74 1 377 479 360,00 1 741 069 635,88 1 408 378 096,75 1 090 917 349,01 2 499 295 445,76 80,89 143,55 332 691 539,13

  

 

4.7. Ostatní neinvestiční výdaje 
 

 Jedná se o neinvestiční transfery obyvatelstvu, neinvestiční transfery do zahraniční.  
 Kč

Ukazatele rozpočtové skladby Čerpání 2013
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

změnách 
Čerpání rozpočtu

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů

Čerpání celkem
% čerpání 

rozpočtu

% čerpání 

rozpočtu 

včetně NNV

Úspora rozpočtu

Náhrady placené obyvatelstvu 10 660 854,19 2 166 000,00 2 789 490,00 1 526 610,88 191 459,10 1 718 069,98 54,73 61,59 1 262 879,12

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 15 703 768,00 15 000 000,00 15 000 000,00 9 142 077,00 0,00 9 142 077,00 60,95 60,95 5 857 923,00

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 

a nadnárodním orgánům
3 597 356,76 19 733 669,00 20 090 669,00 12 730 549,39 0,00 12 730 549,39 63,37 63,37 7 360 119,61

Příspěvek do fondu Výboru pro lidská sídla EHK OSN v 

Ženevě
350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 100,00 100,00 0,00

Příspěvek v rámci Programu OSN pro lidská sídla UN-

HABITAT
150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 100,00 100,00 0,00

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 2 273 977,51 6 638 669,00 6 488 669,00 1 438 675,13 0,00 1 438 675,13 22,17 22,17 5 049 993,87

Dobrovolný příspěvek na činnost TC OECD 257 880,00 270 000,00 277 000,00 275 920,00 0,00 275 920,00 99,61 99,61 1 080,00

Příspěvky mezinárodním organizacím OP 

Meziregionální spolupráce - SR
565 499,25 1 100 000,00 1 100 000,00 1 058 243,19 0,00 1 058 243,19 96,20 96,20 41 756,81

Příspěvky mezinárodním organizacím OP Nadnárodní 

spolupráce - SR
0,00 5 475 000,00 5 475 000,00 4 978 315,86 0,00 4 978 315,86 90,93 90,93 496 684,14

Příspěvky mezinárodním organizacím OP ESPON2013  - 

SR
0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 867 082,08 0,00 867 082,08 61,93 61,93 532 917,92

Příspěvky mezinárodním organizacím OP INTERACT II - 

SR
0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00

Členství ve Světové organizace cestovního ruchu 

(UNWTO)
0,00 3 300 000,00 3 650 000,00 3 612 313,13 0,00 3 612 313,13 98,97 98,97 37 686,87

Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 2 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neinvestiční transfery ostatní 29 961 978,95 39 599 669,00 38 580 159,00 23 399 237,27 191 459,10 23 590 696,37 60,65 61,15 14 480 921,73 
  

Objemově nejvyšší jsou náhrady placené obyvatelstvu zásluhou státní podpory hypotečního 
úvěrování a neinvestiční transfery mezinárodním organizacím. 
 

4.8. Zahraniční rozvojová pomoc 
 

 Ministerstvo neparticipovalo finančně v roce 2014 na projektech zahraniční rozvojové 
pomoci ČR. 

 

 

 

4.9. Zahraniční aktivity 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj – ústřední orgán měl v roce 2014 ve své agendě 425 
schválených zahraničních pracovních cest (dále jen ZPC). Z nich bylo 11 ZPC stornováno. 
Realizovaných 414 ZPC se celkem účastnilo 604 zaměstnanců (na některé ZPC bylo vysláno více 
zaměstnanců, někteří vyjížděli opakovaně), kteří strávili v zahraničí 1543 dnů.  
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Celkové finanční náklady na ZPC za rok 2014 činily cca 10.067.324,-- Kč. V porovnání s 

rokem 2013 se tyto finanční náklady na ZPC snížily o cca 519.812,-- Kč, a to díky akcím 
refundovaným a akcím hrazeným z prostředků technické pomoci a také postupným snižováním 
nákladů na ZPC, zejména díky utvoření systému poptávkového řízení při výběru dodavatele služeb – 
letecké přepravy a včasnému objednání leteckého spojení. Snížení nákladů je také důsledkem 
uplatňování rozhodnutí ministra č. 17/2012. 

   
Oproti roku 2013 se počet osob, které vycestovaly na ZPC, zvýšil o 28 a počet zahraničních 

pracovních cest se taktéž zvýšil o 15 ZPC. Počet dnů strávených v zahraničí     byl také zvýšen o 80 
dnů. 

  
Zaměstnanci ministerstva uskutečnili zahraniční pracovní cesty do 33 zemí světa.  
Nejvíce pracovních dnů bylo stráveno v Belgii (492), v SRN (189), v Polsku (119), na 

Slovensku (103), v Řecku (100), v Rakousku (99), v Itálii (67), ve Francii (61), v Maďarsku (53) a v 
Číně (28).  

  
Nejvíce ZPC souviselo s prací pro Evropskou komisi, s řeckým a italským předsednictvím EU, 

s veřejnými zakázkami a dále také probíhala pravidelná pracovní jednání v Bruselu, dvoustranná 
jednání a přeshraniční spolupráce. 

 
  Jednotlivých ZPC se obvykle účastnili 1-2 zaměstnanci s průměrnou dobou 

pobytu 2,5 dne a s průměrnými náklady na osobu cca 16.668,--Kč (včetně dopravy, ubytování, diet a 
konferenčních poplatků). Průměrná cena na 1 den v zahraničí byla cca 6.525,-- Kč 

  
Ministryně pro místní rozvoj za rok 2014 uskutečnily celkem 14 zahraničních pracovních cest. 

Mgr. et. Mgr. Věra Jourová: 7x Belgie, Řecko, Slovensko, Singapur a Francie. Ing. Karla Šlechtová: 
Belgie, Itálie a Srbsko.  

  
Účel zahraničních pracovních cest a hlavní projednávaná problematika souvisela vždy s 

pracovní náplní pracovníků jednotlivých odborů ministerstva a odbornými konferencemi, které 
pořádala Evropská unie a jiné mezinárodní organizace. Účast pracovníků na zahraničních akcích 
přispívala ke zlepšení mezinárodní spolupráce, jak v rámci celé republiky, tak i ministerstva.   

 

 5. Výdajová struktura rozpočtování 

 
Veškeré rozpočtované výdaje návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou rozděleny do čtyř bloků.  
 Jedná se o: 
 

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 2014. Jedná se o 13 514 572 179 Kč. Na tento blok bylo v roce 2014 
čerpáno ve výši 19 151 789 166 Kč. Plnění rozpočtu tedy představuje hodnotu 141,71 %. Kritériem 
pro hodnocení úspěšnosti bloku je % uspokojení oprávněných žádostí. Cílovým stavem pro rok 2014 
je hodnota 55 %. Cílový stav byl splněn.  

 

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 2014 představuje hodnotu 506 550 000 Kč. Na tento blok bylo v roce 2014 čerpáno ve výši  488 
698 379 Kč. Plnění rozpočtu tedy představuje hodnotu 96,48 %. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti 



 76 

tohoto bloku je % uspokojení oprávněných žádostí. Cílovým stavem pro rok 2014 je hodnota 70 %. 
Cílová hodnota byla zabezpečena. 

 

Územní plánování a stavební řád – zahrnuje výkon funkce nadřízeného správního 

orgánu krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku 
územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. V intencích zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle dalších navazujících zákonů, nařízení 
vlády a vyhlášek plnění úkolů MMR v oblasti legislativy. Celková částka určená na tento blok v 
rozpočtu po změnách na rok 2014 představuje hodnotu 23 228 000 Kč. Na tento blok bylo v roce 2014 
čerpáno ve výši 7 928 732 Kč. Plnění rozpočtu tedy představuje hodnotu 34,13 %. Kritériem pro 
hodnocení úspěšnosti bloku je % zabezpečení výše uvedených činností. Pro rok 2014 se předpokládá 
cílová hodnota 100 %. Přes dosažené úspory v rozpočtu na rok 2014, lze konstatovat, že úkoly v této 
oblasti byly plně zabezpečeny.  

 

Ostatní činnosti resortu – zahrnují zajištění provozu a vlastní investiční výstavby 

resortu. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2014 představuje hodnotu 
883 484 272 Kč. Na tento blok bylo v roce 2014 čerpáno ve výši 567 851 351 Kč. Plnění rozpočtu tedy 
představuje hodnotu 64,27 %. Kritériem pro hodnocení úspěšnosti bloku je % zabezpečení výše 
uvedených činností. Pro rok 2014 se předpokládá cílová hodnota 100 %. Úkoly v této oblasti byly beze 
zbytku zabezpečeny. 

 

6. Časové čerpání výdajů 
 

6. 1. Čerpání finančních prostředků v průběhu roku 

v Kč podíl v % v Kč podíl v % v Kč podíl v % v Kč podíl v %

Výdaje celkem 4 376 949 371 21,65 7 878 496 620 38,97 13 087 002 715 64,74 20 216 267 627 100,00

Příjmy celkem 7 234 048 009 28,26 15 266 026 653 59,63 15 342 507 391 59,93 25 602 628 966 100,00

Ukazatel
1. čtvrtletí 1. pololetí 1. - 3. čtvrtletí Rok

 
 

 Čerpání rozpočtu probíhalo značně nerovnoměrně. nejvyšších podílů bylo dosaženo 
ve čtvrtém čtvrtletí ( u výdajů více než 35 %, u příjmů více než 40 %). Ukazuje se, že průběžnému 
čerpání v průběhu roku není stále věnována ze strany ministerstva potřebná pozornost. 

 

6.2. Zálohové platby 
 

 V roce 2014 byly poskytnuty pouze provozní zálohy na čerpání pohonných hmot CCS 

a provozní zálohy na běžné výdaje z pokladny v rámci ministerstva. 

 

7. Finanční vypořádání se státním rozpočtem 
 

 Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 24/2012 Sb., o rozsahu, struktuře a 
termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a 
termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu odvedlo ministerstvo na účet 
„Vypořádací účet ČR za rok 2014“ č. 772-14-529001/0710 Ministerstvu financí k 15. 3. 2013 celkem 
196 526 922,27  Kč. 

 

8. Nároky z nespotřebovaných výdajů 
 

 Na počátku roku 2014 bylo evidováno celkem 22 683 369,20 tis. Kč nároků 
z nespotřebovaných výdajů. V průběhu roku 2014 byly nároky sníženy o 24 081,64 tis. Kč z titulu jejich 
nepotřebnosti a pominutí jejich aktuálnosti. Zůstatek pro možnost čerpání  pro rok 2014 činil 22 
659 287, 56 Kč. V průběhu roku 2014 byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 489 
303 tis. Kč, úsporami rozpočtu v roce 2014 byly generovány nové nároky z nespotřebovaných výdajů 
ve výši 3 200 870 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015 představuje částku 17 
370 854  tis.Kč.  
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V Kč

Účel

Stav nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů po změnách 

k 1. 1. 2014

Čerpání nároků z 

nespotřebovaných 

výdajů v roce 2014

Zůstatek nároků z 

nespotřebovanýc

h výdajů k 31. 12. 

2014

Nové nároky z 

roku 2014
Stav NNV k 1. 1. 2015

Profilující výdaje 21 810 890 688,40 8 486 895 906,22 13 323 994 782,18 2 826 780 504,44 16 150 775 286,62

v tom:

Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky 

nebo jejich část od EU - národní prostředky
1 916 505 912,97 435 507 649,82 1 480 998 263,15 254 189 085,84 1 735 187 348,99

Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky 

nebo jejich část od EU - prostředky EU
18 975 247 961,57 7 747 880 503,02 11 227 367 458,55 1 911 050 445,21 13 138 417 903,76

Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel - 

národní programy
908 816 871,66 303 507 753,38 605 309 118,28 661 518 330,39 1 266 827 448,67

Výzkum a vývoj 1 657 250,00 0,00 1 657 250,00 0,00 1 657 250,00

Účelově určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových 

pravidel
8 662 692,20 0,00 8 662 692,20 22 643,00 8 685 335,20

Neprofilující výdaje 848 396 865,16 2 406 789,00 845 990 076,16 374 089 014,75 1 220 079 090,91

Celkem 22 659 287 553,56 8 489 302 695,22 14 169 984 858,34 3 200 869 519,19 17 370 854 377,53  
 

 Lze konstatovat, že v této oblasti bylo dosaženo proti roku 2013 určitého pozitivního 
posunu. Nároky z nespotřebovaných výdajů se meziročně snížily o 5 mld. Kč. Přesto považujeme 
jejich celkový objem na začátku roku 2015 ve výši více než 17 mld. Kč za neúměrně vysoký i 
vzhledem k celkovému rozpočtu výdajů na rok 2015, který nedosahuje ani 15 mld. Kč. 

 Vyššímu snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2014 bránily následující 
skutečnosti: 

- vysoké nedočerpání rozpočtu na rok 2014 u integrovaného operačního programu ve výši 
téměř 1 855 mil. Kč, 

-  značné nečerpání národních programů proti rozpočtu na rok 2014, zejména odstraňování 
následků živelných pohrom v oblasti podpory bydlení a regionálního rozvoje. Nečerpání rozpočtu 
představuje částku 662 mil. Kč, 

- značné nečerpání rozpočtu na rok 2014 u neprofilovaných výdajů ve výši více než 373 mil 
Kč. U těchto výdajů je možné velkou část z těchto výdajů považovat za úsporu rozpočtu vlivem 
aktivních opatření ministerstva na snižování provozních výdajů, 

- pomalé čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, zejména kofinancovaných 
programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, kde zůstávají finanční prostředky rozpočtu EU 
ve výši 13,1 mld. Kč a státního rozpočtu ve výši 1,7 mld. Kč. 

 V rámci nároků z nespotřebovaných výdajů jsou evidovány stále finanční prostředky 
na programy, které již čerpány nebudou. Od správců těchto programů jsme dosud neobdrželi pokyn 
k jejich zrušení. Jedná se o program INTEREG IIIA (800 tis. Kč), program OPVK 2007-2013 (5 mil. Kč) 
a program vývoje a výzkumu (1 657 250 Kč). V roce 2015 určitě budou správci programů vyzváni k 
možnosti zrušení těchto nároků. 

 

9. Mimorozpočtové prostředky 
 
9.1. Zvláštní účty MMR 
 
Účet Pozemkového fondu na Program obnovy venkova č. 30031-629001/0710 

- byl zřízen v roce 1997 v souvislosti s převodem finančních prostředků z Pozemkového fondu 
ČR účelově určených pro Program obnovy venkova, na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 
536/1997  

Na tomto účtu nebyl od roku 2001 žádný obrat. 

 

zůstatek účtu k 31. 12. 2014    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 
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stav účtu k 1. 1. 2014  9 699 328,98 Kč   
výdaje: 1 120 303,94 Kč VYAS, Vyškov, státní podnik v likvidaci 
zůstatek účtu k 31. 12. 2014      8 579 025,04 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. 2014      1 677 114,86 Kč 
bez obratu za rok 2014   
 
zůstatek účtu k 31. 12. 2014 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. 2014      0,00 Kč 
výdaje uskutečněné VISA kartami celkem   162 727,40 Kč 
 
zůstatek účtu k 31. 12. 2014    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. 
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stav účtu k 1. 1. 2014       0,00 Kč 
příjmy       1 370 620,00 Kč  
výdaje             -31 900,00 Kč vracené přeplatky 
 1 338 720,00 Kč zúčtováno ve prospěch státního  
   rozpočtu na MF 
zůstatek účtu k 31. 12. 2014                           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. 2014 má v držení celkem 2 560 ks akcií v nominální hodnotě 613 120 000,- Kč. Hodnota 
jedné akcie je 239 500,- Kč. Celková pořizovací cena akcií evidovaná v účetnictví je 218 247 944,10 
Kč. Uvedené akcie představují podíl 24,25 % na základním kapitálu akciové společnosti. V průběhu 
roku 2014 došlo k navýšení majetkové účasti v této akciové společnosti o 402 ks akcií.  

 

9.5. Návratné finanční výpomoci 
 

V roce 2014 nebyly na MMR evidovány. 

 

10. Kontrola 
 
10.1. Kontroly hospodaření provedené v gesci samostatného oddělení 
interního auditu 
 

Samostatné oddělení interního auditu zabezpečovalo v roce 2014 především tyto hlavní 
činnosti: 

– zabezpečení funkce interního auditu, 
– výkon kontaktního bodu sítě AFCOS. 
 
V rámci zabezpečení funkce interního auditu byly v roce 2014 vykonány tyto audity a auditní 

šetření:  
– Audit vnitřního kontrolního systému a auditu operací u Odboru legislativně právního, 
– Audit systému dozoru nad výkonem přenesené působnosti na úseku územního 

rozhodování a stavebního řádu u Odboru územně a stavebně správního, 
– Mimořádné auditní šetření a interní audit u Odboru elektronizace veřejných zakázek a 

koncesí 
 
Kromě výkonu auditní činnosti poskytovalo Samostatné oddělení interního auditu v roce 2014 

konzultační a poradenské služby pro útvary MMR a organizace zřizované MMR. 
 
V rámci kontaktního bodu sítě AFCOS byly zajištěny následující činnosti:  
– pravidelná čtvrtletní hlášení nesrovnalostí pro úřad OLAF, 
– spolupráce s řídícími orgány SROP a FS, s PCO MF ČR, s centrálním kontaktním 

bodem sítě AFCOS a úřadem OLAF při opravách chyb v hlášeních nesrovnalostí. 

