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právě jste si otevřeli Výroční zprávu Karlovarského kraje
za rok 2014. Věřím, že v ní najdete spoustu zajímavých
informací o dění v našem regionu a že si uděláte lepší
představu o tom, kterým činnostem se konkrétně věnujeme.
Ještě než se ohlédneme zpět za uplynulým obdobím,
chtěl bych připomenout, že začátkem roku 2015 došlo
ke změně složení krajského zastupitelstva a já jsem byl
v březnu nově zvolen hejtmanem Karlovarského kraje.
V roce 2014, ke kterému se vztahuje Výroční zpráva,
kterou právě držíte v ruce, tuto funkci zastával PaedDr.
Josef Novotný. Dovolte, abych vzhledem k termínu vydání tohoto krajského dokumentu, přesto představil projekty
a akce Karlovarského kraje, které se v loňském roce podařilo zrealizovat.
V uplynulých dvanácti měsících pokračovaly investice
do nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
Finanční prostředky putovaly nejenom do rekonstrukcí
stávajících objektů, ale také do potřebného vybavení.
Obnovy vozového parku a nového výjezdového stanoviště v Lubech se pak dočkala Zdravotnická záchranná
služba Karlovarského kraje, která dnes a denně pomáhá
zachraňovat lidské životy.
I v minulém roce byly také investovány nemalé prostředky
do silnic II. a III. třídy. Vzhledem ke špatnému stavu naší
silniční sítě byly prováděny opravy tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Zároveň se podařilo dokončit několik rozběhnutých projektů, mezi které patřila například rekonstrukce
silnic z Aše do Hranic či z Nejdku do Perninku. Zahájeny byly také velké stavby, jako například obchvat Chebu
či Hroznětína. Ty mají za cíl odvést dopravu z měst
a zvýšit tak bezpečnost silničního provozu. Jednalo se také
o pokračování dostavby rychlostní silnice R6, která je pro
náš region naprosto klíčová.
Karlovarský kraj investoval nejenom do oblasti zdravotnictví a dopravy, ale také do školství. Pokračovala moder-

nizace středních škol tak, aby z nich odcházeli odborně
zdatní absolventi, kteří se snadněji uchytí na trhu práce.
Zájemci o vysokoškolské studium technického směru navíc již nemusí dojíždět desítky kilometrů daleko, ale mohou studovat přímo v regionu na odloučeném pracovišti
Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Mládež ke
studiu je motivována prostřednictvím stipendií a nabídky
odborných stáží.
V rámci Programu obnovy venkova byly rozděleny prostředky na zlepšení místní infrastruktury a občanské vybavenosti. Ani spolková činnost, která má v obcích nezastupitelnou roli, nezůstala bez povšimnutí. Finanční
příspěvky od kraje získali nejenom včelaři, rybáři, ale také
myslivci a chovatelé. Stranou nezůstali ani dobrovolní hasiči, sportovní kluby a kulturní organizace.
Stejně jako v uplynulých letech byly i v minulém roce
vynaloženy ﬁnanční prostředky na záchranu kulturního
dědictví a na obnovu bývalého lázeňského komplexu
v Kyselce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům zastupitelstva, zaměstnancům krajského úřadu i krajem zřizovaných organizací za profesionálně odvedenou práci,
bez níž by jen těžko bylo dosaženo významnějších úspěchů.

JUDr. Martin Havel
hejtman Karlovarského Kraje

Karlovarský kraj vznikl spolu s dalšími 13 kraji
k 1. lednu 2000 v rámci reformy veřejné správy

Krajský úřad zajišťuje výkon státní správy v regionu
a také plnění úkolů daných zastupitelstvem a radou

Výkon státní správy v Karlovarském kraji obstarává 7 obcí s rozšířenou působností:
Aš
Ostrov
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
Kraslice
Mariánské Lázně

3 314 km2

Rozloha:
Počet obyvatel:

301 726

Nejvyšší bod: Klínovec (1 244 m.n.m.), pohoří Krušné hory
Nejníže položený bod:

hladina řeky Ohře (320 m.n.m)

Obec s největším počtem obyvatel:

Karlovy Vary
(50 172 obyvatel)

Obec s nejmenším počtem obyvatel Přebuz: (72 obyvatel)
Nejvýznamnější řeka:
Okresy:

