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Žádost o poskytnutí informací týkající se Karlovarského kraje 

 

Dne 11. 04. 2018 jsme obdrželi zprostředkovatelem poštovních služeb Vaši žádost dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 

žádáte o následující informace:  

 

,,1) Jaké roční odměny za 2017 dostali krajští zastupitelé a za co? 

2) Jak často mělo zastupitelstvo v roce 2017 výjezdy, kam a kolik to stálo? 

3) Kolik peněz šlo v roce 2017 na sport, ať už formou přímých investic nebo formou dotací? 

Kolik z toho na podporu profesionálních sportů a kolik na podporu sportování dětí  

a mládeže? 

4) Jaké mělo v roce 2017 zastupitelstvo další výdaje a kolik činily? Náklady na vozový park, 

návštěvy prezidenta, dalších politiků či významných osobností? 

5) Kolik peněz investoval kraj v roce 2017 do kultury a na co konkrétní částky? 

6) Kolik peněz poslal kraj do školství v roce 2017 a na co + konkrétní částky (opravy budov, 

vybavení škol, nové stavby, pomůcky, zvýšení platů, atp.)? 

7) Jaká částka putovala v roce 2017 na opravu silnic, které spadají pod kraj? Které úseky  

a silnice spolkly nejvíce? Jaká částka je určena pro rok 2018? 

8) Jakou částku se podařilo v roce 2017 vyčerpat ze strukturálních fondů a na co peníze šly? 

Jaký byl plán? 

9) Jaká byla nejvyšší částka dotace, kterou kraj poskytl v roce 2017 a komu? Souhrnně – 

kdo/která organizace/firma získala nejvíce peněz od kraje? 

10) Které obce získaly od kraje v roce 2017 nejvyšší částky?“ 

 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Jaké roční odměny za 2017 dostali krajští zastupitelé a za co? 

 

V roce 2017 bylo krajským zastupitelům celkem vyplaceno 14.261.690,- Kč (odměny v hrubé 

částce). Odměny byly vyplaceny v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a Nařízení 

vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, oba ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje, a to za 

výkon funkce člena zastupitelstva (uvolněného nebo neuvolněného), u neuvolněných dále 
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případně za funkci předsedy nebo člena výboru či komise. Jiné (mimořádné nebo roční) 

odměny vypláceny nebyly. 

 

Ad 2) Jak často mělo zastupitelstvo v roce 2017 výjezdy, kam a kolik to stálo? 

V roce 2017 nemělo Zastupitelstvo Karlovarského kraje žádné výjezdní zasedání mimo 

prostory budovy krajského úřadu. 

 

Ad 3) Kolik peněz šlo v roce 2017 na sport, ať už formou přímých investic nebo formou 

dotací? Kolik z toho na podporu profesionálních sportů a kolik na podporu sportování dětí  

a mládeže? 

 

Příspěvky cizím subjektům v oblasti školství, mládeže, tělovýchovy a sportu činily celkem  

39 mil. Kč, jejich přehled, včetně účelu, je uveden v tabulce v Příloze č. 1. Z výše uvedených 

dotací šlo na sport 38.891.000,- Kč, z toho 18.849.000,- Kč  

na podporu sportu dětí a mládeže, 2.970.000 Kč na podporu profesionálního sportu. 

 

Na Karlovarském kraji je oblast školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v rámci rozpočtu 

jednoho odboru. Součástí tohoto rozpočtu jsou i výdaje financované ze státních finančních 

prostředků, které chodí přes kraj na školy, přičemž dotace z MŠMT v roce 2017 byly ve výši 

cca. 2,8 miliardy Kč. Údaje, které uvádíme dále, jsou pouze z krajských peněz. Dosažené 

výdaje rozpočtu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v roce 2017 činily 

3 565 tis. Kč. Zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti školství poskytl kraj neinvestiční 

příspěvky na provoz v souhrnné výši 218 mil. Kč a investiční příspěvky ve výši 38 mil. Kč 

(jejich přehled je v tabulce v Příloze č. 2). Příspěvky cizím subjektům v oblasti školství, 

mládeže, tělovýchovy a sportu činily celkem 39 mil. Kč, jejich přehled, včetně účelu, je 

uveden v tabulce v Příloze č. 2. Z výše uvedených dotací šlo na sport 38 891 tis. Kč, z toho 

18 849 tis. Kč na podporu sportu dětí a mládeže, 2 970 tis. Kč na podporu profesionálního 

sportu. 