 

10.2. Kontroly hospodaření provedené v gesci Řídících orgánů 
kofinancovaných programů SR a EU 
 

Řídící orgán Integrovaného operačního programu 

Řídící kontrola 
 

Celkovou zodpovědnost za realizaci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) 
zahrnující i odpovědnost za finanční kontrolu poskytované pomoci nese Odbor řízení operačních 
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programů Ministerstva pro místní rozvoj, jenž vykonává roli Řídícího orgánu IOP (dále jen ŘO IOP). 
Provádění kontrolní činnosti může přenést na kontrolní orgány subjektů implementační struktury, a to 
prostřednictvím dohod o delegování úkolů, resp. na základě rozhodnutí ministra, není tím však zbaven 
svého práva sám kontroly provádět, ani není zbaven zodpovědnosti za provádění těchto kontrol. ŘO 
IOP v rámci kontrolního systému nastaveného v Operačním manuálu IOP (dále jen „OM IOP“) 
kontroluje činnosti jednotlivých zprostředkujících subjektů (dále jen ZS). ŘO IOP tak ověřuje zejména 
plnění dohod o delegování úkolů a rozhodnutí ministra pro místní rozvoj na jednotlivé ZS. Řídící 
kontrola těchto subjektů je součástí kontrolního systému definovaného v Operačním manuálu  IOP – 
aktualizovaná verze 1.5, platná od 1. 11. 2013. Zde jsou, mimo jiné, popsány druhy řídící kontroly a 
způsoby, jakými jsou prováděny. V metodických podkladech programu jsou jednoznačně vymezeny 
odpovědnosti a pravomoci jednotlivých subjektů a jejich činnosti jsou pravidelně kontrolovány. Cílem 
nastaveného kontrolního systému je vytváření podmínek pro zabránění vzniku nedostatků a vytváření 
takových kontrolních mechanismů, které by případně vzniklé nedostatky dokázaly včas odhalit 
a napravit. Výsledky prováděných kontrol jsou pravidelně měsíčně sledovány a vyhodnocovány. 
Pracovníci ŘO IOP je zaznamenávají do informačního systému IS MONIT7+  a IS MSC2007. ŘO IOP 
plánuje provádění kontrol delegovaných činností u jednotlivých ZS v souladu s Operačním manuálem 
ŘO (dále jen „OM ŘO“). Krom provádění kontrol delegovaných činností prošetřuje ŘO IOP v průběhu 
roku také námitky příjemců proti krácení Žádostí o platbu (dále jen ŽoP), provedeným Centrem pro 
regionální rozvoj ČR (dále jen CRR), a to formou veřejnosprávních kontrol projektů. Dále ŘO IOP 
prošetřuje stížnosti podané dle § 175 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, proti nesprávnému postupu jednotlivých ZS. Prověřování stížností 
provádí ŘO IOP formou ad-hoc kontrol delegovaných činností. 

 

 

 

Vnitřní kontrolní systém 
 

Vnitřní kontrolní systém, který je založen na pravidlech efektivního, hospodárného a účelného 
výkonu veřejné správy vyplývajícího ze zákona o finanční kontrole a dalších předpisů, je popsán v OM 
IOP.  

Zaměření kontrolní činnosti ŘO IOP je určeno na základě analýzy rizik, zohlednění podnětů 
získaných od subjektů podílejících se na implementaci program, výsledků auditů a kontrol 
provedených externími subjekty, námitek a stížností příjemců a dále závěrů vlastní kontrolní činnosti.  

 Kontrolní činnost ŘO IOP v roce 2014 byla podložena Plánem kontrol ŘO IOP na rok 
2014.  

Kontroly delegovaných činností (dále KDČ) byly v roce 2014 zaměřeny na ověřování 
dodržování správných postupů jednotlivými ZS, zejména při kontrole veřejných zakázek zadávaných 
v projektech, při výběru vzorku projektů ke kontrolám a při kontrole administrace ŽoP. 

 ŘO IOP prošetřoval námitky příjemců proti kontrolním zjištěním CRR, zejména výši 
vyčíslených nezpůsobilých výdajů a krácení ŽoP. Při jejich prověřování prováděl kontroly projektů 
(dále KNP) formou administrativních veřejnosprávních kontrol, případně veřejnosprávních kontrol na 
místě.  

 

 

 

 

Přehled celkem zahájených a ukončených kontrol ŘO IOP v roce 2014 

Typ 

kontroly 
Zahájené 

Ukončené 

celkem 

Ukončené 

bez nálezu 

Ukončené 

s nálezem 
Neukončené 

KDČ 16 16 13 3 17 

KNP 44 33 12 21 16 

Celkem 60 49 25 24 33 
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 Celkem ŘO IOP v roce 2014 zahájil 60 kontrol, z toho bylo 16 KDČ (prováděných u 
jednotlivých zprostředkujících subjektů) a 44 KNP (prováděných u příjemců finanční podpory). 
Z předchozích období bylo do roku 2014 převedeno 26 neukončených kontrol (z toho 13 KDČ 
a 13 KNP), zrušeny byly 4 kontroly. 

 

Přehled kontrol delegovaných činností podle ZS za rok 2014 
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MV 4 2 1 0 0 1 1 2 1 0 2 

MPSV 4 3 0 1 0 2 1 0 1 0 4 

MZd 4 3 2 1 0 0 1 1 1 0 2 

CRR 4 8 5 0 2 1 0 2 0 0 9 

Celke

m 
16 16 8 2 2 4 3 5 3 0 17 

 

 ŘO IOP v roce 2014 zahájil všech plánovaných 16 KDČ, z nichž ukončil 3 kontroly. Ze 
13 kontrol převedených z minulých období ukončil 5 kontrol. 

 

Přehled kontrol projektů podle oblastí intervence v roce 2014 
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1.1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

2.1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 

3.1+3.3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3.4 0 3 0 1 2 2 2 0 2 1 

4.1 0 7 0 5 2 2 0 1 1 5 

5.1 0 12 0 8 4 9 2 3 6 3 

5.2 0 17 0 7 10 15 2 9 6 3 

5.3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

6.1+6.2 0 7 2 2 3 5 0 3 2 2 

Celke

m 

0 48 2 24 22 34 11 17 17 17 
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Přehled zahájených a ukončených administrativních kontrol ŽoP odborem 
rozpočtu v roce 2014  
 

Typ 

kontroly 
Zahájené Ukončené  

Ukončené 

bez nálezu 

Ukončené 

s nálezem 
Neukončené 

AK interim 

s 

proplácení

m 

23 9 9 0 14 

 
Odbor rozpočtu ověřil v oblastech intervence 1.1 a 3.2 celkový objem výdajů ve výši 1 619,4 

mil. Kč; nebyly identifikovány žádné nezpůsobilé výdaje. 

 

Celkové vyhodnocení plnění plánu kontrol IOP k 31. 12. 2014 
 

ŘO IOP předpokládal uskutečnit v roce 2014 minimálně 4 kontroly delegovaných činností 
u jednotlivých ZS zahrnující všechny oblasti intervence, tj. celkem 16 kontrol v roce 2014, dále 
1 veřejnosprávní kontrolu na místě a 1 kontrolu řídícího a kontrolního systému finančního nástroje 
JESSICA. V první polovině roku 2014 ŘO IOP dále plánoval dokončit realizaci 10 kontrol zahájených 
v roce 2013 a 3 zařazených do tohoto plánu. Celkem bylo tedy do plánu na rok 2014 zařazeno 31 
kontrol z toho 16 kontrol delegovaných činností. 

ŘO IOP zahájil v roce 2014 celkem 60 kontrol včetně všech 16 kontrol delegovaných činností 
a dokončil celkem 49 kontrol.  

Nejčastějším kontrolním zjištěním při kontrolách delegovaných činností u zprostředkujících 
subjektů IOP bylo nedodržování nastavených postupů, termínů a lhůt v OM IOP a manuálech 
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 jejich dodržování.  

 

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). 
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, identifikovaných v dílčích analýzách rizik ZS a ŘO resp. 
v Katalogu rizik IOP.   

ŘO IOP se podílel v rámci pracovní skupiny Národního orgánu pro koordinaci na návrzích 
změn legislativy pro oblast strukturálních fondů.  

 

VNĚJŠÍ AUDITY A KONTROLY  
 
Audity Evropské komise 

 
Audit systému Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/1173/1 

 

Zaměření auditu: Ve dnech 8. 4. - 12. 4. 2013 se na Auditním orgánu, Platebním a certifikačním 

orgánu, na Národním orgánu pro koordinaci Národního strategického referenčního rámce a u 
vybraných operačních programů uskutečnila auditní mise Evropské komise č. 
2012/CZ/REGIO/J4/1173/1. Audit byl zaměřen na účinnost fungování řídících a kontrolních systémů. 
Z hlediska IOP byl audit proveden na řídícím orgánu a vybraných zprostředkujících subjektech (tj. na 
MZd ČR, CRR ČR a MV ČR). Audit byl zaměřen na účinnost fungování řídících a kontrolních systémů.   
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Auditní zjištění v návrhu zprávy dle auditorů spočívala v tom, že metodika pro řešení 

nesrovnalostí (dle platné MFTK) nebyla plně nastavena v OM IOP/OM ZS a dále, že v OM IOP není 
dostatečná metodika pro kontroly způsobilosti výdajů. V červenci 2014 byla vyhotovena finální verze 
auditní zprávy a zjištění obsažená v návrhu zprávy byla na základě stanoviska ŘO k návrhu zprávy ve 
finální zprávě označena za uzavřená. 

 
Audit Evropské komise na Platebním a certifikačním orgánu č. 2013/CZ/REGIO/C4/1309/1 
 
           V období od 18. do 22. listopadu 2013 proběhl na Platebním a certifikačním orgánu 

audit ze strany Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1309/1. Audit byl zaměřen zejména na 
ověřování procesů na úrovni PCO, dotknul se však také činnosti Řídícího orgánu IOP. ŘO IOP 
auditorům poskytl zejména vyžádané informace dle přílohy 3 Implementačního nařízení, dále 
informace k nesrovnalostem a Výročnímu výkazu částek dle čl. 20 odst. 2 Implementačního nařízení. 
Dle dostupných informací ŘO IOP audit nebyl ke dni 31. 12. 2014 ukončen. 

 
Audit Evropské komise č. 2014/CZ/REGIO/C4/1349/1 
 
V dubnu 2014 byl ze strany Evropské komise zahájen audit zadávání veřejných zakázek (dále 

také „VZ“) na vysílací služby (tzv. audit na broadcasting). Z hlediska OP IOP se audit týkal projektů 
v oblasti intervence (dále také „OI“) 4.1 příjemce České centrály cestovního ruchu a také projektu OI 
1.1 příjemce MV ČR. Dne 15. 9. 2014 ŘO IOP obdržel návrh zprávy v českém jazyce. Dle ŘO IOP 
v návrhu zprávy nejsou vyčíslené nezpůsobilé výdaje, které by se týkaly IOP. Audit nebyl ke dni 31. 
12. 2014 ukončen. 

 
Audit Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1332/1 
 
V dubnu 2014 byl ze strany Evropské komise zahájen audit u Auditního orgánu MF ČR (dále 

také „AO“) a u příjemců osmi vybraných projektů IOP. Auditní mise spočívala v opětovném auditu 
projektů, které byly auditovány AO již v rámci auditu operací roku 2013. Dne 5. 8. 2014 byl vydán 
návrh auditní zprávy v českém jazyce. Ke zjištěním obsaženým v návrhu zprávy ŘO IOP ve spolupráci 
s příjemci a AO zaujal počátkem října 2014 své stanovisko. AO na základě návrhu auditní zprávy 
akceptoval požadavek na provedení auditu v oblasti IT projektů. Výsledky tohoto auditu budou 
obsažené ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2015. Audit EK nebyl ke dni 31. 12. 2014 ukončen. 

 

Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu 
 

Kontrolní akce NKÚ č. 13/24 „Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní 
infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit 
prostřednictvím e-tržišť“ 

 

Zaměření kontroly:  NKÚ zahájil tuto kontrolní akci v červnu 2013. U projektu NIPEZ (reg. č. 

CZ.1.06/1.1.00/07.06384) je příjemcem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále také „MMR“). 
Kolegium NKÚ schválilo kontrolní závěr dne 31. 3. 2014.   
NKÚ zjistil ve vztahu k projektu NIPEZ následující skutečnosti: 

Příprava e-tržišť byla zajištěna prostřednictvím veřejných zakázek (dále také „VZ“) a byla 
spolufinancována z prostředků EU. Nejzávažnějším zjištěním v této oblasti bylo neoprávněné dělení 
VZ, přičemž NKÚ toto mj. kvalifikoval jako porušení rozpočtové kázně a zároveň jako nesrovnalost ve 
výši až 1,445 mil. Kč. (S ohledem na toto zjištění ŘO IOP u projektu zaevidoval nesrovnalost. Dle ZS 
MV VZMR zadaná přímou výzvou není uvedena v IS Monit7+ a je pravděpodobné, že byla 
financována ze státního rozpočtu a tudíž ani nebylo možné, aby kontrolní orgány IOP dělení zakázek 
zjistily). 

Pro hodnocení projektu si MMR zvolilo monitorovací indikátor „Podíl digitalizovaných 
dokumentů“ s cílovou hodnotou 10 %. Tento indikátor však není navázán na hlavní cíl projektu NIPEZ, 
kterým je dosažení úspor. Způsob jeho výpočtu nebyl doložen v žádném z dokladů k projektu NIPEZ. 
V průběhu prvního roku používání e-tržišť MMR vykazovalo u tohoto indikátoru nulovou hodnotu, která 
neodpovídala reálnému podílu elektronicky zadaných zakázek.  

V koncesním řízení MMR v rozporu s právními předpisy dvakrát navýšilo Ceník, resp. 
jednotkové ceny za základní služby, za které MMR platí jednotlivým provozovatelům, čímž zvýšilo 
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výdaje na provoz e-tržišť. Toto navýšení představuje riziko nehospodárnosti ve zbývajícím období 
platnosti koncesních smluv. 

MMR úspory ani další cíle v prvním roce provozu e-tržišť nehodnotilo. Dle výpočtu NKÚ bylo 
v prvním roce používání e-tržišť dosaženo pouze 320 mil. Kč „úspor“, což představuje 27 % 
z plánovaného cíle 1,2 mld. Kč (snížení cen nakupovaných komodit). Nejvyšší „úspory“ na trhu 
dodávek činily 20 % v případě zadávání VZ formou „otevřených výzev“. Nejnižší „úspora“ byla 
vypočtena u „přímého zadání“ na trhu služeb (4 %). E-aukce, se kterými byly spojovány nejvyšší 
očekávané úspory, byly realizovány v zanedbatelném počtu případů. 

Z pěti e-tržišť zadavatelé preferovali zadávání zakázek na dvou – TENDERMARKET a Gemin, 
jejichž prostřednictvím bylo zadáno 98 % VZ. Na e-tržišti TENDERMARKET je zaregistrováno i 
nejvíce uživatelů (84 % dodavatelů a 79 % zadavatelů) z celkového počtu všech registrovaných. 

Systém e-tržišť umožňoval zadávání chybných hodnot, neboť nebyly nastaveny funkční 
kontrolní mechanismy (algoritmy), které by uživatele upozornily na logické chyby. Tato skutečnost 
může mít vliv na správnost statistického vyhodnocení i na transparentnost uveřejňovaných informací o 
zadaných zakázkách. 

Povinnost zadávání zakázek byla dána usneseními vlády, stejně jako tomu bylo předtím u 
systému ICT a e-tržišť, který byl před zahájením projektu NIPEZ vyhodnocen jako nedostatečný. V UV 
ze dne 10. 5. 2010 č. 343 ani v UV ze dne 28. 3. 2012 č. 222 nebyl nastaven kontrolní a sankční 
mechanismus pro kontrolu dodržování povinnosti zadávat zakázky přes e-tržiště ve výši 100 % pro 
ústřední orgány státní správy a ve výši 50 % pro jejich podřízené organizace. 

MMR a Ministerstvo spravedlnosti (dále také „MSp“) vedly evidenci objednávek a zakázek 
zadaných přes i mimo e-tržiště. Tuto povinnost však MSp nepřeneslo na své podřízené organizace a 
KS ÚL ani KSZ ÚL tuto evidenci nevedly. Způsob evidence tak neumožňoval kontrolu plnění vládou 
stanovených povinností. Další zjištění u MMR a MSp souvisela například s nedodržením zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.    

Stanoviska MMR a MSp a přijatá opatření:  MMR se se závěry uvedenými 

v kontrolním závěru neztotožňuje. MMR se zaměřilo na zjednodušení procesů zadávání VZ na e-
tržišti, odstranění administrativní náročnosti a zvýšení uživatelského komfortu, čímž přispělo k 
zefektivnění elektronického zadávání a usnadnění přístupu dodavatelů k systému e-tržišť. Úkol 
předložit návrh novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a souvisejících právních 
předpisů, který by navrhl kontrolní a sankční mechanismus fungování elektronických tržišť veřejné 
správy a stanovil podmínky používání systému elektronických tržišť veřejné správy veřejnými 
zadavateli, stále existuje. Nastavení kontrolního a sankčního mechanismu a potencionální rozšíření 
povinnosti využívat e-tržiště dnes nepovinnými subjekty bude analyzován v rámci realizace 
transpozice směrnic regulujících oblast veřejného zadávání (Směrnice 2014/24/EU, Směrnice 
2014/25/EU a Směrnice 2014/23/EU) do vnitrostátního právního řádu dle harmonogramu pro 
předložení a schválení zákona o veřejných zakázkách vládou ČR. 

U tohoto projektu dochází k naplnění indikátoru týkajícího se digitalizace dokumentů až po 
zprovoznění Národního elektronického nástroje. Splnění indikativní cílové hodnoty z programového 
dokumentu IOP bude vyhodnoceno podle stavu dosaženého na konci roku 2015. 

Ceník elektronických tržišť byl navýšen pouze jednou v souvislosti s implementací číselníku 
NIPEZ, a to dodatkem č. 1 koncesní smlouvy. Jiný dodatek uzavřen nebyl a nebyl proto změněn ani 
ceník e-tržišť. Dle názoru MMR byl výsledný ceník vzešlý z koncesního řízení v souladu s podmínkami 
koncesního řízení. Zadavatel při stanovení sjednocených jednotkových cen postupoval přesně dle ust. 
9.3 koncesní dokumentace, které mu umožnilo do sjednocené jednotkové ceny nezapočítat takovou 
položku, která objektivně a vzhledem ke všem okolnostem (zejm. vzhledem k předmětu plnění) 
naplňuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny (§ 77 ZVZ). Takový postup, kdy byly ceny „očištěny 
od extrémních hodnot“, byl zvolen za účelem nalezení vhodné výchozí ceny pro jednání o cenách. 
MMR jako vstup pro jednání muselo stanovit ceny, které by neznamenaly konec jednání proto, že by 
byly pro většinu budoucích provozovatelů e-tržišť nepřijatelné.  