Ohře
Cheb, Sokolov, Karlovy Vary

Počet obcí:
Počet obcí s rozšířenou působností:
Krajské město:

132
7
Karlovy Vary

www.muas.cz
www.ostrov.cz
www.mestocheb.cz
www.mmkv.cz
www.sokolov.cz
www.kraslice.cz
www.marianskelazne.cz
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Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti
je 9ti členná rada kraje, v jejímž čele stojí hejtman
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Nejvyšším samosprávným orgánem je 45 členné
zastupitelstvo

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KARLOVARSKÉM KRAJI

Charakteristika Karlovarského kraje Karlovarský kraj se
nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský.
Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranice s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem
a na jihu s krajem Plzeňským. Spolu s Ústeckým krajem
tvoří oblast soudržnosti Severozápad, tzv. NUTS 2. Přes
území těchto dvou krajů, podél státní hranice, se rozprostírají
j Krušné hory.
y
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Vlajka Karlovarského kraje
Podoba vlajky kraje vychází ze schváleného znaku
Karlovarského kraje. Červeno-modře čtvrcený list, v horním
žerďovém poli český lev, v dolním žerďovém poli bílá
zkřížená hornická kladívka na žlutých topůrkách nad
dvěma žlutými zkříženými ratolestmi, v horním vlajícím
poli žlutá fontána tryskající bílou vodu, v dolním poli sedm
vodorovných pruhů, střídavě červených a bílých. Bílé
pruhy jsou vlnité, z horního vyrůstá bílý dvouocasý
korunovaný lev se zlatou zbrojí.

Logo Karlovarského kraje

SYMBOLIKA KRAJE

Symbolizuje vřídlo a vyvěrající vodu jako symboly
lázeňského kraje, logo je zároveň stylizací písmene K,
je v barvách Karlovarského kraje - v červené a modré.
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Znak Karlovarského kraje
Červeno-modře čtvrcený francouzský štít, v prvním
poli český lev, ve druhém poli zlatá fontána s tryskající
stříbrnou vodou, ve třetím poli stříbrná zkřížená hornická
kladívka na zlatých topůrkách a pod nimi dvě zlaté
zkřížené ratolesti, ve čtvrtém poli stříbrný korunovaný
dvouocasý lev se zlatou zbrojí vyrůstající ze tří vlnitých
stříbrných břeven.

náměstek hejtmana
pro regionální rozvoj,
dopravu a silniční hospodářství

JUDr. Martin Havel (ČSSD)

Bc. Miloslav Čermák (ČSSD)

JUDr. Václav Sloup (KSČM)

náměstek hejtmana pro oblast investic
a grantových schémat, projektového
řízení, informatiky a legislativy

náměstek hejtmana
pro oblast sociálních věcí
a zdravotnictví

náměstek hejtmana
pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy

PhDr. Oleg Kalaš (KSČM)

Ing. Václav Jakubík (KSČM)

Bohuslava Hajská (KSČM)

člen rady kraje pro oblast kultury
a památkové péče,
uvolněný člen zastupitelstva

člen rady kraje pro oblast životního
prostředí a zemědělství,
uvolněný člen zastupitelstva

členka rady kraje
pro oblast správy majetku,
uvolněná členka zastupitelstva
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Ing. Petr Navrátil (ČSSD)

statutární zástupce hejtmana
náměstek hejtmana pro ekonomiku
a vnitřní záležitosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Mgr. Jaroslav Borka (KSČM)

hejtman
Gesce: oblast vnějších vztahů,
oblast krizového řízení

SAMOSPRÁVA / RADA

PaedDr. Josef Novotný (ČSSD)
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SAMOSPRÁVA /
SEZNAM ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

14

Ing.

06

Balatka
Bartůňková
Mgr.
Blažek
Mgr.
Borka
MUDr.
Brdlík
Bc.
Čekan
Bc.
Čermák
Černý
Ing.
Červenka
Hajská
JUDr.
Havel
Mgr.
Holan
Ing.
Hora
Ing.
Horník
Hozmanová
Ing.
Jakobec
Ing.
Jakubík
Ing.
Janisch
Jurčák
PhDr.
Kalaš
Mgr.
Klsák
Ing.
Kotek
Ing.
Kulhánek
Mleziva
Murčo
Ing.
Navrátil
PaedDr.
Novotný
Mgr.
Odlevák
Pánik
Ing.
Paprsek
Bc.
Pisár
doc. Dr. Ing. Plevný
Pokorný
JUDr.
Sloup
Ing.
Svoboda
MUDr.
Svoboda
Mgr., LL.M. Šindelář
Tancibudek
Ing.
Ullisch
Ing.
Valjentová
MUDr.
Vastl
Vojtová
Bc.
Wernerová
Mgr.
Zahradníček
Ing.
Živný
Mgr.
Vildumetzová