 

 

Ad 4) Jaké mělo v roce 2017 zastupitelstvo další výdaje a kolik činily? Náklady na vozový 

park, návštěvy prezidenta, dalších politiků či významných osobností? 

 

- Výdaje Zastupitelstva Karlovarského kraje v roce 2017 jsou uvedeny v tabulce  

v Příloze č. 3.  

 

- Celkové náklady, které Karlovarský kraj vynaložil v souvislosti s návštěvou prezidenta 

republiky v termínu 1. – 3. března 2017 byly ve výši 485.810,- Kč. Tato částka v sobě 

zahrnuje úhradu za ubytování, dále  v rámci návštěvy prezidenta republiky v kraji pořádala 

paní hejtmanka Karlovarského kraje slavnostní obědy a večeře, kam byly pozvány významné 

osobnosti kraje (např. starostové obcí, podnikatelé, poslanci a senátoři za Karlovarský kraj, 

ocenění lidé v anketě Osobnost). Během pobytu se jednalo většinou o 5 takto významných 

akcí, kdy bylo hejtmankou kraje pozváno cca 25-30 osob v rámci každé akce. Další částky 

tvoří dárek pro pana prezidenta, květinová výzdoba, zajištění moderace setkání prezidenta. 

 

- Dále uvádíme, že náklady spojené s přijetím zahraničních delegací v Karlovarském kraji za 

rok 2017 byly ve výši:  

a) Návštěva předsedkyně Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky J.E. 

paní Nguyen Thi Kim Ngan s delegací, dne 13. 04. 2017, na žádost Senátu ČR:  
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velikost delegace - 105 osob (25 osob hlavní tabule + 80 osob doprovod) 

- květina: 500,- Kč,  

- oběd pro delegaci, policejní ochranu a doprovod: 20.840,- Kč. 

b) Návštěva oficiální delegace z Čínské lidové republiky vedena panem Liu Yunshanem, 

dne 16. 07. 2017: 

 velikost delegace - 29 osob 

- oběd + pronájem salonku Grandhotel Pupp: 11.130,- Kč. 

c) Jednání s delegací z partnerského distriktu Changping, delegace vedena paní 

místostarostkou Wu Bin, dne 20. 11. 2017: 

 velikost delegace: 15 osob 

- večeře: 9.234,- Kč 

 

Ostatní významné návštěvy byly spojené pouze s provozními náklady (káva, voda). 

 

 

Ad 5) Kolik peněz investoval kraj v roce 2017 do kultury a na co konkrétní částky? 

 

Dosažené výdaje rozpočtu odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

v roce 2017 dosáhly výše 13 923 tis. Kč. Zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti 

kultury poskytl kraj neinvestiční příspěvky na provoz v souhrnné výši 102 mil. Kč  

a investiční příspěvky ve výši 11 mil. Kč (jejich přehled je uveden v tabulce v Příloze č. 4). 

Příspěvky cizím subjektům v oblasti kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

činily 34 756 tis. Kč, jejich přehled, včetně účelu, je uveden v tabulce v Příloze č. 4. 

 

V roce 2017 Karlovarský kraj přidělil dotace v celkové hodnotě 30.956.872,- Kč.  

 

V Příloze č. 5 jsou uvedeny všechny finanční částky týkající se kultury.  

Další schválené dotace jsou uveřejněny na webu Karlovarského kraje na adrese: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/schvalene/schv- 

kultura/schval_kultura.aspx 

a) na projekty z oblasti podpora kulturních aktivit –  v celkové částce 2.905.000,- Kč; 

b) na projekty z oblasti podpora vydávání neperiodických publikací – v celkové 

částce 716.872,- Kč; 

c) na projekty podpora v oblasti památkové péče –  v celkové částce 10.000.000,- Kč; 

d) na projekty podpora aktivit v oblasti cestovního ruchu –  v celkové částce 2.000.000,- 

Kč. 