Již na začátku roku 2012 bylo zřejmé, že bude schválena novela ZVZ. Nebylo však jisté, kdy a 
v jaké podobě bude novela ZVZ schválena, neboť nebylo zřejmé, zda během legislativního procesu 
nedojde ještě ke změnám novely a nebylo také zřejmé, kdy vstoupí novela v účinnost. Současně bylo 
zřejmé, že dojde ke změnám v číselníku NIPEZ. MMR se proto v zájmu hospodárného postupu 
rozhodlo předložit provozovatelům e-tržišť až upravený číselník NIPEZ, a to i s ohledem na situaci, 
kdy bylo zjevné, že bude posunut termín zahájení provozu e-tržišť. Pokud by MMR postupovalo tak, 
že by provozovatelům e-tržišť předložilo číselník NIPEZ před jeho změnou, znamenalo by to, že by po 
úpravě číselníku NIPEZ musela být provedena změna e-tržišť, která by byla spojena s dodatečnými 
náklady. 
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Na základě zjištění NKÚ se MMR rozhodlo aktualizovat Závazné minimální požadavky na 
technickou specifikaci e-tržišť veřejné správy formou Dodatku č. 5 – implementován k 1. 4. 2014, resp. 
k 28. 4. 2014. V rámci tohoto dodatku byla přidána validace takových položek, aby se minimalizovalo 
riziko nesprávnosti či snížené věrohodnosti informací poskytující řešení e-tržišť. 

V souvislosti s procesem registrace uživatelů e-tržišť byla po zjištění NKÚ provedena celková 
analýza všech registrací u všech provozovatelů a identifikovány 2 případy duplicit v registraci 
uživatelů. V rámci obou případů byla ihned zjednána náprava a na straně provozovatelů přijatá taková 
opatření, aby k duplicitám již nedocházelo. MMR nedostatky vyplývající z tohoto zjištění odstranilo 
ještě v průběhu kontroly NKÚ. 

MMR je toho názoru, že nelze vyhodnocovat plnění všech cílů po prvním půlroce fungování e-
tržišť, v rámci níž dochází k náběhu celého systému, seznamování se s aplikací a pravidly používání 
e-tržišť. Součástí Zprávy o fungování e-tržišť za rok 2013 je již také informace o přínosech e-tržišť 
v podobě formální kontroly postupu zadavatele a transparentnosti zadávání VZ bez vlivu na zvýšení 
transakčních nákladů. Pozitivní přínos vidí MMR zejména ve vztahu k přístupu malých a středních 
podniků na trh veřejných zakázek. Úspora vypočtená NKÚ ve výši 320 mil. Kč odpovídá stavu 
využívání e-tržišť za období jednoho roku od spuštění e-tržišť tj. od 1. 7. 2012 a nelze ji porovnávat 
s odhadem úspor MMR ve výši 1,2 mld. Kč za rok, zejména z toho důvodu, že MMR předpokládalo dle 
šetření elektronizace zadávání VZ širší zapojení nepovinných subjektů, např. subjektů samosprávných 
celků, jejichž využívání se v současnosti pohybuje v jednotkách %.     

Nákupem přes e-tržiště MSp skutečně neuspořilo personální ani materiální výdaje. Zadávání 
VZ je totiž na e-tržišti realizováno interně vlastními zaměstnanci v rámci běžné pracovní náplně. Lze 
nicméně uvést, že došlo k určitému snížení časové náročnosti fáze zadávacího řízení u veřejných 
zakázek malého rozsahu (dále také „VZMR“), neboť e-tržiště umožňuje provádět většinu kroků 
zadávacího řízení automaticky. 

MMR má zpracované a vydané rozhodnutí ministra upravující používání e-tržišť č. 71 ze dne 
1. června 2012 v souladu s usnesením vlády ze dne 10. 5. 2010 č. 343 v aktuálním znění. Na základě 
zjištění kontroly NKÚ byl posílen dohled vedoucích pracovníků věcně příslušných zadavatelských 
útvarů při zadávání VZ na MMR, zejména ve vztahu k zadávání povinných komodit na e-tržišti a 
dodržování všech předepsaných finančních limitů a lhůt. MMR aktualizovalo rozhodnutí ministra (č. 
83/2014), na základě něhož byl zpřesněn výčet informací předkládaných vedení MMR o zadávání VZ 
na e-tržištích pro účely vyhodnocení způsobu využívání e-tržišť na MMR. 

 
Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 8. 12. 2014 uložilo MMR ČR připravit a realizovat opatření 

reagující na doporučení NKÚ v Kontrolním závěru a informovat vládu do 31. 3. 2015 o realizaci 
opatření.    

 
Kontrolní akce NKÚ č. 13/32 „Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu“ 

 

Zaměření kontroly: Kontrolní akce NKÚ č. 13/32 byla na MMR zahájena dne 17. 9. 2013. 

Předmětem kontroly byla mimo jiné činnost MMR jako řídícího orgánu IOP (dále také „ŘO IOP“) ve 
vazbě na cestovní ruch a činnost MMR jako příjemce peněžních prostředků z IOP. Kontrolovaným 
obdobím byla léta 2007 – 2013, v případě věcných souvislostí i období související.  

Dne 30. 6. 2014 Kolegium NKÚ schválilo kontrolní závěr.  

NKÚ uvádí následující zjištění: 
Projekty Upevnění postavení České republiky a její konkurenceschopnosti v 

cestovním ruchu, Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu a Česko 

chutná skvěle, realizované CzechTourismem, nebyly dostatečně připraveny. Dle kontrolního závěru 
NKÚ vztahujícímu se k IOP CzechTourism v průběhu realizace měnil aktivity projektů, strukturu jejich 
rozpočtu, zadávací řízení, cílové hodnoty indikátorů a termíny dokončení realizace.  

CzechTourism nestanovil odpovídající ukazatele pro hodnocení cílů růstů rozvoje cestovního 
ruchu, růstu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti a projekty hodnotil počtem kampaní a 
marketingových produktů.  

Projekt Zavedení národního informačního portálu cestovního ruchu je zpožděn, což může vést 
k ohrožení realizace tohoto projektu.  

Dle NKÚ MMR při přípravě a realizaci projektu Národní systém kvality služeb cestovního 
ruchu v České republice u části vynaložených prostředků nezajistilo dostatečnou efektivnost, případně 
hospodárnost a nelze vyloučit riziko, že MMR nebude schopno zajistit zdroje financování dalšího 
rozvoje a inovace tohoto systému.  
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dle NKÚ MMR proplatilo mimo jiné i výdaje externí firmě za právní poradenství za účelem 
tvorby zadávací dokumentace a za hodnocení uchazečů VZ, ačkoliv provádí metodické řízení procesu 
zadávání VZ a podílí se na přípravě souvisejících právních norem. MMR tak nehospodárně vynaložilo 
230 tis. Kč. (ŘO IOP zaevidoval u projektu nesrovnalost v této výši). 

 

Stanovisko MMR a nápravná opatření:  MMR ve stanovisku ke kontrolnímu závěru 

NKÚ uvádí, že se jedná o objednávku, která byla uzavřena nikoliv na právní poradenství, ale na 
specifické poradenství k VZ týkající se IT služeb – „Vytvoření webových stránek Českého systému 
kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu“. Zadavatel, tj. odbor cestovního 
ruchu a ani odbor informatiky,  neměl dostatek odborných znalostí a kapacitu na to, aby mohl předmět 
VZ, podklady pro hodnocení a stanovení předpokládané hodnoty VZ stanovit sám. Zadavatel proto 
svěřil  tyto odborné úkoly externímu dodavateli specializovanému na IT systémy s cílem, aby zajistil 
kvalitní a odborné zpracování. Odborné i právní poradenství se řadí mezi uznatelné náklady projektů a 
každý příjemce je může využít. MMR postupovalo v souladu se stanovenou metodikou a Příručkou pro 
žadatele a příjemce, a proto nenavrhuje u tohoto bodu opatření.   

Dle stanoviska MMR ke kontrolnímu závěru NKÚ jsou projekty realizované CzechTourismem 
víceleté, mají neinvestiční charakter a je nutno zohledňovat skutečnost, že vnější prostředí se vyvíjí a 
tudíž projekty zaměřené na marketing nemohou být tak rigidní jako např. investiční. Institut oznámení 
o změně umožňuje příjemcům reagovat na aktuální nové skutečnosti, čehož se využívá, a úspěšnost 
projektu je hodnocena podle jeho výstupů a dosažení cílů. Indikátory jsou determinovány 
programovým dokumentem IOP a příjemci pracují s fixním seznamem ukazatelů. Příjemce tedy 
nastavuje hodnoty (množství), nikoliv samotné ukazatele. Monitorovací indikátory v rámci prioritních 
os IOP 4a, 4b Národní podpora cestovního ruchu byly k programu schváleny Evropskou komisí. 
Indikátory dopadu nebyly stanoveny. Tyto indikátory informují o souvislostech překračujících rámec 
okamžitých účinků a jejich využití při monitoringu je velmi omezené (zvláště pak v tak specifické 
oblasti, jakou je cestovní ruch), neboť účinek řady realizovaných aktivit se projevuje až s velkým 
časovým odstupem. V  rámci projektů se pracuje s řadou monitorovacích nástrojů, které ukazují např. 
úspěšnost kampaní a jejich vliv na rozhodování respondentů, šetření navíc probíhají souběžně v 
realizovaných statistických projektech. Stanovení jednoznačných metrik úspěšnosti kampaní na 
podporu cestovního ruchu je složité, jelikož do celého procesu vstupuje řada faktorů, které nelze 
ovlivnit. Kvůli eliminaci veřejné podpory, která v programu IOP není dovolena, má propagace destinací 
výrazně značkový charakter a vylučuje propagaci konkrétních produktů. Nastavení podmínek 
programu tak dovoluje pouze omezeně v projektech prokazovat jednoznačné výsledky komerční sféry.  

Rámcový způsob řešení udržitelnosti systému kvality byl součástí projektové žádosti a 
předpokládá, že financování bude probíhat z prostředků státního rozpočtu a z výnosů z procesu 
certifikace. V období udržitelnosti projektu budou příjmy projektu administrovány jako nepředvídatelné 
příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady č.1083/2006 (ES). Certifikační proces bude zpoplatněn a část 
administrativních nákladů bude pokryta z těchto poplatků. Vlastníkem systému kvality je MMR, které 
na rozvoji a inovacích spolupracuje s profesními sdruženími v cestovním ruchu a celou řadou 
odborníků na oblast kvality služeb, a to prostřednictvím Rady pro kvalitu a certifikaci, která metodicky 
dohlíží na rozvoj systému kvality. MMR dále společně s partnery pracuje na popularizaci systému 
kvality služeb mezi poskytovateli služeb a zvýšení jeho atraktivity. Součástí řešení udržitelnosti 
systému kvality je plánovaný vstup vytvořeného systému do programu Česká kvalita, který je 
v souladu s Národní politikou kvality garantován vládou ČR.  Současně probíhá spolupráce s dalšími 
profesními organizacemi, které mají zájem systém dále udržovat a pracovat s ním, protože pro jejich 
členy je systém kvality zdroj vedoucí ke zlepšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení 
kvality nabízených služeb.  

 
Vláda ČR usnesením ze dne 8. 12. 2014 č. 1022 uložila MMR realizovat opatření uvedená ve 

stanovisku s termínem jejich plnění do 30. 6. 2015.  
Schvalované projekty počínaje rokem 2014 vycházejí z platné Marketingové koncepce 

cestovního ruchu do roku 2020, která byla schválena Ministerstvem pro místní rozvoj a agenturou 
CzechTourism. Marketingová koncepce bude dále rozpracována na dílčí dvouleté akční plány. Toto 
opatření významným způsobem ovlivní dopady nekoncepční přípravy projektů a nutnosti provádění 
změn v období jejich realizace.   Od roku 2014 byly MMR obnoveny nebo ustanoveny nové 
koordinační platformy, kterými jsou Kolegium cestovního ruchu a Meziresortní koordinační komise 
cestovního ruchu, prostřednictvím kterých byla zintenzivněna komunikace mezi jednotlivými aktéry 
cestovního ruchu, posílena meziresortní spolupráce a celkově zkvalitněna komunikace v rámci 
sektoru. Další alternativou je rovněž legislativní opatření, pro které se zatím mezi relevantními 
subjekty hledá shoda. Probíhají pravidelná měsíční setkání mezi ŘO IOP jako poskytovatelem dotace, 
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zprostředkujícím subjektem Centrem pro regionální rozvoj ČR (dále také „CRR“) a příjemcem, tj. 
CzechTourism. Na jednáních dochází ke kontrolám termínů plnění a příprav výběrových řízení (dále 
také „VŘ“) s cílem omezit rizika související s časovými posuny v harmonogramech realizace 
plánovaných VŘ v projektu. MMR bude v návaznosti na potřeby sektoru provádět inovace systému 
kvality a ve spolupráci s partnery projektu dopracuje vhodné řešení udržitelnosti projektu po roce 
2015.   

Audity Auditního orgánu 
 

Audit systému implementace IOP č. IOP/2013/S 

 

Zaměření auditu: Od září 2013 na ŘO IOP a Zprostředkujících subjektech IOP probíhal audit 

systému implementace Integrovaného operačního programu č. IOP/2013/S. ŘO IOP obdržel 
souhrnnou zprávu o auditu systému dne 5. 1. 2015.  

Kontrolní zjištění: 
V průběhu auditu systému bylo identifikováno celkem 16 zjištění, z toho 2 zjištění s vysokou mírou 
závažnosti, 11 zjištění se střední mírou závažnosti a 3 zjištění s nízkou mírou závažnosti. 

Za ŘO IOP bylo identifikováno celkem 6 zjištění, z toho 5 zjištění se střední mírou závažnosti a 1 

zjištění s nízkou mírou závažnosti: 
- požadavek ŘO IOP, aby příjemci dotace požádali o ukončení právního aktu o poskytnutí dotace 

při převodu delegovaných činností mezi ZS, neměl oporu v zákoně č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a vytváří zbytečná rizika; 

- Rozhodnutí ministra č. 168/2009, o náboru zaměstnanců nerespektovalo platnou Metodiku 
výběru zaměstnanců implementujících fondy EU; 

- nedostatečná účinnost kontrol vykonaných dle čl. 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006; 
- neprovádění interim analýzy rizik u projektů Technické pomoci IOP administrovaných ŘO IOP; 
- nedostatečné vedení Zápisů z jednání komisí TP IOP, absence Zápisů z jednání komisí TP IOP 

v IS Monit7+ 
- setrvávající nekomfortní situace po rozdělení jednotlivých fází administrace projektů 

realizovaných v rámci oblasti intervence 3.1 a 3.3 IOP mezi MPSV a CRR ČR (nízká míra 
závažnosti). 
ŘO IOP nesouhlasí s doporučením auditorů týkající se zpracování analýzy posouzení a právní 

rozbor všech kroků učiněných ŘO IOP, ZS IOP a příjemci, které souvisely s ukončováním platnosti 
stávajících právních aktů o poskytnutí dotace při převodu delegovaných činností mezi ZS. ŘO IOP již 
vyčíslil nezpůsobilé výdaje související s druhým zjištěním týkající se 1 zaměstnance. ŘO IOP již splnil 
doporučení týkající se řádného vedení Zápisů z jednání komise TP IOP; dále ŘO IOP zapracoval 
revizi postupů v OM IOP a OM ŘO IOP a průběžně vkládá zápisy z jednání komise TP IOP do IS 
Monit7+. Doporučená supervize kontrolních listů pro kontrolu VZ a školení probíhají. ŘO IOP bylo dále 
doporučeno provést analýzu absorpčních kapacit na jednotlivých ZS IOP především s cílem eliminace 
rizika nedostatečného zajištění administrativní kapacity a zřízení pozice, jejíž náplní práce bude 
poskytovat konzultace příjemcům dotace a kontrolním pracovníkům v případě nejasností při 
administraci/kontrole VZ (odpovědi na otázky zveřejňovat); zajistit důsledné provádění kontrol 
zadávací dokumentace; vyhodnotiti nejčastěji se opakující chyby; respektovat výsledky interim analýzy 
rizik; zajistit odborné posudky v oblasti stavebnictví; provést interim analýzu rizik ve 100 % případů 
projektů Technické pomoci IOP administrovaných ŘO IOP, které jsou ve stavu realizace; 
transparentně doložit průběh jednání TP IOP; provést revizi postupů v manuálech, které upravují 
administraci výběru projektů TP IOP; zapracovat postupy výběru (připomínkování projektových 
žádostí) a postupy a vstupy při schvalování projektů TP IOP. AO dále doporučil nerozdělovat 
administraci v rámci oblasti intervence mezi dva subjekty.    

Za ZS CRR bylo identifikováno 1 zjištění se střední mírou závažnosti – chybovost v zadávání 

veřejných zakázek. Nejvíce pochybení bylo zjištěno u oblastí intervence 2.1 a 3.4, které CRR plně 
převzalo k 1. 7. 2012. 
ZS CRR nesouhlasí s doporučením zajistit povinnou účast na jednání komise pro hodnocení nabídek 
a komise pro hodnocení kvalifikace u zakázek na stavební práce nad 50 mil. Kč a u ostatních zakázek 
nad 10 mil. Kč. Chyby, které vzniknou při jednání komise, vyjdou následně najevo v rámci kontroly 2. 
fáze zadávacího řízení, kdy lze ve vztahu ke zjištěným chybám ještě provést nápravné opatření; dále 
doporučení nerozlišuje mezi zadavateli a nebere v úvahu personální kapacity. 

Za ZS MK byla identifikována celkem 4 zjištění, z toho 2 zjištění s vysokou mírou závažnosti, 1 

zjištění se střední mírou závažnosti a 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti: 
- nedostatečné provádění kontrol podle článku 13 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006; 
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- nedostatečné hodnocení rizikovosti projektů; 
- časové prodlevy při administraci projektů a při refundaci žádostí o platbu; 
- nedostatečné zajištění audit-trail o vykonaných kontrolách VZ (nízká míra závažnosti). 