Miroslav
Věra
Dalibor
Jaroslav
Jiří
Pavel
Miloslav
Václav
Jiří
Bohuslava
Martin
Jiří
Josef
Jan
Hana
Karel
Václav
Edmund
František
Oleg
Jiří
Jiří
Petr
Václav
Josef
Petr
Josef
Marian
Jakub
Pavel
Robert
Miroslav
Luboš
Václav
Tomáš
Jan
Petr
Jan
Richard
Eva
Oldřich
Barbora
Markéta
Petr
Václav
Jana

strana

politická příslušnost

ALTERNATIVA
KSČM
HNHRM
KSČM
ODS
ČSSD
ČSSD
KSČM
ODS
KSČM
ČSSD
KSČM
HNHRM
TOP 09 + STAN
ČSSD
ODS
KSČM
ČSSD
KSČM
KSČM
TOP 09 + STAN
ALTERNATIVA
TOP 09 + STAN
ČSSD
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
HNHRM
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
HNHRM
KSČM
ČSSD
ODS
ODS
KSČM
ČSSD
KSČM
HNHRM
KSČM
ČSSD
TOP 09 + STAN
KSČM
ODS

bez PP
bez PP
bez PP
KSČM
ODS
ČSSD
ČSSD
KSČM
ODS
Vznik mandátu dne 10. 12. 2014
KSČM
ČSSD
KSČM
HNHRM
bez PP
ČSSD
ODS
KSČM
ČSSD
KSČM
KSČM
Karlovarská občanská alternativa
ALTERNATIVA
Karlovarská občanská alternativa
ČSSD
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
bez PP
bez PP
bez PP
bez PP
KSČM
ČSSD
ODS
ODS
KSČM
ČSSD
KSČM
bez PP
KSČM
ČSSD
TOP 09
KSČM
ODS
Zánik mandátu dne 9.12.2014

ODS
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
HNHRM
ALTERNATIVA

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
Ing. Tomáš Svoboda (předseda)
ČSSD
Ing. Stanislav Dušek
KSČM
Ing. František Macháň
KSČM
Petr Hanzalius
KSČM
Mgr. Radek Karchňák
ČSSD
Mgr. Vladimír Hartmann
ČSSD
Mgr. Ladislav Sedláček
ODS
Mgr. Hana Janischová
TOP09+STAN
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
ALTERNATIVA
VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Bc. Pavel Čekan (předseda)
ČSSD
Michal Vávra
KSČM
Ing. Eliška Stránská
KSČM
Ing. Alexander Martinec
KSČM
Josef Pojar
ČSSD
Ing. Martin Kroupa
ČSSD
Vlastimil Balcar
ODS
Petr Schaller
TOP09+STAN
Ing. Miroslav Balatka
ALTERNATIVA

odvolán z pozice člena ke dni 11.12.2014 usnesením
č. ZK 472/12/14

Jana Kumberová, DiS.
Zdeňka Braunová
Ing. Lukáš Siřínek
MUDr. Jan Svoboda
Petr Končel
MUDr. Oldřich Vastl
Jana Strnadová

KSČM
ČSSD
ČSSD
ODS
TOP09+STAN
HNHRM
KSČM
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KONTROLNÍ VÝBOR
Mgr. Petr Šindelář, LL.M. (předseda)
RSDr. Jan Votruba
Jaroslav Zelenka
Dana Nováková
Jaroslav Smetka
Štěpán Cingroš
František Nečekal st.
Ing. Lenka Straková
Naděžda Martáková