 

Ad 6) Kolik peněz poslal kraj do školství v roce 2017 a na co + konkrétní částky (opravy 

budov, vybavení škol, nové stavby, pomůcky, zvýšení platů, atp.)? 

 

Na investiční akce do škol a školských zařízení šlo v roce 2017 z kraje 33.520.000,- Kč. 

V Příloze č. 6 je uveden kapitálový rozpočet školství za rok 2017, kde jsou vyjmenovány 

jednotlivé investiční akce. 
 

Školám zřizovaným krajem, soukromými subjekty v kraji a školám zřizovaným obcemi  

a dobrovolnými svazky obcí v kraji bylo v roce zasláno 3.146.227.143,- Kč. 

 

- Z celkové částky činil největší podíl  prostředků, které jsou krajem posílány na tzv. přímé 

výdaje (platy pedagogů, platy nepedagogů, související odvody, tvorba fondu kulturních  

a sociálních potřeb, vzdělávání pedagogů, pomůcky pro děti, žáky a studenty) a na další 

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/schvalene/schv-kultura/schval_kultura.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/schvalene/schv-kultura/schval_kultura.aspx
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dotační tituly vypisované MŠMT (např. výuka plavání, prevence patologických jevů, 

podpora romských žáků středních škol, výuka cizinců apod.). Tato částka činila 

2.853.609.594,- Kč. 

 

- Kraj poskytl školám a školským zařízení prostředky na provozní příspěvek ve výši 

218.321.517,- Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou prostředky na provoz budov, drobné 

opravy, energie, provoz autoškoly pro žáky středních škol, zajištění školního stravování 

žáků‚ a podobně, ale např. také na výplatu stipendií žákům středních škol ve výši 

3.125.500,- Kč, prostředky na udržovací náklady projektů z EU nebo prostředky na 

dofinancování platů pedagogů ve výši 667.265,- Kč. 

 

- Kraj poskytl organizacím, které zřizuje, rovněž investiční prostředky, a to z vlastních 

zdrojů ve výši 38.557.144,- Kč a z dotací ministerstev ve výši 1.786.065 Kč, Mezi největší 

akce patřily přestavba koridoru a šaten na Gymnáziu Ostrov, příspěvková organizace 

(částka 9,4 mil. Kč), zabezpečení vstupu, oplocení  a oprava podlah v tělocvičnách na 

Gymnáziu Cheb, příspěvková organizace (částka cca 3,6 mil Kč), pořízení lesního 

kolového traktoru, oprava vytápění a vstupu do budovy ve Střední lesnické škole Žlutice, 

příspěvková organizace (částka celkem cca 5,47 mil, Kč, zdroje na zajištění havarijního 

stavu budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace 

(částka 2 mil. Kč), dokončení budování sportovního areálu ve Střední pedagogické škole, 

gymnáziu a VŠ, příspěvková organizace (částka 2 mil. Kč) a jiné další akce. 

 

- Mimo to byly školám posílány prostředky na realizaci a zapojení do různých programů 

ministerstev, jako je např. Obědy do škol – částka 2.843.236,- Kč, projekty IROP  

12.000.000,- Kč a další. 

 

- Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství v roce 2017 

spoluorganizoval krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, kde prvním třem 

družstvům ve dvou kategoriích (10-12 let a 13-16 let, každé družstvo po čtyřech dětech) 

rozdělil ceny v celkové výši 80.000,- Kč (poukazy na odběr cyklistického zboží, 

cyklistické dresy, USB světla, zadní blikačky, rukavice, lahve na pití).   

 

- Krajský úřad Karlovarského kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství v roce 2017 

objednával výuku dopravní výchovy žáků základních škol na dopravních hřištích  

dle ust. §124 odst. 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., a to v celkové výši  284.118,- Kč.  