S ohledem na ukončení činnosti ZS MK auditoři doporučili ŘO provést 100 % kontrolu zadání 
VZ, jejichž výdaje si příjemci budou nárokovat v žádostech o platbu; provést inventuru kontrol VZ 
provedených MK; provést kontroly zakázek, které nebyly předmětem kontroly; vyhodnotit nejčastější 
chyby identifikované kontrolními orgány ve VZ a proškolit pracovníky implementující OI 5.1 IOP a 
příjemce podpory; zvážit přípravu metodického dopisu příjemcům; zajistit povinnou účast pracovníků 
ZS na jednání komisí; respektovat výsledky analýz rizik; zajistit stavební experty; respektovat zásady 
pro výběr vzorku stanovené v Pokynu CHJ č. 4 a přehodnotit rizikovost všech projektů. ŘO IOP ve IV. 
čtvrtletí zahájil kontroly delegovaných činností související se stanovenými nápravnými opatřeními. 

 

Za ZS MPSV bylo identifikováno 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti týkající se rozdělení 

jednotlivých fází administrace mezi dva subjekty - MPSV a CRR. Důsledkem rozdělení pravomocí a 
odpovědnosti mezi dva subjekty byla složitá komunikace, neefektivní administrace a nedodržení lhůt. 
Přijatými opatřeními z předchozího auditu došlo ke zlepšení komunikace mezi oběma ZS a rovněž ke 
zlepšení výsledků administrace, zejména se zlepšilo dodržování lhůt. 
Za ZS MV byla identifikována celkem 3 zjištění se střední mírou závažnosti: 

- nedodržování termínů pro vydání Právního aktu stanovených v Manuálu interních postupů; 
- chybovost při zadávání veřejných zakázek;  
- informace v informačních systémech nejsou v souladu s projektovou dokumentací. (Dle 

vyjádření  ŘO  uvedená chyba vznikla chybnou konverzí dat v systému.) 

Za ZS MZd bylo identifikováno 1 zjištění se střední mírou závažnosti, které spočívá v chybovosti při 

zadávání veřejných zakázek.  

Doporučená opatření: 
Vzhledem k opatřením, která přijal ZS MZd v roce 2011 (Příkaz ministra č. 5/2011 a aktualizace OM 
GG ZS MZD) auditoři nenavrhli žádné doporučení, upozorňují však na riziko chybovosti při zadávání u 
veřejných zakázek. ZS MV bylo doporučeno, aby při vydávání právního aktu o schválení dotace 
stanovili platnost tohoto právního aktu na dobu 3 měsíců a prověřilo aktuálnost dat v IS MONIT7+ 
týkající se nastavení indikátorů povinných k naplnění a re-kontrolu zbývajících VZ. ZS MV 
překontroloval zbývající VZ v letech 2013 a 2014. 
 
Mimořádný Audit zdravotnictví č. AO/2014/SM/05-IOP  

 

Předmět auditu:  Cílem auditu systému bylo prověřit čerpání finančních prostředků z fondů EU na 

zdravotnickou techniku v rámci IOP v programovém období 2007 – 2013 a také ověřit aspekty 
způsobilosti příslušných operací včetně postupů zadávání VZ. Tento audit je součástí horizontálního 
auditu systému pro ověření čerpání finančních prostředků z fondů EU na zdravotnickou techniku na 
vybraných operačních programech. Audit byl dokončen dne 19. 12. 2014. 

Zjištění z auditu: 
V průběhu auditu byla identifikována 3 systémová zjištění, z toho 1 s vysokou mírou závažnosti 

a 1 se střední mírou závažnosti: 
- selhání a nedostatečnost kontrolních mechanismů poskytovatele dotace v rámci procesu 

hodnocení a schvalování projektu a v procesu administrativních a/nebo kontrol na místě 
z pohledu dodržování pravidel zadávání VZ v oblasti intervence 3.2a IOP s dopadem na VZ 
vyhlašované před 31. 1. 2011; 

- nedostatečné vedení dokumentace a informací o realizovaných projektech a jejich 
vyhodnocování pro podporu řízení oblasti intervence 3.2 IOP a souvisejících řízení rizik; 

- nedostatečná koordinace v oblasti pořizování zdravotnické techniky v rámci intervence 3.2 IOP 
s ostatními operačními programy Národního strategického referenčního rámce zaměřených na 
stejnou oblast. 
Pro audit operací bylo do vzorku vybráno 20 projektů, z toho u 14 projektů ze vzorku byla 

identifikována zjištění: 
- zjištění s potencionálním ohrožením finančních prostředků EU – cen zdravotnických přístrojů a 

nehospodárného vynakládání finančních prostředků; 
- nedodržení stanovených postupů pro zdávání VZ s finančním dopadem na způsobilé výdaje 

projektů; 
- zjištění formálního charakteru; 
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- ostatní identifikovaná zjištění týkající se např. management projektu nebo chyb odhalených 
dřívějšími kontrolami ze strany jiných orgánů s finančním dopadem na způsobilé výdaje 
projektů.  
U 10 projektů ze vzorku došlo k selhání a nedostatečnosti kontrolních mechanismů 

poskytovatele dotace v rámci procesu hodnocení a schvalování projektu, u nichž byly VZ vyhlášeny 
před 31. 1. 2011. Při výběru projektů řídící a kontrolní systém nedostatečně vyhodnocoval 
hospodárnost předložených žádostí o projekt (nesnižoval rozpočet na pořizované zařízení, nezávisle 
neanalyzoval provedené ceny přístrojů vzešlé od příjemců na základě jejich informací a případného 
průzkumu trhu, nebyly definovány přesné požadavky na doložení těchto cen – rozpočtu). Nezpůsobilé 
výdaje (potvrzené nesrovnalosti) za porušení pravidel veřejných zakázek nebo další porušení pravidel 
představují částku 40 343 166,48 Kč (3,3 %), přičemž za rizikové období představují částku  
40 312 901,35 Kč (4,3 %). Byly identifikované nehospodárně využité prostředky ve výši 71 509 094,20 
Kč z ověřovaných prostředků ve výši cca 1,2 mld. Kč (rozdíl od cen obvyklých s tolerančním pásmem - 
ohrožené prostředky). Auditoři stanovili doporučení uplatnění plošné finanční korekce ve výši 5 % na 
všechny projekty související se zadáním VZ zadaných před 31. 1. 2011 a uplatnění individuální 
finanční opravy na nezpůsobilé výdaje. 

Systém byl na základě těchto zjištění hodnocen v kategorii 3 (systém funguje částečně; jsou 
třeba zásadní zlepšení) před 31. 1. 2011 a v kategorii 2 (funguje, jsou třeba určitá zlepšení) po přijetí 
opatření po 31. 1. 2011. 

Auditovaná osoba zašle v souladu s § 13a odst. 4 zákona o finanční kontrole písemnou 
informaci o přijetí a stavu plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků nejpozději do 31. 1. 2015. 
 
Následný audit systému č. IT/2014/S/01-18 
 

Auditní orgán MF ČR zahájil 4. 2. 2014 na MMR následný audit systému - Ověření plnění opatření 
k nápravě vyplývajících z horizontálního auditu IT č. 451/10/SYS (16/2010/AO) „Audit monitorovacího 
systému SF a FS pro programové období 2007 – 2013“. Finální zpráva z auditu systému byla zaslána 
ze strany AO na MMR dne 28. 8. 2014. Jejím obsahem byla dvě zjištění se střední mírou závažnosti a 
jedno zjištění s nízkou mírou závažnosti. Na základě výsledků auditu auditoři doporučili ŘO IOP: 

- zavést formalizované postupy pro přesné rozdělení požadavků na rozvoj systému (IS Monit7+  
a Benefit7) a to zejména podle jejich možného vlivu na jeho chod; 

- zavést jednotnou metodiku testování a převzetí realizovaných změn a zavést jednotnou 
metodiku rozsahu testování; 
ŘO IOP doporučení AO MF ČR akceptoval. Ve spolupráci s OSMS byl v souladu s prvním 

doporučením nastaven postup pro rozdělení požadavků na rozvoj systému. U druhého doporučení je 

plánováno rozšíření uživatelské příručky MITIS o oblast testovacích scénářů. V souvislosti s třetím 
doporučením dojde ve spolupráci se Samostatným oddělení bezpečnosti a krizového řízení a 
odborem informatiky k aktualizaci Bezpečnostní strategie MMR. 

 
Audity operací 2014 
 
ŘO IOP ke dni 22. 1. 2015 obdržel informaci o ukončení 65 auditů operací prováděných Auditním 
orgánem. U  20 auditů operací byla vyčíslena finanční korekce. Celkem bylo auditováno 67 projektů. 
 
Audit systému implementace IOP č. IOP/2014/S/001 
 
Audit systému implementace byl zahájen u ŘO IOP s účastí zástupců jednotlivých ZS dne 6. 11. 2014. 
Předpokládané trvání auditu je do 31. 1. 2015 a probíhá na místě u ŘO IOP a jednotlivých ZS. Audit je 
zaměřen na činnost ŘO IOP a ZS v období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. 
 
Auditní šetření nesrovnalostí ze strany Auditního orgánu 
 
V září 2014 provedli pracovníci Auditní orgánu u ŘO IOP šetření v oblasti nesrovnalostí, a to v rámci 
nadcházejícího auditu systému OP IOP. Ke dni 30. 9. 2014 ŘO IOP neobdržel výsledky z tohoto 
šetření. Auditoři znovu zahájili toto šetření dne 12. 1. 2015. 

- upravit Bezpečnostní politiku Pravidla pro IT; 
- nastavit restrikce zakázaných komunikačních protokolů pro komunikaci ve vnitřní síti LAN na 

úrovni web serverů a provádět pravidelné revize bezpečnostního nastavení, které budou spadat 
do odpovědnosti bezpečnostního manažera.  
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Kontrolní činnost Řídícího orgánu OPTP v roce 2014 
 
Řídící orgán OPTP vykonával v roce 2014 veřejnosprávní kontroly v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, dále se zákonem č. 255/2012 Sb., 

o kontrole a v souladu s platnou dokumentací OPTP u příjemců v OPTP zejména na základě: 

- plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2014; 

- podnětů z řídicí kontroly;  

- platné Metodiky výběru vzorku; 

- interim analýz rizik; 

- výsledků finanční a administrativní kontroly;  

- na základě požadavku Evropské komise (dále „EK“) plynoucího z Akčního plánu, dle kterého 

je ŘO povinen vyplňovat na základě těchto kontrol Standardní kontrolní list EK dle čl. 13 

Implementačního nařízení u závěrečných Zjednodušených žádostí o platbu podaných po 

1. 9. 2012.   

V souvislosti s prováděním kontrolních činností, vyplývajících z povinností Řídícího orgánu OPTP 

a Centra pro regionální rozvoj ČR jako Zprostředkujícího subjektu OPTP při realizaci programu OPTP 

a v souladu s dokumentací programu OPTP vykonal Řídící orgán OPTP a Zprostředkující subjekt 

v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 celkem 426 kontrol.  

 

 

Přehled provedených kontrol: 

- 367 administrativních kontrol, z toho 15 ex-ante a 352 interim; 

- 35 fyzických kontrol, z toho 10 veřejnosprávních kontrol na místě (zaměření kontrol bylo 

převážně na kontrolu s proplácením ve spolupráci se Zprostředkujícím subjektem, tedy na 

způsobilost výdajů); 

- 6 monitorovacích návštěv; 

- 17 úkonů předcházejících kontrole; 

- 1 administrativní kontrolu delegovaných činností zaměřenou na zadávání údajů do IS 

MONIT7+ souvisejících s prováděním fyzických kontrol.  

 

Zaměření fyzických kontrol na místě 

Kontrolní skupina se při kontrolách zaměřovala zejména na: 

- způsobilost výdajů v OPTP; 

- plnění Podmínek realizace projektu včetně výstupů projektu apod. 

Při provádění kontrol mzdových a souvisejících výdajů uplatňovaných příjemci v předložených 

Zjednodušených žádostech o platbu byly kontroly na místě zaměřeny na ověření souladu 

uplatňovaných výdajů zejména s Metodickou příručkou způsobilých výdajů a s Usnesením vlády 

1332/2009 a rovněž byly zaměřeny na dodržování Metodiky výběru zaměstnanců implementujících 

fondy EU v programovém období 2007 – 2013 a v programovém období 2014-2020 schválené 

usnesením vlády ČR č. 313/2012 účinné od 1. 7. 2012 a na dodržení Metodického pokyny k rozvoji 

lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013 schváleným 

usnesením vlády ČR č. 444/2014 účinné od 1. 9. 2014.   
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Kontrolní zjištění 

Mezi kontrolní zjištění patřila v roce 2014 m. j. nezpůsobilost výdajů zejména u mzdových a 

souvisejících výdajů (např. výdaje nesouvisející se zapojením do OPTP, nedostatky v účetnictví 

příjemce, chybné výpočty, nesprávné uvedení koeficientu podílu práce na projektu v porovnání 

s reálným podílem práce, neúčelnost mimořádné odměny apod.). 

 Na základě kontrolní činnosti Řídícího orgánu OPTP nebyl identifikován žádný nový případ 

podezření na nesrovnalost ani podezření na porušení rozpočtové kázně.  

Dva případy potvrzené nesrovnalosti spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně 

byly identifikovány na základě auditu provedeného Auditním orgánem (dále „AO“). Tyto případy byly 

předány k dalšímu řízení příslušnému orgánu finanční správy (dále „OFS“). U jednoho případu OFS již 

rozhodl, že se nejedná o porušení rozpočtové kázně, nicméně Řídící orgán OPTP na nesrovnalostech 

trval vzhledem k potvrzené nesrovnalosti na základě zjištění AO. 

U některých již dříve identifikovaných podezření na nesrovnalost potvrzených nesrovnalostí 

došlo v roce 2014 k dalšímu vývoji. V jednom případě OFS rozhodl, že se nejedná o porušení 

rozpočtové kázně a Řídící orgán OPTP případ uzavřel jako nepotvrzenou nesrovnalost. V dalším 

případě odvolací finanční ředitelství potvrdilo rozhodnutí OFS o porušení rozpočtové kázně.  

 

 Navržená opatření a jejich zhodnocení 

 Během kontrolních činností Řídícího orgánu OPTP v roce 2014 nebyla uložena s ohledem na 

charakter zjištění nápravná opatření. Vzhledem k tomu, že nezpůsobilé výdaje byly identifikovány 

ještě během interim kontrol souvisejících s žádostmi o platbu, nebyly tedy následně příjemcům 

proplaceny z evropských prostředků a nejednalo se o nesrovnalosti. Kontrolní pracovníci se nadále na 

dané typy zjištění zaměřují při následných kontrolách.    

 

Kontroly/audity provedené na ŘO OPTP externími subjekty  

U Řídícího orgánu byl v roce 2014 vykonán následný systémový audit č. IT/2014/S/01-19 

Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) "Audit 

monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 - 2013".  

V rámci auditu nebyla identifikována nová zjištění, přetrvávaly určité nedostatky mající mírný 

dopad na fungování klíčových požadavků/orgánů/systému, přičemž se jedná o 2 zjištění se střední 

mírou závažnosti a 1 zjištění s nízkou mírou závažnosti. Zjištění se střední mírou závažnosti se týká 

neformalizovaných testovacích scénářů a změnových požadavků nasazovaných do produkčního 

prostředí bez řádného předchozího testování v odděleném testovacích prostředí.  

Zjištění s nízkou mírou závažnosti se týká požadavků definovaných v bezpečnostní politice 

MMR, jež nejsou zcela vykonávány.  

 

Dále byl dne 5. listopadu 2014 zahájen AO plánovaný Audit systému implementace 

Operačního programu Technická pomoc u Řídícího orgánu OPTP. Ke konci roku 2014 však audit 

systému nebyl ukončen, ani nebyla k dispozici zpráva z auditu.    

 

V roce 2014 bylo v OPTP Auditním orgánem realizováno 18 auditů operací, přičemž ve 14 

případech byly audity bez zjištění, ve 2 auditech byla identifikována zjištění s nízkou mírou 

významnosti bez finančního dopadu a ve 2 auditech bylo identifikováno zjištění se střední mírou 

závažnosti a vyčíslenými nezpůsobilými výdaji (jednalo se o případy potvrzených nesrovnalostí viz 

informace v bodě 3). Z hlediska auditovaných subjektů bylo ve 12 případech auditovaným subjektem 

MMR, v 1 případě bylo auditovaným subjektem CRR, ve 2 případech bylo auditovaným subjektem MF 

(audity proběhly u příjemců PCO a AO) a u MD, MŠMT a Regionální rady regionu soudržnosti 

Severovýchod (jako nástupců PAS) proběhlo po 1 auditu. 
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10.3. Kontrola programů podpory bydlení 
 

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole bylo v roce 2014 provedeno 14 
průběžných kontrol na místě u podprogramů: 
 
117514 - Podpora výstavby podporovaných bytů 
117512 - Podpora regenerace panelových sídlišť 
117513 - Podpora výstavby technické infrastruktury 
117515 - Podpora oprav domovních olověných rozvodů 
 

Dále byly pracovníky ministerstva provedeny průběžné kontroly na místě u dotací přidělených 
ze SR na r. 2014 u 3 nestátních neziskových organizací. Jedná se o kontroly NNO Sdružení obrany 
spotřebitelů - Asociace, Sdružení nájemníků ČR a Česká společnost pro rozvoj bydlení, které byly 
kontrolovány za oblast Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: právně osvětová činnost v 
oblasti bydlení. V roce 2014 v rámci NNO bylo celkem vyčerpáno 7 450 tis. Kč. Byly zkontrolovány 
prostředky v objemu 5 050 000 tis. Kč, což představuje 67,79 % z objemu poskytnutých finančních 
prostředků. 
 

Celkově byly zkontrolovány prostředky v objemu 45.600 tis. Kč, což představuje 9,96 % z 
objemu poskytnutých finančních prostředků. V 16 kontrolovaných případech nebyly zjištěny zásadní 
nedostatky. Ve dvou případech bylo podáno trestní oznámení a podání na místně příslušné finanční 
úřady. Jedno trestní oznámení bylo podáno na základě provedené kontroly, druhé na základě 
podnětu.    
 