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI
Jakub Pánik (předseda)
ČSSD
Dana Janurová
KSČM
Ing. Oldřich Nápravník, CSc.
KSČM

jmenována novou členkou ke dni 12.12.2014 usnesením
č. ZK 472/12/14

VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM KK
František Jurčák (předseda)
KSČM
Ing. Vojtěch Seidl
KSČM
Ing. Stanislav Dušek
KSČM
Jaromír Kuttner
ČSSD
Anna Bozděchová
ČSSD
Jakub Pánik
ČSSD
Ingeborg Štiková
ODS
Mgr. Petr Zahradníček
TOP09+STAN
Ing. Vojta Plachý
ALTERNATIVA
VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Mgr. Jiří Holan (předseda)
KSČM
Stanislav Strmeň
KSČM
Ladislava Dubcová
ČSSD
Alžběta Schmiedová
ČSSD
Jaroslav Moravec
ODS
Jan Toth
HNHRM
Bc. Jaromíra Fajtová
ALTERNATIVA
Krista Hrubá
národnost německá
Ing. Le Anh Phong
národnost vietnamská
Alexej Ružejnikov
národnost běloruská
Ing. Peter Surňák
národnost slovenská
Alexander Vagin
národnost ruská
Mariya Cherevko
národnost ukrajinská
Emil Voráč
národnost romská
Attila Logodi
národnost maďarská

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

ČSSD
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ODS
TOP09+STAN
ALTERNATIVA

SAMOSPRÁVA / VÝBORY ZASTUPITELSTVA

FINANČNÍ VÝBOR
Hana Hozmanová (předseda)
Petr Martínek
Květoslava Šafnerová
Ing. Josef Kubičko
Bc. Vlasta Kaiserová
Ing. Richard Ullisch
Mgr. Jana Vildumetzová
Ing. Michal Toufar
Ing. Petr Beránek
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KOMISE PRO LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍ RUCH
Ing. Edmund Janisch (předseda)
ČSSD
Ing. Eva Valjentová
KSČM

VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
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odvolána z pozice členky ke dni 10.3.2014 usnesením
č. RK 210/03/14

Jana Čepičková

KSČM

jmenována novou členkou ke dni 11.3.2014 usnesením
č. RK 210/03/14

Ing. Jiří Richter
Zdena Šťastná
Mgr. Marian Odlévák
Libor Haas
Radek Šnajdr
Mgr. Dalibor Blažek
Ing. Petr Kulhánek
Ing. Zdeněk Klingora

KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ODS
HNHRM
TOP09+STAN
ALTERNATIVA

KOMISE PRO KULTURU A PAMÁTKOVOU PÉČI
Ing. Eva Valjentová (předsedkyně)
KSČM
odvolána z pozice členky ke dni 10.3.2014 usnesením
č. RK 210/03/14

SAMOSPRÁVA / KOMISE RADY

Věra Bartůňková (předsedkyně)
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KSČM

jmenována novou členkou ke dni 11.3.2014 usnesením
č. RK 210/03/14

PhDr. Zdeněk Musil
Jan Tancibudek
Miroslav Hrůza
Oldřiška Dítětová
Václav Navrátil
Ing. Karel Jakobec
Ing. Markéta Moravcová
Mgr. Jiří Klsák
Mgr. Eva Jungmanová

KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS
HNHRM
TOP09+STAN
ALTERNATIVA

DOPRAVNÍ KOMISE
Josef Murčo (předseda)
Antonín Vychodil
Helena Kobrová
Marek Mikeš
Pavel Kroupa
Václav Mleziva
Mgr. René Roubík
Patrik Pizinger
Ing. Libor Šembera
Miloslav Zítka

KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS
HNHRM
TOP09+STAN
ALTERNATIVA

KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT
Markéta Wernerová (předsedkyně)
ČSSD
Miloslav Strnad
KSČM
Bc. Petr Šikýř
KSČM
Mgr. Petr Holub
KSČM
Antonín Lebeda
ČSSD
Ing. František Nečekal
ČSSD
Ing. Jan Řezáč
ODS
Miroslav Egert
HNHRM
Antonín Šimánek
TOP09+STAN
Ing. Václav Sebera
ALTERNATIVA
KOMISE PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
Václav Černý (předseda)

KSČM

odvolán z pozice předsedy ke dni 7.4.2014 usnesením
č. RK 380/04/14 (zůstává členem)

Barbora Vojtová (předsedkyně)

KSČM

jmenována novou předsedkyní ke dni 8.4.2014 usnesením
č. RK 380/04/14 (dosud byla členkou)

Drahomíra Vrzalová
Václav Veselý
Ing. Stanislav Hubka
Ing. Jiří Novák
Božena Dvořáková
Ing. Pavel Paprsek
Ing. Jiří Nešpor
Ing. Zdeněk Klingora

KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS
HNHRM
TOP09+STAN
ALTERNATIVA

KOMISE PRO LIKVIDACI NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
Věra Bartůňková (předsedkyně)
KSČM
Anna Klímová
KSČM
Jiří Jarolím
KSČM
Bohuslav Petrach
ČSSD
Jiřina Skálová
ČSSD
Ing. Tibor Dobrovolný
ČSSD
Jaroslav Hlavsa
ODS
Luboš Pokorný
HNHRM
Jan Rada
TOP09+STAN
Ing. Miroslav Hofrajtr
ALTERNATIVA

František Kastl

KSČM

odvolán z pozice člena ke dni 7.4.2014 usnesením
č. RK 380/04/14

RSDr. Jan Votruba

KSČM

odvolán z pozice člena ke dni 6.10.2014 usnesením
č. RK 1087/10/14

RSDr. Jaroslav Businský

KSČM

odvolán z pozice člena ke dni 7.4.2014 usnesením
č. RK 380/04/14

Josef Tvarůžek

ČSSD

odvolán z pozice člena ke dni 6.10.2014 usnesením
č. RK 1087/10/14

Lukáš Červený

ČSSD

odvolán z pozice člena ke dni 6.10.2014 usnesením
č. RK 1087/10/14

Ing. Jan Bureš

ODS

odvolán z pozice člena ke dni 6.10.2014 usnesením
č. RK 1087/10/14

Ing. Josef Hora

HNHRM

odvolán z pozice člena ke dni 6.10.2014 usnesením
č. RK 1087/10/14

Ing. Radek Novotný

TOP09+STAN

odvolán z pozice člena ke dni 6.10.2014 usnesením
č. RK 1087/10/14

Vít Prošek

ALTERNATIVA

odvolán z pozice člena ke dni 6.10.2014 usnesením
č. RK 1087/10/14

Mgr. Jaroslav Borka

KSČM

zvolen novým členem ke dni 8.4.2014 usnesením
č. RK 380/04/14; odvolán z pozice člena ke dni
6.10.2014 usnesením č. RK 1087/10/14

Ing. Zdeněk Kofránek

KSČM

zvolen novým členem ke dni 8.4.2014 usnesením
č. RK 380/04/14; odvolán z pozice člena ke dni
6.10.2014 usnesením č. RK 1087/10/14

KRAJSKÁ PROTIDROGOVÁ KOMISE
Bc. Jan Picka (předseda)
Marcela Dubová
Milan Burger
Jan Dušek
Eva Křenková
Zuzana Skálová
Roman Bilský
Eduard Frisch
Sylvie Kunešová
Bc. Pavel Straka

ČSSD
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ODS
HNHRM
TOP09+STAN
ALTERNATIVA

KOMISE PRO ROZDĚLOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU KK JEDNOTKÁM SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OBCÍ KK
PaedDr. Josef Novotný (předseda)
ČSSD
Richard Kejmar
starosta
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajského
sdružení hasičů Karlovarského kraje
Milan Bílek
obec Plesná,
člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Plesná
Jiří Kiss
město Chodov,
člen jednotky sboru dobrovolných hasičů města Chodov

Usnesením č. RK 1087/10/14 byla zřízena Komise Rady Karlovarského kraje pro hospodářský rozvoj a energetiku

Anna Plačková
město Jáchymov,
členka jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jáchymov

KOMISE RADY KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A ENERGETIKU

Václav Mleziva

ČSSD
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ČSSD

odvolán z pozice předsedy ke dni 6.10.2014 usnesením
č. RK 1087/10/14

KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS
HNHRM
TOP09+STAN
ALTERNATIVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

ENERGETICKÁ KOMISE
Ing. Jiří Behenský (předseda)

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ing. Václav Živný (předseda)
Vladimír Zima
František Kolář
František Bartoň
Jan Poživil
RNDr. Pavel Vanoušek
Tomáš Linda
RNDr. Petr Rojík, Ph. D.
RNDr. Jaroslav Růžička
Ing. Daniel Javůrek

SAMOSPRÁVA / KOMISE RADY

Energetická komise byla zrušena ke dni 6.10.2014 usnesením č.
RK 1087/10/14 a zároveň byla zřízena Komise Rady Karlovarského
kraje pro hospodářský rozvoj a energetiku

předseda a členové zatím nebyli zvoleni
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MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