 

- Krajský úřad Karlovarského kraje v roce 2017 spustil Dotační program na podporu 

obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť, kde bylo finanční krytí 1.000.000,- 

Kč. Celkem krajský úřad poskytnul  v roce 2017 žadatelům o dotaci finanční prostředky ve 

výši 642.300,40 Kč (nová kola, koloběžky, notebooky pro výuku na DDH, reflexní 

pomůcky a přívěsky, garáž na úschovu kol a koloběžek, bezpečnostní helmy). 

 

Ad 7) Jaká částka putovala v roce 2017 na opravu silnic, které spadají pod kraj? Které úseky  

a silnice spolkly nejvíce? Jaká částka je určena pro rok 2018? 

 

a) na investiční opravy putovalo cca 220 mil. Kč 

b) na neinvestiční opravy silnic II. a III. tříd: 

- povrchy, odvodnění, svodidla, zdi  - 43,4 mil. Kč; 

- mosty - 5,7 mil. Kč; 

- Statní fond dopravní infrastruktury (SFDI) opravy povrchů - 57,4 mil. Kč; 
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- Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) nové technologie - 14, 9 mil. Kč; 

- běžná údržba silnic tzv. „Závazek veřejné služby“ - 239,5 mil. Kč. 

 

Nejvíce finanční nákladné úseky a silnice: 

Z investičních akcí to byly: 

- II/198 Modernizace silnice Bochov – Kozlov: přes 30 mil. Kč (pokračuje i roce 2018); 

- III/2206 Modernizace silnice – průtah Fojtov: přes 15 mil. Kč; 

- III/21240 Obnova historického silničního přeshraničního spojení Plesná – Bad Brambach: 

přes 42 mil. Kč (pokračuje i roce 2018); 

- III/21042 Statické zajištění silnice Oloví Krajková: přes 30 mil. Kč. 

 

Z neinvestičních akcí to byly: 

- II/208 Bečov - Krásno (SFDI): 7,5 mil. Kč; 

- II/212 Pochlovice - Kaceřov (SFDI): 7,4 mil. Kč; 

- II/209 Loket (SFDI): 6,9 mil. Kč; 

- III/1947 Mokrá (SFDI): 9,6 mil. Kč; 

      - III/22214 Bor-Nejda (SFDI): 9,2 mil. Kč. 

 

Na investice v roce 2018 bude alokováno: 

- ve schváleném plánu na investice přes 450 mil. Kč; 

- investiční příspěvek ze SFDI ve výši cca 80 mil. Kč. 

 

Na neinvestiční opravy bude alokováno: 

- SFDI opravy povrchů silnic v souvislosti se silnicemi I. tříd: 25 mil. Kč; 

- SFDI opravy povrchů 70 mil. Kč (rok 2018 + převod 5,6 mil. Kč z r. 2017); 

- Příspěvek Karlovarského kraje 185 mil. Kč na povrchy, MKK, nátěry, svodidla, odvodnění 

mosty, opravy zdí, vegetace apod.; 

- Běžná údržba silnic tzv. „Závazek veřejné služby“: 238,5 mil. Kč. 

 

Ad 8) Jakou částku se podařilo v roce 2017 vyčerpat ze strukturálních fondů a na co peníze 

šly? Jaký byl plán? 

 

Jednalo se zejména o prostředky na projekty z oblasti ochrany životního prostředí - tzv. 

Kotlíkové dotace I a II, dále pak na projekty v sociální oblasti: Podpora vybraných služeb 

sociální prevence, Nestůj a pojď 2, Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Karlovarském kraji a Predikce trhu práce (Kompas). Třetí oblastí čerpání 

dotací z EU v roce 2017 byla oblast školství a vzdělávání s projekty Smart akcelerátor a 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Karlovarském kraji. Karlovarský kraj loni čerpal také 

na přeshraniční projekt CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v 

česko-saském regionu a dále na projekt Obědy do škol realizovaný v rámci Operačního 

programu Potravinové a materiální pomoci. Plánované příjmy za projekty spolufinancované 

z EU roku 2017 dle rozpočtového výhledu pro období let 2016 - 2018 činily 32 mil Kč (bez 

zálohových plateb), z toho podíl EU/strukturálních fondů měl být 27 mil Kč. Oproti plánu se 

tedy změnila výše čerpání a rozložení na konkrétní projekty, a to z důvodu opožděné realizace 

některých projektů a tím i zpoždění plateb ze strukturálních fondů. 