V rámci závěrečného vyhodnocování akcí pracovníci odboru učinili dalších 14 podání na 
místně příslušné finanční úřady. 

 

10.4. Kontrola programů podpory regionálního rozvoje  
 

Odbor regionální politiky zajišťuje veřejnosprávní kontrolu akcí realizovaných v rámci 
regionálních programů podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dalších legislativních 
a procesních pravidel. Vzorek kontrolovaných akcí byl vybírán podle analýzy rizik, metodik MF 
a standardů INTOSAI. 

Podle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole byly v roce 2014 odborem regionální politiky 
kontrolovány tyto programy: 

1. Podprogram 217D112 Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu  
2. Podprogram 217D113 Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených 

regionů 
3. Podprogram 217D115 Podpora obnovy venkova  
4. Podprogram 217D117 Program obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní 

nebo jinou pohromou 
5. Podprogram 217D118 Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití 

6. Podprogram 117D612 Podpora pro odstraňování bariér v budovách  

Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 
zákona o finanční kontrole, včetně hodnocení přiměřenosti a účinnosti 
zavedeného systému této kontroly: 

V rámci odboru regionální politiky je zřízeno Oddělení regionálních agend v jehož náplni je kontrolní 
činnost zaměřená na: 

 předběžnou kontrolu akcí kdy pracovníci kontroly na místě posuzují soulad stavu 

v terénu s údaji uvedenými v Žádosti o přidělení dotace. 

 průběžnou a následnou kontrolu akcí, na něž byly použity finanční prostředky ze 

státního rozpočtu. Cílem těchto kontrol je vyhodnocení plnění technických a ekonomických 
parametrů jednotlivých akcí. Dále prověření výše čerpání finančních prostředků, hospodárnosti 
a účelovosti jejich použití, dosažení stanovených programových cílů a plnění podmínek 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)
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a pravidel uvedených v Rozhodnutí o přidělení dotace. Součástí je i kontrola postupu při 
zadávání veřejné zakázky. 

Výsledky kontrol u jednotlivých akcí jsou zpracovány do Protokolu o výsledku kontroly. Tyto 

Protokoly jsou vkládány do systému DIS MMR v elektronické verzi a v písemné formě s podpisy 
pracovníků kontroly a zástupci kontrolovaného subjektu ukládány na odboru 52. Formát a zpracování 
kontrolovaných dat splňuje požadavky metodik MF ČR a „Manuálu pro výkon Finančních a 
veřejnosprávních kontrol“, vydaného MMR. 

Celkem bylo v roce 2014 zkontrolováno 228 akcí.  

 Plánovaných bylo celkem 194 kontrol (z toho 30 předběžných). 

 Mimo plán bylo vykonáno 34 předběžných kontrol 

 Byla vykonána jedna mimořádná dohlídka u přírodní katastrofy - sesuvů půdy 
v Dolních Věstonicích, Strachotíně a Bulharech. 

Celkový zkontrolovaný objem finančních prostředků státního rozpočtu činí 685,592 mil. Kč. 
Podle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, bylo předáno příslušnému Finančnímu úřadu 1 podání 
pro porušení rozpočtové kázně.  

 

11. Závěr 
 
 Výdaje rozpočtu kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj byly v roce 2014 překročeny zejména 
z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Vývoj rozpočtového salda byl následující: 

 

v Kč

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet
Skutečnost

Výdaje celkem 11 710 878 652 14 927 834 451 20 216 267 627

Příjmy celkem 8 982 588 974 11 395 999 974 25 602 628 966

Saldo -2 728 289 678 -3 531 834 477 5 386 361 339  
 
 Výsledky za rok 2014 v příjmech i výdajích znamenají proti upravenému rozpočtu zlepšení 
salda o 8,9 mld. Kč.  
 
 Výsledky jsou ovlivněny na jedné straně ve výdajích čerpáním nároků z nespotřebovaných 
výdajů v programech spolufinancovaných z rozpočtu EU, na druhé straně vysokými příjmy, které jsou 
časově posunuty z roku 2013 u kofinancovaných programů.  

 

 

 

 

 

12. Přehled dynamiky výdajů kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v letech 
2007-2014 
 
 Přehled výdajů rozpočtové kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj je strukturován podle 
výdajů kapitoly, ostatních organizačních složek státu a příspěvkových organizací (uvedeno dále) 
 Vývoj kapitoly v delším časovém úseku lze analyzovat jen velice obtížně. V průběhu 
jednotlivých let dochází ke značným výkyvům.  Celkový vývoj výdajů v průběhu let 2006-2014 lze 
charakterizovat takto: 

 
v %

Index 

2007/2006

Index 

2008/2007

Index 

2009/2008

Index 

2010/2009

Index 

2011/2010

Index 

2012/2011

Index 

2013/2012

Index 

2014/2013

výdaje celkem 111,15 51,27 213,98 175,49 63,82 91,12 106,06 94,17  
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 Kolísání celkových výdajů kapitoly je ovlivněno dvěma základními vlivy. Jednak je to průběh 
čerpání kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie v jednotlivých 
programovacích obdobích (2004-2006 a 2007-2013). Vysoký index čerpání je vykazováno v roce 
2007, tj. posledním roce možnosti čerpání programovacího období 2004-2006. Rok 2008 je ve 
znamení minimálního rozjezdu čerpání programovacího období 2007-2013 a tedy absolutního poklesu 
proti roku 2007. Rok 2009 a 2010 signalizuje akceleraci čerpání programů programovacího období 
2007-2013, ovšem rok 2011 znamená značný meziroční propad dynamiky čerpání. Ten pokračuje 
s menší intenzitou i v roce 2012. V průběhu roku 2013 došlo k malému růstu proti roku 2012 ovšem 
rok 2014 znamená opět pokles čerpání výdajů kapitoly. 
 Druhým vlivem, který určuje dynamiku výdajů rozpočtu je rozpočtová politika státu, kdy 
dochází postupně různě v jednotlivých letech k restriktivním opatřením, s určitou dlouhodobou 
tendencí ke snižování rozpočtu kapitoly, které brání přirozenému vývoji jednotlivých výdajových 
položek, zejména národních programů. 

 

Organizační složka státu PRIVUM 
 
 K 1. 12. 1993 byla zřízena rozpočtová organizace Ministerstva hospodářství (dnes 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) s názvem PRIVUM.  
Jejím základním úkolem bylo převzetí, evidence, správa a privatizace státního majetku  
na území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá. 
Za tím účelem organizace PRIVUM (od 1. 1. 2001 organizační složka státu): 

 převzala státní majetek od okresních úřadů, případně od Ministerstva obrany ČR  
z jejich prozatímní správy do svého práva hospodaření (od 1. 1. 2001 do své příslušnosti 
hospodařit s majetkem státu), 

 založila evidenci tohoto majetku a udržuje její stav na úrovni odpovídající potřebám 
privatizace, 

 spravuje majetek až do jeho předání novým vlastníkům.  
Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 22. června 2005 č. 796 „Záměr dokončení privatizace 

majetku organizační složky státu PRIVUM Lysá nad Labem v prostorech bývalých vojenských újezdů 
Mladá a Ralsko“. 

 
Z původní rozlohy bývalých vojenských prostorů cca 30 800 ha zbývá minimum. Výdaje za celý 

rok 2014 byly 41 114  Kč. Příjmy za stejné období byly 277 308 Kč. 
 
Dne 29. července 2010 byl projednán na poradě ministra pro místní rozvoj materiál,  

který obsahoval několik variant dalšího možného postupu působení OSS PRIVUM včetně ukončení 
její činnosti. Bylo rozhodnuto o pokračování činnosti za účelem dokončení úkolů v působení této 
organizace.  Kromě vymáhání pohledávek je další aktuální záležitostí restituce církevního majetku. 
Jedná se o pozemek p.č.697 v k.ú. Hamr na Jezeře se stal předmětem výzvy k vydání nemovitostí ve 
smyslu zák. č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ze 
dne 23.10. 2013, kdy oprávněnou osobou je Klášter Dominikánů Praha. Jedná se o pozemek, který 
byl původně součástí pozemku č.kat.465/1, z něhož další části mají vydat Vojenské lesy, a.s. 
Pozemek má v nájmu GESTA Rynoltice, a.s., která byla o situaci informována a byla požádána o 
stanovisko. Důvodem je skutečnost, že pozemek slouží jako odkaliště k likvidaci odpadů a mohou zde 
být zákonné překážky pro vydání. V této věci obdržela PRIVUM  dne 13.1. 2014 předběžné vyjádření 
právního zástupce GESTA Rynoltice, a.s. o tom, že se jedná o zastavěný pozemek. Tato skutečnost 
však ještě nebyla doložena, takže prozatím nelze relevantně dospět k závěru, že nemovitost nelze 
vydat ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zák. č. 428/2012 Sb. 
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Organizační složka státu Ústav územního rozvoje 
 
 Základní charakteristiky činnosti organizace ve finančním vyjádření lze charakterizovat takto: 

 Tis. Kč 

Ukazatel 
Neinvestiční výdaje  

celkem 

Kapitálové  

výdaje 

Výdaje 

celkem 

Příjmy 

celkem 

Rozpočet schválený 2014 0 0 0 0 

Rozpočet po změnách 2014 23 333,66 1 758,26 25 191,92 0 

Skutečnost k 31. 12. 2014 22 719,94 1 758,21 24 478,15 2 061,31 

% plnění upr. rozpočtu 97,37 99,99 97,17 0 

 

 
Ústav územního rozvoje (dále ÚÚR) zpracovával v roce 2014 úkoly v oborech územní 

plánování, regionální politika, bydlení, programy územního rozvoje a stavebně technická prevence.  
ÚÚR vykonával stálé činnosti (dokumentační činnost, vedení odborné knihovny, práci na 

aktualizaci dříve vydaných příruček, vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj), zpracovával 
monitorovací úlohy (monitoring evidence územně plánovací činnosti, monitoring mikroregionů a jejich 
rozvojových dokumentů atd.), operativní a tematické úkoly.  

 
V rámci mezinárodních aktivit byl ÚÚR Národním informačním centrem pro rozvoj lidských 

sídel v ČR /agenturou OSN NUO HABITAT/. ÚÚR  dále vykonával funkci Národního střediska pro 
ESPON (European Spatial Planning Observation Network - Monitorovací síť pro evropské územní 
plánování).  

 
ÚÚR řešil ve sledovaném období tematické úkoly, především související s metodickou 

činností na úseku územního plánování. Prioritní činností byla  práce na úkolu Politika územního 
rozvoje České republiky, zaměřená v roce 2014 především na aktualizaci č. 1 tohoto dokumentu. 
Další důležitou činností ÚÚR byl program 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 a na zvláštní přílohy časopisu, publikaci, ostatní služby, údržbu budovy a 
cestovné. 

 
Byly financovány úkoly na úseku zajištění provozu výpočetní techniky, vč. napojení na 

internet, kooperace k odborným činnostem, platy a pojištění zaměstnanců, odborné semináře. Ostatní 
osobní výdaje byly čerpány na odměny za články do časopisu, posudky atd.  
V rámci kapitálových výdajů byl v roce 2014 pořízen SW a to pouze k zajištění chodu stávajícího 
zařízení. 
 

Prostřednictvím ÚÚR zajišťuje Odbor územního plánování v souladu se stavebním zákonem 

metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování a poznatků stavebně 

technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v 

péči o životní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví. 

Ústav územního rozvoje splňuje výše uvedený úkol mimo jiné vydáváním publikací a časopisu 

Urbanismus a územní rozvoj. Časopis s pravidelnými přílohami vychází 6x ročně. Odběratelům 

časopisu byl s č. 3/2014 poskytnut jako mimořádná příloha sborník ze semináře AUÚP na téma 

Strategie, urbanismus a architekt města a s č. 6/2014 sborník Hledání plánu pro město – regulační 

plán či územní studie?. K číslu 5/2014 byla také vytištěna příloha Ústav územního rozvoje 1994 – 

2014. 
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Odborné veřejnosti je určena veřejně přístupná odborná knihovna, poskytující knihovnické a 

informační služby. Její knihovní fond je dostupný klasickým způsobem a informace o něm i přes 

internet. 

Nejdůležitější publikace/příručky, určené pořizovatelům a projektantům územně plánovací 

dokumentace a územně plánovacích podkladů, jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách 

ÚÚR, např. Limity využití území, Dotčené orgány, Principy a pravidla územního plánování aj. 

Dalším důležitým výstupem činnosti ÚÚR je spolupráce na vypracování metodických návodů 

MMR, souvisejících zejména s pořizováním územně plánovací dokumentace a územně analytických 

podkladů, které jsou zveřejňovány na webu Ministerstva pro místní rozvoj na stránkách Odboru 

územního plánování, resp. na stránkách ÚÚR. V roce 2014 bylo vydáno 9 metodik. Rozpracováno 

bylo dalších 22 metodik. 

Činnost Konzultačního střediska ke stavebnímu právu představuje významnou část 

komunikace s orgány veřejné správy. Účelem konzultačního střediska je poskytovat konzultační 

a metodickou pomoc krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům při plnění 

úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona a touto pomocí jim usnadnit i činnost spojenou 

s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost. Konzultační středisko provozuje na webu 

ÚÚR samostatné stránky. Pro orgány veřejné správy je v jejich rámci k dispozici internetová diskuse. 

Odborné veřejnosti jsou dále k dispozici informace v podobě otázek a odpovědí v rubrice 1000 otázek. 

Rovněž portály spravované ÚÚR, tj. Portál územního plánování a Slovník územního 

plánování, napomáhají odborné i laické veřejnosti plnohodnotně se seznámit se všemi zásadními 

požadavky vyplývajícími z územního plánování. Portál územního plánování je otevřeným, průběžně 

aktualizovaným systémem odkazů (rozcestníkem) na relevantní informace v oboru územního 

plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak z činností ÚÚR, tak externích zdrojů. Cílem Slovníku 

územního plánování je udržovat definice pojmů územního plánování a souvisejících oborů v souladu 

s aktuálními právními předpisy. 

V roce 2014 byly soustavně sledovány relevantní podklady pro aktualizaci Politiky územního 

rozvoje ČR 2008 (PÚR). Bylo v několika verzích zpracováno pracovní znění 1. Aktualizace PÚR ČR 

2008. Součástí této aktualizace… je i Vyhodnocení vlivů PÚR na udržitelný rozvoj území, které formou 

kooperace zpracovala firma EKOTOXA, s.r.o. Součástí řešení úkolu byla i aktivní účast řešitelů na 

jednáních Konzultačního výboru pro PÚR.  

V roce 2014 pokračovala spolupráce na úseku územního rozvoje států V4+2 (Bulharska, 

České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska). V souladu se  závěry ministrů států 

V4+2 zodpovědných za územní rozvoj byla dokončena Společná strategie územního rozvoje států 

V4+2. Kromě zpracování několika kapitol byl ÚÚR pověřen i koordinací výsledného znění tohoto 

dokumentu. Společná strategie … byla přijata na zasedání ministrů zodpovědných za územní rozvoj 

zúčastněných zemí v dubnu 2014 v Budapešti. 

Ústav územního rozvoje v rámci stálých činností řeší rovněž řadu monitorovacích úloh. 

V souladu se stavebním zákonem byl zřizovatelem pověřen vedením Evidence územně plánovací 

činnosti, jejímž předmětem jsou data o územně plánovací dokumentaci a územních studiích včetně 

průběhu jejich pořizování, dále pak zastavitelných plochách a účelu jejich využití. 

Další významnou úlohou, zadanou Odborem rozvoje a strategie regionální politiky, je 

provozování Informačního systému mikroregionů jako podkladu pro podporu jejich rozvoje.  

S ohledem na měřítko se řešeným úkolům vymyká další monitorovací úloha Systém stavebně 
technické prevence. Sledovanou jednotkou je v tomto případě stavba a její konstrukce, zatímco 
předmětem řešení ostatních úkolů je území, požadavky na jeho využití a možnosti jeho využití.  
            V rámci úkolu je provozována a dále vyvíjena webová aplikace iSSTP (on-line systém 
stavebně technické prevence), která obsahuje získaná data o událostech (vady, poruchy a havárie 
staveb).  

http://portal.uur.cz/
http://www.uur.cz/slovnik2
http://www.uur.cz/slovnik2
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V průběhu roku započala příprava na rozšíření systému o speciální, vojenské a jiné stavební 

úřady. Později byly také osloveny všechny vodoprávní a silniční správní úřady. V prosinci byl zahájen 

testovací provoz pro vnitřní testování funkčnosti systému. 

Pro Odbor politiky bydlení byl zpracován úkol Vybrané údaje o bydlení a provedeno 

Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť.  

Ústav územního rozvoje se podílí na některých zahraničních aktivitách. Odborem evropské 

územní spolupráce je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního kontaktního místa programu ESPON 

v ČR (European Spatial Planning Observation Network – Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj 

a soudržnost). Odborem evropských záležitostí je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního centra 

bydlení a rozvoje sídel v České republice (Agenda HABITAT – National Urban Observatory). 

Dále je ústav členem SPA-CE-NET (Network of Spatial Research and Planning Institutes in 

Central and Eastern Europe) – sítě středoevropských metodických a výzkumných institucí, 

zabývajících se výzkumem, monitoringem i operativním servisem územního a prostorového plánování 

na evropské, celostátní, regionální i lokální úrovni. 

Všechny výsledky činnosti ústavu jsou prezentovány na internetu prostřednictvím webových 

stránek ústavu (www.uur.cz).   

KONTROLY VNĚJŠÍ 

• Dne 19. 8. 2014 byla provedena kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny, pobočka 

Brno-město. 

• Dne 3. 12. 2014 byla provedena kontrola nápravných opatření ve smyslu zákona č. 

320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, pracovníky samostatného oddělení kontroly MMR. 

VLASTNÍ PROVĚRKY 

V rámci vlastního kontrolního systému byly provedeny kontroly pokladny, nákupů techniky 

(kapitálové výdaje) a prověřeny namátkově položky v seskupení 516. 