10

Karlovarský kraj se od počátku své existence logicky
zaměřil v oblasti mezinárodních vztahů na svého bezprostředního souseda - na Německo. Společná hranice
Karlovarského kraje s Německem měří 232,109 km
(132,968 km se Saskem a 99,141 km s Bavorskem),
karlovarský region spojuje s Německem celkem 8 mezinárodních silničních hraničních přechodů (5 se Saskem
a 3 s Bavorskem). Otázky řešení společných projektů
v příhraničních oblastech byly a jsou vnímány jako
potřebné pro regionální rozvoj, pro lepší integraci
Karlovarského kraje do společného evropského prostoru.
To se týká například budování dalších hraničních
spojení. V současné době jsou již podepsána dvě
společná prohlášení o spolupráci mezi Karlovarským
krajem a sousedními německými spolkovými zeměmi
Saskem a Bavorskem.
Stejně jako se Saskem a Bavorskem, tak také s městem
Moskva byl podepsán protokol o spolupráci. Kontakty
Karlovarského kraje s Moskvou jsou dlouholeté. Karlovy
Vary a okolí měli Rusové rádi již v carských dobách.
Zájem o návštěvu lázní, ale i o investice ve městě se znovu projevil v 90. letech minulého století. S cílem upevnit
vzájemné vztahy a úspěšnou spolupráci byl v říjnu 2006
podepsán Protokol o rozvoji spolupráce mezi Karlovarským krajem a městem Moskva.
Karlovarský kraj podepsal partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci s městskou částí čínského Pekingu
nazvanou Changping. Pro hlavní město jedné ze světových velmocí se kraj rozhodl mezi několika nabídkami,
které obdržel v uplynulých letech z čínské strany. Peking
jako hlavní město Číny byl pro Karlovarský kraj velmi
zajímavým partnerem.
Dohodu o navázání přátelských vazeb podepsali hejtman
Josef Novotný a primátor města Irkutsk Viktor Ivanovič
Kondrashov. Obě strany se zavázaly k rozvoji spolupráce
v oblasti vzdělávání, kultury a umění, sportu, lékařství,
cestovního ruchu, či zachování objektů kulturního dědictví.
Také za účelem podpoření obchodně-ekonomických
vztahů.

Memorandum o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym a Karlovarským krajem podepsali hejtman Josef Novotný a zástupce předsedy Rady
ministrů Georgij Psarev dne 1. března 2012. Následně
byla dne 12. prosince 2013 podepsána rozšiřující Dohoda
mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym a Radou
Karlovarského kraje o hospodářské, vědeckotechnické
a kulturní spolupráci. Tato dohoda o spolupráci konkretizuje a rozšiřuje jednotlivé body původního memoranda.
Meziregionální spolupráce, která probíhala na základě
Dohody o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní
republiky Krym a Karlovarským krajem byla momentálně
až do odvolání pozastavena. Karlovarský kraj nemá
v současné době partnera k bilaterální konzultaci
a k plnění této dohody o spolupráci.
Hospodářská i kulturní spolupráce našeho regionu
s Akmolinským krajem v Kazachstánu byla stvrzena dne
24. října 2012 podpisem společného memoranda o spolupráci. Dohodu podepsali hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný a první zástupce akima Akmolinského
regionu pan Kosmas K. Ajtmuchametov u příležitosti
konajícího se Kazažsko-českého fóra a s tím spojené
návštěvy prezidenta Republiky Kazachstán N.A.Nazarbajeva v ČR.
Dne 31. ledna 2014 bylo v rámci Česko-Armenského
podnikatelského fóra, kterého ho se zúčastnili i prezidenti obou zemí, slavnostně podepsáno Memorandum
o vzájemném porozumění mezi Karlovarským krajem
a Vajocdzorskou oblastí. Obě strany se mimo jiné dohodly
na spolupráci v oblasti ekonomiky, kultury, sportu,
cestovního ruchu a ve vědecko-technické oblasti.