 

Ze strukturálních fondů EU šla v roce 2017 do škol a školských zařízení zřizovaných 

Karlovarským krajem částka 53.316.629 Kč. Jednalo se o projekty z Integrovaného 

regionálního operačního programu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko a ČR – Bavorsko a Operačního 
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programu Potravinové a materiální pomoci. Prostředky šly na vybudování odborných učeben, 

rozvoj přeshraniční spolupráce, stáže žáků a pedagogů v zahraničí, vzdělávání pedagogických 

pracovníků v různých oblastech, inkluzi, kariérové poradenství aj. 

 

Ad 9) Jaká byla nejvyšší částka dotace, kterou kraj poskytl v roce 2017 a komu? Souhrnně – 

kdo/která organizace/firma získala nejvíce peněz od kraje? 

 

Nejvyšší dotaci z krajských peněz obdržela v roce 2017 Nadace FILM-FESTIVAL 

KARLOVY VARY na 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu, a to 8 mil. Kč.  

 

K bodu č. 9 upřesňujeme, že se jedná výhradně o dotace z krajských peněz, tj. nejsou zde 

uvedeny finanční prostředky ze státního rozpočtu, které jsou zasílány prostřednictvím kraje 

obcím a dalším subjektům. 

 

Ad 10) Které obce získaly od kraje v roce 2017 nejvyšší částky?“ 

 

Město Mariánské lázně obdrželo v roce 2017 od kraje finanční prostředky ve výši 3,2 mil. Kč 

na zajištění závazku veřejné služby provozu lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a 

všeobecného praktického lékařství. V oblasti životního prostředí poskytoval Karlovarský kraj 

dotace obcím na drobné vodohospodářské akce, nejvyšší částky obdržely Obec Teplička 

2 178 tis. Kč, Obec Mírová 1 689 tis. Kč, Obec Štědrá 1 670 tis. Kč, Obec Pšov  1 498 tis. Kč 

a Město Bochov  1 164 tis. Kč. V oblasti školství obdrželo nejvyšší dotaci Město Sokolov na 

akci Revitalizace fotbalového stadionu Sokolov - I. Etapa – investice, a to ve výši 

1 822 tis. Kč. Na zajištění regionálních funkcí knihoven obdržely příspěvkové organizace 

obcí Městská knihovna Sokolov 1 130 tis. Kč a Městská knihovna Cheb 1 000 tis. Kč.  

V oblasti krizového řízení obdrželo Město Lázně Kynžvart částku 1 mil. Kč na pořízení 

cisternové automobilové stříkačky. Město Karlovy Vary obdrželo finanční dar ve výši 

1 760 tis. Kč v souvislosti s převodem příspěvkové organizace kraje Dům dětí a mládeže 

Karlovy Vary na Město Karlovy Vary.  

 

K bodu č. 10 upřesňujeme, že se jedná výhradně o dotace z krajských peněz, tj. nejsou zde 

uvedeny finanční prostředky ze státního rozpočtu, které jsou zasílány prostřednictvím kraje 

obcím a dalším subjektům. 

 

 

S pozdravem    

 

 

 

Mgr. Johana Vydrová 

vedoucí právního oddělení 

odbor legislativní, právní 

             a krajský živnostenský úřad 
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Příloha č. 2 – Příspěvky cizím subjektům školství, sport 2017 

Příloha č. 3 – Výdaje ZKK za rok 2017 

Příloha č. 4 – Investiční příspěvky – kultura a školství 

Příloha č. 5 – Evidence dotací poskytnutých Karlovarským krajem v roce 2017 v oblasti kultury 

Příloha č. 6 – Kapitálový rozpočet PO Karlovarského kraje na rok 2017 