 

 

říspěvková organizace Centrum pro regionální rozvoj v České republice 

 
Kč

Ukazatele rozpočtové skladby Čerpání 2013
Schválený 

rozpočet 2014

Rozpočet po 

změnách 2014
Čerpání 2014

% čerpání 

rozpočtu 

Úspora 

rozpočtu

Příspěvek na činnost neinvestiční 62 587 000 63 067 571 63 553 655 39 038 845 61,43 24 514 810

Příspěvek na činnost neinvestiční - účelový 10 900 000 15 100 000 15 100 000 9 000 000 59,60 6 100 000

Příspěvek na činnost investiční 1 602 000 2 000 000 2 000 000 267 410 13,37 1 732 590

Kofinancované programy - investiční 12 090 000 2 032 000 1 071 726 14 898 008 1 390,09 -13 826 282

Kofinancované programy - neinvestiční 73 904 996 81 397 226 92 637 662 92 340 371 99,68 297 291

Celkem 161 083 996 163 596 797 174 363 043 155 544 634 89,21 18 818 410  
 

Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen CRR ČR) bylo zřízeno jako státní příspěvková 
organizace rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ze dne 19. 12. 1996, s účinností od 1. 1. 1997. 
V průběhu roku 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, z Usnesení 

vlády ČR č. 1120/1999, 682/2000, 826/2000, 148/2001, 102/2002, a to při zajišťování příjmu 
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zahraniční pomoci Evropské unie v rámci předvstupní pomoci Phare,  strukturálních fondů a podpoře 
regionálního 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.  

 
Jedná se o následující oblasti činností: 

a) Pro plánovací období 2004-2006 CRR ČR plní funkce zprostředkujícího subjektu v rámci 
implementace strukturálních fondů a iniciativ Evropských společenství - Společný regionální 
operační program, Jednotný programový dokument Praha – cíl 2 a INTERREG III A, B a C. 

b) Pro plánovací období 2007-2013 CRR ČR plní funkce zprostředkujícího subjektu v rámci 
implementace strukturálních fondů -  OPTP, IOP a Cíl 3.      

c) CRR ČR  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 ČR  na základě zadání usnesení vlády 682/2000 CRR ČR zajišťuje vývoj, rozšiřování a 
provoz  Regionálního informačního servisu (RIS) a Integrovaného regionálního informačního 
systému (IRIS) a Mapového serveru v České republice.  

 
CRR ČR odpovídá za plnění  mezinárodní smlouvy k činnosti sítě Enterprise Europe Network 

v České republice. Na základě smlouvy s Evropskou komisí vykonává funkci hostitelské organizace 
Enterprise Europe Network od 1.1.2008. 
 
 
V roce 2014 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 ČR kontrolní činnost 
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, č.160/2009, č.88/2012 a č.123/2013 zabezpečovalo CRR ČR  pro 
vybrané oblasti intervence (2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1a, 4.1b, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1a, 6.1b, 6.2a a 6.2b) zejména 
tyto činnosti: 

 příjem projektů 
 zajištění kontaktu se 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  
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 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 ČR 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 ČR zajišťovalo sekretariát Optimalizační skupiny pro rozvoj monitorovacího systému pro 
programové období 2007-2013.  
 
- V roce 2014, v souladu s usnesením vlády ČR č. 682/2000 o Strategii regionálního rozvoje ČR, CRR 
ČR pokračovalo v zdokonalování Integrovaného regionálního informačního servisu (IRIS), 
Regionálních informačních systémů (RIS) a Mapového serveru, které jsou přístupny přes webové 
stránky (www.crr.cz, www.risy.cz, www.iriscrr.cz). 
 
- Zajišťovalo prostřednictvím Enterprise Europe Network poradenské a informační 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.  
 
-  Zajišťovalo funkci Sekretariátu Rady regionálního rozvojového fondu (RRF). 
 
- Podílelo se na hodnocení krajských kol soutěže  Historické město roku, kde plně využilo svou velkou 
výhodu v podobě osmi poboček v regionech. 
 
- Účastnilo se všech tématických pracovních skupin zabývajících se přípravou nového programového 
období 2014-2020. 

 

 

  

Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism 

 
Kč

Ukazatele rozpočtové skladby Čerpání 2013
Schválený 

rozpočet 2014

Rozpočet po 

změnách 2014
Čerpání 2014

% čerpání 

rozpočtu 

Úspora 

rozpočtu

Příspěvek na činnost neinvestiční 391 713 000 378 260 942 387 057 129 387 057 129 100,00 0

Příspěvek na činnost investiční 4 097 199 5 000 000 5 000 000 2 045 398 40,91 2 954 602

Kofinancované programy - investiční 0 0 0 11 340 201 x -11 340 201

Kofinancované programy - neinvestiční 661 571 238 230 128 531 399 985 473 346 704 125 86,68 53 281 348

Celkem 1 057 381 437 613 389 473 792 042 602 747 146 853 94,33 44 895 749  
 

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, on-line aktivitami, 
• výstavnické činnosti, workshopů, road show, 
• vydavatelské a nakladatelské činnosti neperiodických tiskovin, 
• překladatelskou činností, 
• sběrem, zpracováním, analýzou, distribucí a prezentací informací, 
• zprostředkovatelskou činností v oblasti informatiky, 
• obchodní činností, 

http://www.crr.cz/
http://www.risy.cz/
http://www.iriscrr.cz/
http://www.crr.cz/cs/regiony/historicke-mesto/
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• přednáškovou a poradenskou činností, 
• výroby audiovizuálních nosičů. 

 

Základní činnosti v roce 2014 
 

Marketingové aktivity v roce 2014 

Základním cílem marketingové komunikace agentury CzechTourism je propagace České republiky 
jako destinace cestovního ruchu na národní úrovni. K dosažení tohoto cíle byla v roce 2014 
realizována řada marketingových aktivit jak na zahraničních trzích, tak i na trhu domácím. Byla 
rozvíjena spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, profesními 
organizacemi, poradenskými institucemi i subjekty podnikatelské sféry.  

Ve své činnosti v oblasti marketingové komunikace se agentura v roce 2014 soustředila především na 
následující národní produkty a komunikační témata: 

 cesty za poznáním (kulturní produkt): Praha, města s příběhem, kulturní krajina; 

 cesty krajinou (aktivní produkt): letní cesty, zimní cesty, na plný plyn; 

 cesty pro zdraví (lázeňský produkt): české lázně, medicínský turismus; 

 MICE: kongresy. 

Témata produktů se odrážejí v kampaních a aktivitách agentury na domácím i zahraničních trzích 
stejně jako na všech prezentačních akcích jako jsou veletrhy, výstavy, workshopy, prezentace, 
semináře. Na konkrétních tematických či regionálních projektech bylo spolupracováno se zástupci 
organizací cestovního ruchu, profesionálních sdružení a podnikatelů.  

Agentura CzechTourism využívá pro marketing a propagaci České republiky jako destinace 
cestovního ruchu také projekty Integrovaného operačního programu (IOP) financované z prostředků 
Evropské unie. V oblasti marketingu se jedná zejména o následující: 

 Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu; 

 Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu; 

 Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v regionech; 

 Česko chutná skvěle; 

 Tradiční Česko všemi smysly – produkt cestovního ruchu; 

 Česko jako cool destinace pro mladé cestovatele; 

 Filmový turismus – produkt cestovního ruchu; 

 Česko – země příběhů na světové výstavě EXPO 2015 

 Česko – naše destinace 

 

Cesty za poznáním (kulturní produkt) 

Kulturní produkt byl stěžejní součástí integrovaných marketingových kampaní na podporu domácího i 
příjezdového cestovního ruchu. Hlavními komunikačními tématy v rámci příjezdového cestovního 
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ruchu byla na bázi kreativní idey kampaně „Česko: země příběhů“ Praha (příběh města romantiky 
luxusu a designu) a města s příběhem (Plzeň – příběh piva, Český Krumlov – příběh renesančních 
měst UNESCO, Litomyšl – hudba, spiritualita, architektura). V rámci domácího cestovního ruchu mezi 
hlavní komunikovaná témata patřily především méně známé destinace jako Slavonice/Česká Kanada 
– příběh renesančního města, anebo Brno – příběh funkcionalistického města; Olomouc/Svatý 
Kopeček, Zlín/Luhačovice. 

Czech Specials 

Czech Specials je společným projektem Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR a agentury CzechTourism. Seznam certifikovaných restaurací je k dispozici v sedmi jazycích na 
stránce www.czechspecials.cz. Ke konci roku 2014 bylo certifikováno celkem 370 restaurací ve všech 
regionech České republiky.  

V roce 2014 byl projekt Czech Specials – Česko chutná skvěle podpořen marketingovou kampaní 
realizovanou v rámci projektu spolufinancovaného evropskými fondy, spoty v televizním vysílaní, 
prezentací projektu na gastronomických festivalech, festivalem v certifikovaných restauracích – 
gastrofestivalem Česko chutná skvěle. Partneři projektu prezentovali Czech Specials v rámci veletrhu 
GO-REGIONTOUR v Brně v rámci RegFoodFestu – festival krajových specialit a regionálních 
potravin.  

 

České dědictví UNESCO 

Památky zařazené na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jsou přirozenou součástí 
kampaní CzechTourism. V roce 2014 byla prohloubena spolupráce při edici informačních materiálů 
vydaných sdružením České dědictví UNESCO prezentující přední české hmotné kulturní dědictví, a to 
v několik jazykových mutacích včetně jazyků trhů Dálného východu.  

 

 

Hradní stezka – Burgenstrasse 

Českému úseku mezinárodní Hradní stezky / Burgenstrasse propojující historická města a hrady a 
zámky v jejich blízkosti sdružené původně do jedné z prvních turistických tras v Nĕmecku byla v roce 
2014 věnována zvláštní pozornost, mj. i protože oslavila své 50. výročí. V rámci propagace 
Burgenstrasse byly ve zvýšené míře komunikovány české subjekty na českém úseku Hradní stezky. 

 

Cesty krajinou (aktivní produkt) 

Propagace aktivní dovolené v rámci marketingové kampaně na podporu 
domácího cestovního ruchu 

Propagace produktu aktivní dovolená byla součástí Integrované marketingové kampaně na DCR, 
která probíhala od února do října formou TV, online, printové a rozhlasové reklamy s vizuály a příběhy 
Rychlebských stezek (horská cykloturistika), Žernosek (pěší a cykloturistika za vínem), Adršpachu 
(pěší turistika) a Krkonoš (zimní turistika – pěší i běžky). 

ZOH Soči 

CzechTourism se stal partnerem Českého domu v Soči během Zimních olympijských her 2014, kde od 
7. do 23. 2. prezentoval Českou republiku jako atraktivní turistickou destinaci formou vysílání 
reklamních spotů, distribucí propagačních materiálů a prezentací velkoplošných fotografií.  

 

 

http://www.czechspecials.cz/


 102 

Basketbal 

V roce 2014 byl CzechTourism partnerem České basketbalové federace a nově se stal také hlavním 
partnerem ženské reprezentace, která se účastnila MS v Turecku, a mužské reprezentace, která 
v roce 2014 úspěšně odehrála kvalifikaci na ME.  

Cykloturistika 

CzechTourism se stal partnerem projektu České televize „S ČT Sport na vrchol aneb nová chuť české 
cyklistiky“. Napomohl tak propagaci cykloturistiky v rámci DCR.  

 

Golfová turistika 

V rámci golfových aktivit a akcí realizovaných v roce 2014 je nutné zmínit účast agentury 
CzechTourism a jejích partnerů na B2C veletrhu Go Expo Helsinky (březen), CzechTourism se také 
úspěšně se šesti partnery prezentoval v rámci expozice na turnaji Nordea Masters ve švédském 
Malmö (červen) a B2B veletrhu mezinárodní asociace subjektů golfového turismu IGTM, který se 
konal v říjnu v italském Como. 

Pro podporu golfové turistiky byl uspořádán press trip pro skandinávské novináře po Středočeském a 
Karlovarském kraji. 

CzechTourism se stal také partnerem D+D Real Czech Masters (20. – 24. 8. 2014), tedy turnaje 
golfové European Tour, který se do Česka po letech úspěšně navrátil. 

Cesty pro zdraví (české lázně, wellness, medical tourism) 

Realizované prezentace, tripy a veletrhy 

Čistě lázeňskou expozici uspořádal CzechTourism již poosmé, a stále s velkým zájmem mezi českými 
vystavovateli, na významném regionálním veletrhu cestovního ruchu Reisen & Caravan v 
německém Erfurtu.  

Do českých lázní na pozvání agentury CzechTourism přijeli novináři z Ázerbájdžánu a z nových a 
vzdálených trhů (Itálie, USA, Čína, Velká Británie, Taiwan, Dánsko, Švédsko, Německo, Rusko); na 
seminář pořádaný při konferenci Sdružení lázeňských míst (SLM) i skupina ruských lékařů. Ve 
spolupráci s karlovarským krajem přicestovali do ČR zástupci egyptských CK. 

Pokračovala propagace lázeňství a wellness na domácím trhu, odbor veletrhů uspořádal jednu 
oblíbenou prezentaci s bohatým doprovodným programem v nákupním centru OC Nový Smíchov 
v Praze. 

Lázeňská konference a semináře SLM 

CzechTourism v roce 2014 v roli hlavního partnera podpořil asociaci Sdružení lázeňských míst, a to již 
17. Lázeňskou konferenci, která proběhla koncem listopadu v Lázních Bělohradu, a jeden samostatný 

seminář, konaný v září v Klimkovicích. 

Rok lázeňské architektury 

CzechTourism byl partnerem akce, jejímž cílem bylo přiblížit jedinečnost lázeňské architektury 
širokému okruhu návštěvníků z ČR i zahraničí a zvýšit přitažlivost a návštěvnost jednotlivých 
lázeňských míst. Jeden z hlavních výstupů – publikace „Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska“ vyšla 
s partnerskou podporou v anglické a české mutaci. 
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Propagace produktu v rámci IOP projektů 

Propagace Cest pro zdraví byla součástí i několika IOP projektů. 

IOP 7 – Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu.  

Propagace produktu v rámci kampaně prostřednictvím on-line, tisk, TV (spot). Propagace byla 
postavena na vizuálech wellness ve středních Čechách a Luhačovic. Samostatný suplement „Tipy na 
wellness v 17 regionech“ mapuje nabídku wellness ve všech regionech, jak v lázních, tak mimo 
lázeňská místa. V dalších tiskových materiálech propagované destinace – Lázeňský trojúhelník, 
Krušné Hory – Františkovy Lázně, Jáchymov, Teplice, Plzeňsko, Chodová Planá (pivní lázně), 
Jeseník, Šumavské bylinné lázně, Luhačovice, Jizerské Hory, Vysočina, Beskydy, Krkonoše. 

IOP 8 - Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v regionech. Komunikačními zeměmi 
byly ČR, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko. Propagace produktu zahrnovala on-line, outdoor a 
tisk (zimní/letní suplement). Propagované destinace – Plzeňsko, Chodová Planá (pivní lázně), 
Západočeský trojúhelník, Jáchymov, Střední Morava a Jeseníky. 

IOP 6 – Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu: příběhová kampaň 
probíhala v Německu, Rusku, Skandinávii, Číně, USA, Jižní Koreji, Brazílii, Blízkém východě. 
Komunikace produktu lázní byla postavena na vizuálu Karlových Varů. Marketingový mix zahrnoval 
print, on-line, TV spot. 

Jedním z nových produktů cestovního ruchu, podporovaných v rámci projektu IOP Rebranding, je 
Medical Tourism. Byla vytvořena Analýza upřesňující vstupní zadání produktu. Dalšími výstupy pro 
následnou práci s produktem jsou Katalog partnerů, model marketingové komunikace, model 
udržitelnosti, nový propagační materiál v pěti jazykových mutacích (AJ, NJ, RJ, arabština, čínština), 
nový web. 

Účast na veletrzích 

V roce 2014 zorganizovala agentura CzechTourism prostřednictvím oddělení veletrhů oficiální účast 
České republiky na 16 veletrzích cestovního ruchu zaměřených na Leisure i B2B klientelu, kterých se 
zúčastnila s oficiální výstavní expozicí. Kromě toho organizačně zajistila účast i na další produktových 
veletrzích řešených formou schell scheme, proběhla také lázeňská prezentace v obchodním centru 
v Praze. 

Veletrhy a prezentace byly vybrány dle marketingové strategie CzechTourism v destinacích, které se 
většinově podílí na příjezdovém cestovním ruchu do ČR, a dále v zemích, které mají v tomto ohledu 
růstový potenciál. Řada veletrhů byla doplněna tiskovými konferencemi či prezentacemi – a to jak 
samostatnými (Ferienmesse Wien, IMTM Tel Aviv, EIBTM Barcelona), tak i společnými v rámci 
spolupráce zemí V4 (ATM Dubai). Na většině veletrhů byla expozice doplněna také atraktivním 
doprovodným programem pro návštěvníky, který umožňoval jejich interaktivní zapojení. 

 

Veletržní expozice 
V roce 2014 zůstala zachovaná stejná koncepce výstavní expozice jako v roce 2013. Důraz byl i 
nadále kladen na propagaci národních produktů a přehlednost pro návštěvníky díky zařazení 
vystavovatelů do tematických segmentů dle jejich předmětu činnosti či geografické polohy. Výstavní 
celky byly pro přehlednost odděleny vertikálními podsvícenými panely nesoucími označení dané 
sekce. 
  
Expozice byla laděna do národních barev a jejím nosným motivem byly velkoformátové podsvícené 
fotografie prezentující Českou republiku jako zemi příběhů. Obrazové motivy doplnila videoprodukce 
spotů zúčastněných vystavovatelů. 
 
Agentura CzechTourism i nadále plně hradila nejen svůj vlastní sektor, ale také veškeré ostatní 
společné prostory expozice. Výstavní sektor byl hrazen jednotlivým vystavovatelem s možností sdílení 
jednoho výstavního sektoru dvěma komerčními subjekty. Toto řešení umožňuje snížení nákladů obou 
vystavovatelů na polovinu. 
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V průběhu roku 2014 byla dokončena přípravná fáze nové veletržní expozice, se kterou bude 
agentura CzechTourism prezentovat Českou republiku na vybraných domácích i zahraničních 
veletrzích v letech 2015 – 2017 a která respektuje aktuální trendy a inovace ve výstavnictví. 