Účetní výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok
2014 byl zisk ve výši 347 672 103,26 Kč.
Do státního rozpočtu vrátil Karlovarský kraj při ﬁnančním
vypořádání za rok 2014 částku ve výši 257 112,23 Kč.
Karlovarský kraj zřizoval v roce 2014 celkem 70 příspěvkových organizací (43 z oblasti školství, 13 ze sociální
oblasti, 3 z oblasti zdravotnictví, 7 z oblasti kultury,
2 z oblasti dopravy a 2 z oblasti regionálního rozvoje). Příspěvkové organizace Karlovarského kraje dosáhly za rok
2014 v souhrnu zisk ve výši 34 445 910,79 Kč. Výsledky
hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2014,
a to včetně rozdělení výsledků hospodaření, byly schváleny
usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 286/03/15 ze
dne 23.3.2015.
Celkové ﬁnanční prostředky na účtech Karlovarského
kraje (včetně fondů) činily k datu 31.12.2014 částku ve výši
1 048 390 747,38 Kč. Z toho částku ve výši 931 715 846,97 Kč
tvořily nevyčerpané účelově vázané prostředky.
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK
183/06/15 ze dne 11.6.2015 schválilo Závěrečný účet
a účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2014. Zastupitelstvo dále tímto usnesením schválilo alokaci volných
ﬁnančních prostředků kraje ve výši 116 674 900,41 Kč
následovně:

I Zpracování projektové dokumentace na rozšíření
prohlídkové trasy podzemních prostor Štoly č. 1
v Jáchymově 900 000,- Kč.
I Příspěvky pro včelaře 400 000,- Kč.
I Příděl do fondu budoucnosti ve výši 113 374 900,41 Kč.
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
KARLOVARSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014
Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014 bylo
přezkoumáno kontrolní skupinou Ministerstva ﬁnancí
České republiky. První dílčí přezkoumání bylo vykonáno
na krajském úřadě od 18.8.2014 do 5.9.2014. Konečné
přezkoumání bylo vykonáno od 16.2.2015 do 10.4.2015.
V rámci přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje
proběhla dle usnesení § 9 zákona č. 420/2000 Sb., kontrola u dvou zřízených příspěvkových organizací. Jednalo
se o příspěvkové organizace Integrovaná střední škola
Cheb a Střední průmyslová škola Loket. Kontrola proběhla v sídle těchto příspěvkových organizací ve dnech
od 15.9.2014 do 3.10.2014 a od 13.10.2014 do 30.10.2014.
Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2014 bylo přezkoumáno se závěrem: „Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2014, uvedeného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a §3)
lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly napraveny v průběhu
přezkoumání hospodaření nebo k nim byla přijata opatření
k zamezení jejich výskytu v následujícím období.“
Karlovarský kraj na základě této zprávy proto není
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků opatření podle § 13 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů.
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Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2014 byl schválen
jako přebytkový, a to ve výši 79 600 000,- Kč. Skutečný
výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje
za rok 2014 skončil přebytkem ve výši 244 311 341,47 Kč.
Na dosaženém výsledku rozpočtu se projevilo zejména
nízké čerpání výdajů hlavně v oblasti předﬁnancování
a spoluﬁnancování projektů podporovaných z fondů EU
z důvodů zpoždění realizace projektů, zejména v ROP
– předložení žádostí do posledních vyhlášených výzev
(důsledek pozastavení ROP NUTS II Severozápad).

I Zaměření současného stavu nově objevených prostor,
archeologický průzkum a vytvoření bezpečného vstupu
do nových prostor dolu Jeroným 2 000 000,- Kč.

HOSPODAŘENÍ / PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
KARLOVARSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

Rozpočtové hospodaření Karlovarského kraje se v roce
2014 řídilo schváleným rozpočtem dle usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 326/12/2013 ze dne 12.
prosince 2013.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

PŘÍJMY

HOSPODAŘENÍ / PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
KARLOVARSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

14

Daňové příjmy

12

údaje v tis. Kč
1 940 930

Nedaňové příjmy

439 749

Kapitálové příjmy

519

Přijaté transfery (po konsolidaci)

3 024 967

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

5 406 165

Čerpání výdajů dle oblastí rozpočtu

VÝDAJE:
Běžné výdaje (po konsolidaci)
Kapitálové výdaje 805 633
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč
4 356 221
805 633
5 161 854
244 311

Na Krajském úřadu Karlovarského kraje funguje pracovní
skupina CAF již od roku 2005. Pracovní skupina CAF byla
činná i v roce 2014. Mezi její hlavní úkoly patřilo mimo
jiné zpracování sebehodnotící zprávy, ze které plynou
konkrétní opatření ve formě Akčního plánu. Úkolem
pracovní skupiny je dále například zprostředkování
kontaktu mezi vedením úřadu a jeho úředníky, ať už
se ve formě provádění dotazníkových šetření dle požadavků vedení nebo přenesení podnětů a připomínek
od úředníků směrem k vedení úřadu.