 

Edice 
 
V roce 2014 oddělení edice zajistilo realizaci 20 titulů propagačních tiskovin v celkovém nákladu 
4.790.600 ks v 15 různých jazycích. 
 
V roce 2014 se oddělení edice ve své vydavatelské činnosti zaměřilo na dokončení ediční řady na 
podporu domácího cestovního ruchu, která rozvíjela hlavní komunikační téma Česko – země příběhů. 
Formáty tato řada navázala na dosavadní úspěšné formáty: katalogový (105x150 mm) – 3 tituly -  a 
formát kombinující image a praktické informace (176x250 mm) – 4 tituly. Jako nový formát byla 
vydána reprezentativní kniha Česko země příběhů.  
 
V incomingové ediční řadě se v loňském roce realizovaly dotisky tiskoviny za účelem pokrytí potřeb 
hlavních distribučních kanálů CzechTourism. 
 
I v roce 2014 pokračovala spolupráce agentury CzechTourism s dalšími subjekty CR, jejímž 
výsledkem bylo vydání několika partnerských publikací. Nadále pokračovala též spolupráce s 
 regionálními a destinačními managementy. Vybrané publikace byly vyrobeny ve vícejazyčných 
mutacích, jako například katalog kempů v ČR ve spolupráci s Asociací kempů ČR nebo katalog 
golfových hřišť Golf Guide a vícejazyčné trhací mapy.  
 
Tištěné propagační materiály byly distribuovány prostřednictvím zahraničních zastoupení, na 
veletrzích cestovního ruchu, na eventech agentury CzechTourism, prostřednictvím informačních 
center, ale také formou mediálního vkladu do médií v zahraničí i na domácím trhu nebo 
prostřednictvím dalších veřejných i soukromých subjektů. 
 
V roce 2014 oddělení edice intenzivně pokračovalo v budování interní fotobanky. Na základě několika 
fotoprodukcí byly vytvořeny sety kvalitních fotografií k tématům: Vánoce v Praze, romantická Praha, 
romantické Česko, moderní architektura, český design, pivní kultura a pokračovalo mapování 
nehmotného dědictví Unesco – Jízda králů, Masopust na Hlinecku.  
Interní fotobanka se rozšířila na cca 1000 ks fotografií. 

 

Zahraniční zastoupení 

 
V roce 2014 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury CzechTourism, z toho 18 

prvního stupně – oficiální pobočka agentury, a 3 zastoupení druhého stupně – agenturu 

CzechTourism je na trhu zastoupena místní PR agentura. Na trzích bez zahraničního zastoupení 

v Rakousku, Švýcarsku a Indii realizovala agentura CzechTourism individuální propagační aktivity 

přímo z centrály v Praze. Cílem sítě zahraničních zastoupení agentury CzechTourism je propagovat 

ČR jako ideální turistickou destinaci ve světě. Za tímto účelem realizují pobočky agentury širokou 

škálu propagačních aktivit. Mezi jejich základní nástroje patří kampaně - on-line, printové i 

outdoorové,  press a fam tripy, road show, účast na veletrzích, prezentačních akcích, pořádání 

vlastních prezentací a workshopů, spolupráce se zahraničními a českými subjekty, spolupráce se 

zastupitelskými úřady i akce pro veřejnost. 

  

Činnost zahraničních zastoupení je pravidelně monitorována a vyhodnocována. Sledovanými 

parametry jsou nejen kvantitativní, ale i kvalitativní ukazatele a efektivnost činnosti, které eviduje 

systém metrik. Celková hodnota mediálních výstupů zahraničních zastoupení agentury CzechTourism 

se těsně přiblížila hranici 1 mld Kč. V porovnání s rokem 2013 se zásah destinačního sdělení agentury 
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více než zdvojnásobil – v celkovém součtu bylo zrealizováno přibližně 1,4 mld kontaktů. V neposlední 

řadě komunikují zahraniční zastoupení na sociálních sítích s více než 300 tisíci fanoušky po celém 

světě. 

 

Projekt mezinárodní spolupráce států Visegrádské čtyřky na vzdálených 
trzích „European Quartet – One Melody“ 2014 

 
Společné aktivity národních turistických centrál zemí Visegrádské čtyřky (V4) probíhaly od 1.července 
2014 za předsednictví Slovenska, které navázalo na roční maďarské předsednictví ve skupině zemí 
V4. Propagace Visegrádských zemí byla realizována jak na tradičních zdrojových trzích v USA, 
Rusku, Japonsku, Indii, Číně a tak v nových zdrojových teritoriích s dobrým příjezdovým turistickým 
potenciálem – v Austrálii, Brazílii, na Blízkém Východě a regionu zemí SNS. V roce 2014 se již 
podruhé uskutečnila také prezentace V4 v JAR. 
Ve škále propagačních nástrojů národní turistické centrály intenzivně využívaly prezentace a 
workshopy pro odborníky a média, dále formát road show, a to v klíčových městech Ruské federace, 
Indie a Austrálie a zemí SNS, kterých se zúčastnilo celkem na 760 odborníků – cestovních kanceláří a 
médií. Tyto aktivity doplnila celoroční propagace na webovém portálu www.european-quartet.com a e-
learning – online edukativní program, který v roce 2014 úspěšně dokončilo téměř 200 travel agentů.   
 
Novinkou byl projekt mobilní aplikace Pocket Guide, který cílil na koncové uživatele, jimž nabízel 
bezplatné stahování aplikace mobilního průvodce po Visegrádském regionu.   
Velmi úspěšně pokračovala spolupráce zemí V4 s celoevropským vlakovým dopravcem Rail Europe – 
kampaň Connexion běžela na 15 trzích - Austrálii, Brazílii, Japonsku, Jižní Koreji, Číně, Hong Kongu, 
Indii, Argentině, Jihoafrické republice, Spojených arabských emirátech, Thajsku, Indonésii, Singapuru, 
na Taiwanu a na Novém Zélandu. Printová kampaň v cestovatelských a lifestylových magazínech, 
která na cílových trzích prezentovala vlakové itineráře v Evropě a zemích V4 zasáhla na 2,4 milionu 
potenciálních turistů.  
 
Celoroční destinační prezentaci zrealizoval Evropský kvartet v USA v rámci prestižní platformy 
Signature Travel Network, které sdružuje více než 6000 travel agentů. Vrcholnou událostí kampaně 
byla výroční listopadová konference v Las Vegas, kde proběhl seminář pro 800 členů Signature 
moderovaný populárním televizním komentátorem a renomovaným novinářem Johnem de Mersem, 
který osobně Visegrádské země procestoval. 
 
Země V4 se tradičně představily také na veletrhu ITB Asia v Singapuru, který je ze strany komerčních 
subjektů velmi dobře hodnocenou, efektivní platformou pro navazování obchodních vztahů s partnery 
z regionu jihovýchodní Asie. Speciální prezentaci zrealizovaly národní turistické centrály V4 také 
v návaznosti na veletrh ATM v Dubaji za podpory zastupitelských úřadů zemí V4 v SAE. 
 
V celkovém součtu v roce 2014 zrealizovaly Visegrádské země kromě celoroční on-line propagace 4 
road show, 9 destinačních prezentací a workshopů a 2 veletrhy.  Profil členských států, přehled aktivit 
projektu European Quartet a příjezdových statistik z cílových trhů poskytuje brožura “European 
Quartet Facts & Figures“, kterou v prosinci 2014 vydala agentura CzechTourism.  
 
Produktově je společná marketingová kampaň V4 orientována na tradiční i nová témata -  
středoevropská města, kulturu a historii, památky UNESCO, lázeňství, zdravotní turismus, gastronomii 
a zážitkovou dovolenou. V rámci marketingu Evropského kvarteta spolupracují národní turistické 
centrály s odborníky v cestovním ruchu - lokálními a zahraničními incomingovými společnostmi, 
realizují propagaci v médiích i aktivity zacílené přímo na koncové klienty. V celkovém součtu 
investovaly středoevropské státy na společnou kampaň v roce 2014 téměř 368 tisíc euro. 

 

http://www.european-quartet.com/
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Projekty Integrovaného operačního programu 

 

IOP Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu 

Cílem projektu Rebranding a marketingová podpora cestovního ruchu, který je spolufinancován ze 
strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu, je vybudování jednotné 
prezentace České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené. Doba realizace projektu: 1. 1. 
2011 – 30. 4. 2015. 

V roce 2014 proběhla druhá část integrované marketingové kampaně, zaměřené především na 

skupinu stěžejních a vzdálených trhů. Kampaň probíhala od srpna do prosince 2014 a k internetové 

turistické prezentaci ČR přivedla více než milion návštěv. Na zahraniční pobočky od Berlína po 

Šanghaj byly doručeny nové prezentační prostředky, sloužící k implementaci značky na všech 

potenciálních „touch points“. Sestříhány a do vysílání nasazeny byly reklamní spoty, které byly 

vytvořeny na míru jednotlivým cílovým trhům (Německo, LATAM, USA, Čína a Rusko). K televizní 

propagaci se připojila digitální kampaň, která kromě výše uvedených trhů proběhla i ve Skandinávii, na 

Blízkém východě (Izrael, SAE), Japonsku a Jižní Koreji. Pro německé a norské čtenáře byly 

připraveny speciální suplementy lákající na podzimní prodloužené víkendy v Česku, pro další trhy byly 

vydány reprezentativní tiskoviny. Práce na uvedení 4 nových produktů cestovního ruchu (Židovské 

cesty, Města s příběhem, Cesty krajinou, Medical Tourism) zahrnovala analýzu, tvorbu nového obsahu 

pro web a mobilní aplikaci a zpracování podkladů pro B2B komunikaci. Na redesign webu navazuje 

tvorba 3 nových aplikací.  

 

IOP Marketingový mix na podporu domácího cestovního ruchu  

 

Základní data o projektu 
1. 2. 2011/ (registrace 20. 9. 2012) – 31. 12. 2014 
 

Projekt „Marketingový mix na podporu DCR“ logicky navazoval na výstupy a poznatky projektu 
„Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním ruchu“, v jehož rámci došlo 
k vytvoření a komunikaci marketingové značky pro domácí cestovní ruch. Aktivity projektu 
„Marketingový mix na podporu DCR“ byly zaměřeny na další rozvoj značky a stimulaci domácího 
cestovního ruchu za účelem maximální aktivace jeho potenciálu.  

Hlavním cílem projektu bylo na jedné straně pozitivně ovlivnit objem a kvalitu nabídek domácího 
cestovního ruchu, tedy pracovat se skupinou provozovatelů turistických zařízení a na druhé straně 
zvýšit zájem spotřebitelů o tuto nabídku DCR a koordinovat zájmy všech zapojených subjektů na 
národní úrovni. Projekt využil skutečnosti, že v ČR již existuje poměrně velká skupina obyvatel, která 
kromě zahraniční dovolené jezdí současně na dovolenou v tuzemsku i několikrát v roce. Vzhledem 
k současným trendům (zkracování cest vs. jejich vyšší frekvence) nebylo ambicí aktivit projektu 
usilovat o prodlužování celkové doby pobytu, ale o navyšování podílu trávení volného času 
v tuzemsku, vyzvednutí jeho rostoucí kvality a motivací finálního spotřebitele k většímu opakování 
krátkodobější dovolené a také k nárůstu pobytů v období turistické mimo sezóny. V souvislosti s tím 
byl projekt zaměřen na zlepšování nabídky a tvorby kvalitních produktů pro dané spektrum cílových 
skupin, modernizace komunikačních nástrojů z hlediska obsahu a formy a orientace na rozvoj 
žádaných produktů. Pro aktivity v rámci tohoto projektu bylo příznačné, že marketing pojímaly 
komplexně, tj. využívaly různorodých nástrojů marketingu a komunikace a pracovaly jak s posílením 
nabídky v cestovním ruchu tak i s oživením poptávky. Obsahem komunikace byla propagace 
národních produktů cestovního ruchu České republiky (Kulturní dědictví, Lázeňství, Sport a aktivní 



 107 

dovolená), které byly definovány v Marketingové koncepci propagace cestovního ruchu v České 
republice.  
 
V roce 2014 probíhala realizace všech aktivit projektu, bylo ukončeno výběrové řízení na Modernizaci 
komunikačních kanálů a následně proběhlo i jeho plnění.  
 
Komunikace s provozovateli v rámci Informační kampaně pro provozovatele probíhala formou tištěné 
inzerce, pravidelného vydávání e-bulletinu, vydáním druhé informační brožury CzechTourism – Váš 
partner v cestovním ruchu. Realizovány byly rozesílky directmarketingových dopisů a také PPC 
kampaň zaměřená na malé a střední podnikatele. 
  
Reklamní spoty (30‘‘) a minipořady (60‘‘) byly dle mediaplánu nasazeny do vysílání v rámci České 
televize, Nova group a Prima group. 
 
Proběhla druhá část integrované marketingové kampaně (online, print, PR, propagační zážitkové 
akce, directmarketingové aktivity, Klub Kudy z nudy, soutěž DestinaCZe 2014). Ve druhé vlně 
kampaně bylo zveřejněno celkem 54 inzerátů a 10 PR článků. Celkový zásah kampaně byl 78,5 % (tj. 
1 240 600 osob z cílové skupiny). TV kampaní bylo alespoň jednou zasaženo 87 % cílové skupiny, tj. 
1 600 800 osob a 3x a více 67 % cílové skupiny, tj. 1 232 800 osob. Televizní kampaní v rámci 
minipořadů, sponzorských vzkazů a product placementu bylo alespoň jednou zasaženo 43 % dané 
cílové skupiny, tj. 620 318 osob a 3x a více 20,5 % u dané cílové skupiny, tj. 295 733 osob. Přes 
12 000 lidí oslovených televizní kampaní v rámci minipořadů, sponzorských vzkazů a product 
placementu aktivně vycestovalo nebo plánuje vycestovat do daných destinací.  
Online kampaň vygenerovala ve druhé fázi přes 188 mil. zobrazení. Celkově tato kampaň oslovila 95 
% internetové populace, tj. 6 172 841 reálných uživatelů. Zrealizovány byly 4 propagační zážitkové 
akce v regionech s celkovou návštěvností 12500 osob, na kterých bylo získáno 279 kontaktů do 
databáze DCR. Celkový počet kontaktů v databázi přesáhl hodnotu 42000. Byl spuštěn Klub Kudy 
z nudy, který měl k 31. 10. 2014, tj. za 6 měsíců své existence, 7213 zaregistrovaných členů a 1785 
vygenerovaných voucherů. Uskutečnil se druhý ročník soutěže DestinaCZe 2014, ve kterém bylo 
rozdáno 166 591 hlasů. Webové stránky soutěže byly zobrazeny celkem 74973krát.  
V rámci nové ediční řady byly vydány průvodce, suplementy, DVD a vydána byla také propagační 
kniha Česko – země příběhů. Proběhly poslední 3 vlny monitoringu efektivity aktivit projektu, které 
potvrdily pozitivní výsledky celé kampaně. Kampani se podařilo propagovat Česko jako místo, které 
nabízí zajímavé lokace a dostatek možností pro trávení aktivní dovolené. Vylepšilo se jak vnímání 
Česka jako „značky“ turistické destinace, tak i frekvence cestování po Česku mezi roky 2013 a 
2014. Obliba Česka coby destinace pro trávení dovolené vzrostla v souvislosti s kampaní o 29 %. 

 

IOP Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v regionech 

 
Cílem projektu „Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v regionech“ bylo zkvalitnění 
nabídky turistické destinace České republiky o inovativní a konkurenceschopné prvky a zlepšení 
spolupráci mezi jednotlivými aktéry cestovního ruchu. Záměrem projektu byla podpora příjezdového a 
domácího cestovního ruchu prostřednictvím marketingových kampaní a akcí s mezinárodním 
významem. 
 
Doba realizace projektu: 1. 3. 2011 – 31. 12. 2014 
 
V roce 2014 byl ve spolupráci se zástupci turistických regionů vytvořen druhý díl suplementu 
propagující produkty cestovního ruchu v jednotlivých regionech České republiky. Pro každý turistický 
region byly vybrány 3 produkty cestovního ruchu, které byly komunikovány v rámci letní části 
kampaně. Kampaň byla zaměřená na podporu přeshraničního incomingu a domácího cestovního 
ruchu a v roce 2014 byla realizována její druhá (letní) část.   
Byla spuštěna online verze druhého dílu suplementu na webu leto.ceskozemepribehu.cz a na ní 
navazující online bannerová a PPC kampaň na domácím a přeshraničním trhu.  
V rámci aktivity Cílená propagace významných akcí cestovního ruchu pokračoval prestižní seriál 
závodů historických vozidel pod společnou značkou Czech Hero Ride. V roce 2014 se uskutečnilo 9 
akcí v rámci tohoto seriálu závodů. Celý seriál byl zakončen v srpnu 2014 v Plzni slavnostním 
vyhlášením výsledků  
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V roce 2014 byla zahájena realizace seriálu designových eventů Meet Czech Design, který propojil 
významné designové akce pod jednotnou komunikační linku. V rámci seriálu se uskutečnilo celkem 5 
eventů na různých místech České republiky. 
V rámci kulturního zážitku začala realizace seriálu eventů Czech the Light, který představil významné 
památky v jiném světle v rámci seriálu festivalů světla.  

IOP Česko chutná skvěle 

Cílem projektu Česko chutná skvěle je zvýšení povědomí o české regionální gastronomii 
prostřednictvím značky Czech Specials. Projekt navazuje na již realizované aktivity CzechTourism 
v rámci projektu a využívá aktuálních trendů a rostoucího zájmu o gastronomii, která je součástí 
moderního životního stylu. Vzhledem k současným trendům je tradiční česká kuchyně na ústupu, 
proto je připomenutí typických regionálních pokrmů vhodný způsob, jak zatraktivnit turistickou nabídku 
České republiky. Cílovou skupinou jsou domácí i zahraniční turisté se zvláštním důrazem na skupinu 
příhraničních turistů. Součástí řešení integrované komunikace bude především propojení dvou 
nejsilnějších médií pro propagaci - televize a internetu, díky nimž lze velmi dobře a efektivně 
zasáhnout definované cílové skupiny 

V roce 2014 byla realizována větší část aktivit projektu. Byl spuštěn nový web v sedmi jazykových 
mutacích, který má poutavou formou informovat návštěvníky o české gastronomii a motivovat je 
k návštěvě restauračních zařízení s certifikací Czech Specials. Byly vytvořeny dva kreativní koncepty, 
jež byly implementovány do marketingové kampaně. První kreativní koncept pro Českou republiku 
využívá citáty ze známých českých filmů a dále pořekadel, koncept pro zahraniční trhy pracuje se 
slovní hříčkou, která obsahuje fonetický přepis názvu pokrmu v českém jazyce. Dále byla vytvořena 
propagační videa, jež byla odvysílána v návaznosti na televizní seriál Vinaři (průměrná sledovanost 
pořadu v týdnech, kdy byly spoty nasazeny, byla 1 038 000 osob). Projekt Česko chutná skvěle – 
Czech Specials byl prezentován na 5 gastronomických festivalech, zároveň proběhl vlastní event 
festival v restauracích. 

 

IOP Tradiční Česko všemi smysly – produkt cestovního ruchu 
 

Základní data o projektu 
Doba realizace: 1. 1. 2013/(registrace 23. 5. 2013) – 30. 09. 2015 
 
Smyslem projektu je vytvořit komplexní produkt cestovního ruchu a propagovat Česko jako zemi 
fascinujících tradic vycházejících z naprosté autenticity a čistých přírodních zdrojů. Produkt zastřešuje, 
ale také propojuje již existující atraktivity nehmotného kulturního dědictví v kombinaci s lidovou 
architekturou neoddělitelně spjatou s každým místem. Navzdory poptávce stále chybí komunikace 
tradic jako celku na národní úrovni. Přestože se turistická prezentace Česka o tradice opírá, nejsou 
tradice v marketingové komunikaci dostatečně využity. Tradice v sobě totiž ukrývají příběhy. V Česku 
návštěvník naše tradice nejen objeví, ale rovněž pochopí jejich souvislosti i jejich příběh.   
Projekt se zaměřuje zejména na oblasti definované organizací UNESCO jako prvky nehmotného 
kulturního dědictví: tradiční řemesla a řemeslná výroba, gastronomie a kulinářské postupy, folklor a 
nářečí a souběžně s tím také na lidovou architekturu. Vzniklý ucelený soubor informací o atraktivitách 
nehmotného kulturního dědictví potom bude využit k propagování jednotlivých regionů na území 
Česka. Vybraný soubor atraktivit celé země bude komunikován v ucelené podobě a prostřednictvím 
jednotné komunikační platformy. 
Integrovaná marketingová kampaň bude zaměřena na vybrané cílové skupiny na trzích Německa, 
Rakouska, Polska, Slovenska, Ruska a rovněž na domácím trhu. Využije úzké vazby na brand 
positioning „Česko země příběhů“. 
Byla vyhlášena výběrová řízení na Vytvoření kreativní a mediální strategie – Tradice. V rámci plnění 
byla vytvořena kompletní kreativa založená na positioningu Česko země příběhů a myšlence 
sdělování příběhů českých tradic, které lze vnímat všemi smysly. Zpracovaná mediální strategie 
vychází z předložené kreativy a na cílových trzích vytváří předpokládaný mix mediatipů pro efektivní 
využití prostředků a cílení na zákazníka. Kreativa byla rovněž úspěšně testována a výsledky 
zohledněny. Probíhala intenzivní komunikace s regionálními partnery ze všech turistických regionů. 
Aktivity byly komunikovány odborné i laické veřejnosti. Proběhla také další vlna publicity projektu 
v rámci odborných akcí/konferencí a seminářů v oblasti marketingu a řízení turismu. Dále byla 
vyhlášena výběrová řízení na tvorbu webu a tvorbu mobilní aplikace. Plnění se předpokládá v prvních 
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měsících 2015. Rovněž bylo vyhlášeno výběrové řízení na Realizaci marketingových aktivit – 
integrovaná marketingová kampaň. Realizace se předpokládá v průběhu 2015.   

 

IOP Česko jako cool destinace pro mladé cestovatele 
 

Globálním cílem projektu „Česko jako cool destinace pro mladé cestovatele“ je efektivní zásah 
specifické cílové skupiny mladých cestovatelů takovými formami komunikace, které mají potenciál tuto 
cílovou skupinu oslovit a zaujmout ji pro návštěvu České republiky. Cíle projektu bude dosaženo 
prostřednictvím intenzivní komunikační kampaně na základě navrženého kreativního konceptu a 
vytvořením atraktivní a funkční e-platformy. 

Doba realizace projektu je  1. 4. 2013 – 30. 6. 2015. 

V roce 2014 byla zorganizována studentská soutěž „Cool Czech Republic“ pro studenty z osmi 
evropských zemí. Zúčastnilo se ji 30 studentských týmů (82 účastníků), které zpracovávaly koncept 
pro plánovanou kampaň. Výběr vítězů provedla mezinárodní porota festivalu PIAF složená z předních 
marketingových odborníků společně se zástupci agentury CzechTourism. Výsledky byly vyhlášeny 
v květnu v rámci slavnostního večera „Best of…“ na Prague Advertising Festival (PIAF), který byl 
hlavním partnerem soutěže.  

V rámci realizace výběrového řízení byla vytvořena mikrostránka www.coolczechguide.com a mobilní 
aplikace v 7 jazykových mutacích. Web je průběžně doplňován o nové akce, aktuality a poskytovatele 
služeb. 

Bylo připraveno, vyhlášeno a následně realizováno plnění výběrového řízení číslo dva na mediální a 
kreativní strategii kampaně. Byla zpracována mediální strategie a mediaplány pro 8 zahraničních trhů. 
V rámci kreativní strategie byly zpracovány master vizuály, podklady pro printové materiály a on-line 
bannery a dále video spot. Byl zpracován návrh eventu na zahraniční univerzitě a podoba 
partnerského marketingu 

Současně probíhaly přípravy třetího výběrového řízení na realizaci marketingové kampaně včetně 
mediálního nákupu, které bude vyhlášeno na začátku roku 2015. 

 

 

 

 

IOP Filmový turismus – produkt cestovního ruchu 
 
Základní údaje o projektu 
1. 2. 2013 – 30. 9. 2015 
 
Cílem projektu je vytvořit inovativní multimediální produkt cestovního ruchu s návazností na filmový 
turismus, který pomůže ke zvýšení počtu zahraničních a tuzemských návštěvníků v turistických 
regionech Česka. Za použití nových digitálních technologií bude Česko jako turistická destinace 
prezentována doposud plně nevyužitým způsobem, a to prostřednictvím známých filmů a televizních 
seriálů. Jedinečnost produktu se skrývá v mobilní aplikaci, která umožní prolínat filmovou fikci s 
reálnými prožitky z cestování. 

V roce 2014 probíhaly současně všechny aktivity projektu. V aktivitě 1 byla vytvořena metodika pro 
výběr filmů s destinačním potenciálem, díky níž bylo vybráno celkem 50 snímků, se kterými budeme 
dále v projektu pracovat. Tento výběr jsme dále tematický rozdělili do 6 žánrových kategorií, na 
základě kterých jsme pojmenovali filmové trasy. Pohádková, Rodinná, Tajemná, Světová, Osudová a 
Kultovní. Každá trasa dále obsahuje informace o atraktivitách v regionu, které jsou nějak spojené 
s filmem. Databáze je také navázána na poskytovatele služeb, tedy ubytovací a stravovací zařízení. 
Na tuto aktivitu přímo navázala aktivita 2, kde byla k vybraným 50 filmům nakoupena autorská práva a 
uzavřena licenční smlouvy k použití fotografií a úryvků z filmů. CzechTourism tak disponuje širokou 
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databází, která pokrývá všechny regiony v Česku. Úryvků z filmů je kolem 250 a k tomu více než 300 
fotografií. V aktivitě 3 byla vytvořena kreativní a mediální strategii, která bude použita v kampani pro 
rok 2015. Kampaň ponese název „Česko – země jako z filmu“ a bude vyzývat především ke stažení 
mobilní aplikace Czech Film App a navštívení webu www.zemefilmu.cz. V rámci této aktivity bylo 
vytvořeno 7 vizuálů, v české, německé, polské a anglické mutaci. Pro kinoreklamu a vznikl spot ve 
stopáži 1 minuta a sestříhané 30 s a 15 s verze.  Dále vzniklo 17 lokačních map pro všechny turistické 
regiony a brožura v B2B formátu. V roce 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na tvorbu mobilní 
aplikace a webového portálu. Z důvodu zpřísnění režimu toho výběrového řízení na nadlimitní se 
projekt posouvá o 3 měsíce, tedy do konce září 2015. 
 

IOP Česko – naše destinace 

 
Primárním cílem projektu „Česko – naše destinace“ je propagace České republiky využívající koncept 
„Česko – země příběhů“ na cílovém trhu České republiky. Předmětem projektu je realizace komplexní 
komunikační kampaně na podporu domácího cestovního ruchu pro turistickou sezónu 2015. Hlavním 
cílem projektu je zvýšit motivaci domácích turistů k cestování po České republice, zvýšit počet 
přenocování zvláště u krátkých cest a podpořit celkový zájem o trávení volného času v tuzemsku. 
Souběžným cílem projektu „Česko - naše destinace“ je posílit pozitivní vnímání domácí nabídky v 
oblasti cestovního ruchu a rozšířit povědomí o šíři a kvalitě nabídky v oblasti CR a tedy o atraktivnosti 
trávení volného času v tuzemsku.  
 
Doba realizace projektu: 1. 7. 2014 – 31. 12. 2015 
 
V roce 2014 bylo ukončeno výběrové řízení na Tvorbu a vysílání seriálu Expedice za příběhy a bylo 
započato s jeho plněním. Zahájeno bylo výběrové řízení na Analýzu a průzkum cestovního ruchu ve 
vztahu k horským střediskům ČR a probíhala příprava výběrových řízení na Komunikační podporu 
cestovatelského seriálu, Vytvoření domény příběhů.cz, Vytvoření kreativní a mediální strategie 
Komunikační kampaně a Výrobu spotů. 
 
Bylo natočeno 8 dílů seriálu Lovci zážitků a následně probíhaly postprodukční práce. 

 

IOP Česko – země příběhů na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 

Hlavním cílem projektu je zvýšit návštěvnost českého pavilonu na Všeobecné světové výstavě EXPO 
2015 a tím motivovat zahraniční turisty k návštěvě a cestování po České republice. 

Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě lze považovat za celonárodní marketing na 
významném globálním fóru. Všeobecná světová výstava EXPO 2015 se vrací do Evropy po patnácti 
letech (2000 Hannover, 2005 Aichi, 2010 Shanhgai), a to do regionu s mimořádným ekonomickým a 
turistickým potenciálem - do severoitalského města Milán. Akce se bude účastnit přes 140 zemí (20 z 
EU) a předpokládá se návštěvnost 20 mil. osob z celého světa. 

Doba realizace projektu je  1. 7. 2014 – 31. 12. 2015. 

V roce 2014 probíhala především příprava výběrových řízení k realizaci jednotlivých aktivit projektu.  

 

IOP - Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení 
návštěvnosti 

 

Předmětem projektu je realizace mediální kampaně na podporu domácího a příjezdového cestovního 
ruchu s důrazem na prezentaci atraktivit turistických regionů ČR. 

http://www.zemefilmu.cz/
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Doba realizace projektu: 1. 6. 2014 – 31. 12. 2015 

V roce 2014 probíhala především příprava výběrových řízení k realizaci jednotlivých aktivit projektu. 

Projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
„Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“ 
 
Doba realizace projektu: 1. 11. 2011 – 31. 8. 2015.  
 
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

Cíle a zaměření projektu 
 
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism realizuje od 1. listopadu 2011 projekt s názvem 
„Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu“ (reg. číslo 
CZ.1.04/1.1.00/84.00001), jehož pomocí nabízí bezplatné vzdělávání pro podniky a jejich 
zaměstnance. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí, projekt je realizován 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).  
 
V průběhu roku 2014 pracoval projektový tým především na zajištění plnění realizovaného na základě 
veřejných zakázek, které se vztahuje k jednotlivým aktivitám projektu.  
 
- V provozu jsou webové stránky projektu (www.vzdelavani.czechtourism.cz), jejichž součástí je 

také aplikace pro registraci a přihlašování účastníků na jednotlivé vzdělávací akce. Webové 
stránky projektu plní dvě základní funkce tj. zviditelnění projektu na internetu a zejména jsou 
využívány jako zásadní nástroj zajišťující registraci/vstup organizací do projektu a samotné 
přihlašování na vypsané kurzy. 
 

- Prostřednictvím webu projektu také dochází k evidenci a přidělování veřejné podpory malého 
rozsahu tj. tzv. podpory deminimis. 

 
- Ke konci roku bylo do projektu úspěšně registrováno více jak 1 151 organizací a 8 856 

zaměstnanců z cílové skupiny.  
 
- V roce 2014 došlo k dokončení e-learningových modulů, které tak budou v rámci udržitelnosti 

projektu k dispozici širšímu okruhu zájemců z cílové skupiny; 
 
- Hlavní náplní projektu v roce 2014 byla realizace prezenční vzdělávacích kurzů. 
 
- Celkem bylo za rok 2014 úspěšně realizováno 489 kurzů, kterých se úspěšně účastnilo celkem 8 

493 zástupců cílové skupiny.  
 
- Vzhledem k národnímu charakteru projektu a jeho plošné realizaci (ve všech regionech ČR) 

probíhalo oslovení cílových skupin prostřednictvím několika nástrojů. Během roku 2014 došlo k 
realizaci zejména: 

 
 

o adresné distribuci informačních brožur, celkem dvě vlny, každá cílena na 11tisíc různých 
subjektů z cílové skupiny; 

o zajištění 2. konference projektu (proběhla 8. 10. 2014 v Brně), vzhledem k prodloužení 
projektu do srpna 2015 bylo hlavním obsahem konference informování o nových 
aktivitách/kurzech připravených pro cílovou skupinu 

o  PR články pro regionální tiskoviny i odborné časopisy a specializované webové stránky.  

 

Finanční kontroly v roce 2014 
 
V roce 2014 proběhly následující kontroly: 

http://www.vzdelavani.czechtourism.cz/
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Kontrola provedená Finančním úřadem pro hlavní město Prahu 
 

Název kontroly: Daňová kontrola 

Termín:  21. 3. 2014 - 26. 9. 2014 

Předmět: Kontrola k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně 
při použití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR a 
Evropského fondu pro regionální rozvoj podle Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace 
identifikační číslo SMVS: 117V11F000003, na projekt CZ.1.06/4.1.00/04.01361 
s názvem „Marketingové aktivity ke zvýšení povědomí o domácím cestovním 
ruchu“, na základě podnětu MMR ČR. Kontrola se týká zjištění uvedeného ve 
Zprávě o auditu operace č. 31/12/PAS, zjištění č. 1 a č.4.  

Závěr:   Kontrola ukončena, byly vyměřeny platební výměry, na které kontrolovaný subjekt 
reagoval odvoláním. 

  

Nejvyšší kontrolní úřad 

 

Název kontroly: Kontrola č. 13/32 „Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu“ 

Termín: 3. 10. 2013 - 1. 4. 2014 

Předmět: Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu 

Závěr:   Žádné zjištění 

 

Název kontroly: Kontrola č. 14/31 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné 
hospodařit vybrané příspěvkové organizace MMR“ 

Termín: Zahájeno  - 21. 10. 2014 

Předmět: Majetek a peněžní prostředky státu 

Závěr:   Zatím nedokončeno 

 
Ministerstvo financí – auditní orgán 
 

Název auditu: TV kampaň CNN: Česká republika - země příběhů, číslo auditu: IOP/2014/O/046 

Termín: 21. 7. 2014 – 15. 9. 2014 

Předmět: TV kampaň CNN: Česká republika - země příběhů 

Závěr:   Žádné zjištění 

 

Název auditu: TV kampaň Čína: Česká republika - země příběhů, číslo auditu: IOP/2014/O/047 

Termín: 21. 6. 2014 – 1. 9. 2014 

Předmět: TV kampaň Čína: Česká republika - země příběhů 

Závěr:   Žádné zjištění 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Název kontroly: Veřejnosprávní kontrola na místě 

Termín: 11. 11. 2014 - 27. 11. 2014 
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Předmět: Prověření smluv o externí spolupráci v letech 2012 – 2013 v oblastech právních 
služeb, odborného poradenství, překladů a tlumočení 

Závěr:   Žádné zjištění 

 

Název kontroly: Kontrola č. 82/201/I – kontrolní orgán ŘO IOP 

Termín: 12. 11. 2014 - 1. 12. 2014 

 
Předmět: Kontrola průběhu a realizace zakázek na projektu reg. čísla CZ.1.06/4.1.00/12.09177 

a CZ.1.06/4.1.00/12.09178 Filmový turismus - produkt cestovního ruchu, a to 
v rozsahu námitek podaných ze strany příjemce  (kontrolované osoby) proti rozhodnutí  
CRR ČR o krácení dotace. 

Závěr:   Kontrolní orgán ŘO IOP potvrzuje rozhodnutí CRR ČR o krácení dotace, na námitky 
příjemce (kontrolované osoby) nebude brán zřetel. 

 
BDO CA s.r.o.  

 

Název kontroly: Analýza hospodaření agentury CzechTourism za období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012 

Termín: 13. 10. 2014 - 14. 10. 2014 

Předmět: Posouzení hospodaření a nakládání s majetkem CzT s ohledem na platné právní a 
interní předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 137/2006 Sb., zákon č. 513/1991 
Sb., zákon č. 563/1991 Sb., zákon č. 218/2000 Sb.  

Závěr:   Žádné zjištění 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace ESF 
 

Název kontroly: Kontrola projektu "Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním 
ruchu“ (projekt OP LZZ) 

Termín: 23. 1. 2014 

Předmět: Procedurální obsahová a finanční stránka projektu OP LZZ 

Závěr:   Z důvodů podezření na spáchání správního deliktu předal kontrolní orgán zjištění na 
UOHS. UOHS stanovil pokutu 1000,- Kč. 
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