14

CAF je zkratkou anglických slov Common Assessment
Framework, neboli společný hodnotící rámec. Jedná
se o metodu zvyšování kvality ve veřejném sektoru
prostřednictvím sebehodnocení. Vychází z předpokladu, že vynikající výsledky ve výkonnosti organizace,
v oblasti vztahů k občanům / zákazníkům, zaměstnancům
a společnosti jsou dosahovány na základě řízené strategie a plánování s pomocí zaměstnanců, využíváním
partnerství, zdrojů a procesů. Nahlíží na organizaci
z několika úhlů současně, na základě jednotného přístupu
při analýze výkonnosti organizace.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

CAF – SPOLEČNÝ HODNOTÍCÍ RÁMEC

V roce 2013 skončila realizace projektu Karlovarského
kraje s názvem Aplikace modelu CAF 2006. Ten měl
za cíl především zefektivnit provádění sebehodnocení především na Krajském úřadu Karlovarského kraje,
ale také zavést CAF coby metodu řízení kvality ve dvou
krajských příspěvkových organizacích.
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KRAJSKÉHO ÚŘADU
KARLOVARSKÉHO KRAJE
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
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Ing. Dagmar DIVIŠOVÁ
vedoucí ekonomického odboru
Kontakt: + 420 354 222 266
E-mail: dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK
Kontakt: + 420 354 222 436
E-mail: petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

Ing. Stanislava SPRÁVKOVÁ

Mgr. Martina VRÁNOVÁ
zástupce ředitele, vedoucí odboru kontroly
Kontakt: + 420 354 222 460
E-mail: martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Lucie ŠNAJDROVÁ
vedoucí odboru stavební úřad
Kontakt: + 420 354 222 125
E-mail: lucie.snajdrova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jana TRANTINOVÁ
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Kontakt: + 420 354 222 210
E-mail: jana.trantinova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Miroslav OČENÁŠEK
vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Kontakt: + 420 354 222 126
E-mail: miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Vladimír MALÝ
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Kontakt: + 420 354 222 461
E-mail: vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz

JUDr. Manfred KRAUS
vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení
Kontakt: + 420 354 222 190
E-mail: manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz

Ing. Daniel MATĚJÍČEK

Ing. Radim ADAMEC
vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu
Kontakt: + 420 354 222 410
E-mail: radim.adamec@kr-karlovarsky.cz

Ing. Drahomíra STEFANOVIČOVÁ
vedoucí odboru správa majetku
Kontakt: + 420 354 222 205
E-mail: drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz

Martina JÁNSKÁ
vedoucí oddělení interního auditu
Kontakt: + 420 354 222 135
E-mail: martina.janska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Marie TOMSOVÁ
vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu
Kontakt: + 420 354 222 269
E-mail: marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Věra TOMSOVÁ
vedoucí odboru investic a grantových schémat
Kontakt: + 420 354 222 432
E-mail: vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz

PhDr. Mgr. Vratislav SMOLEJA
vedoucího odboru legislativní a právní
Kontakt: + 420 354 222 270
E-mail: vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

Ing. arch. Jaromír MUSIL
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Kontakt: + 420 354 222 260
E-mail: jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru správních agend a dozoru,
Krajský živnostenský úřad
Kontakt: + 420 354 222 469
E-mail: daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz

Ing. Alena ŠALÁTOVÁ

Ing. Lydie STRÁSKÁ

Ing. Regina MARTINCOVÁ

vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů
Kontakt: + 420 354 222 141
E-mail: lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Kontakt: + 420 354 222 220
E-mail: regina.martincova@kr-karlovarsky.cz

vedoucí odboru zdravotnictví
Kontakt: + 420 354 222 420
E-mail: alena.salatova@kr-karlovarsky.cz

ŘEDITEL A VEDOUCÍ ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU

Ředitel krajského úřadu
Kontakt: + 420 354 222 120
E-mail: roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

Ing. Roman ROKŮSEK

vedoucí odboru sociálních věcí
Kontakt + 420 354 222 240
E-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
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Ing. Petr KULDA
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Průměrný věk zaměstnanců
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Struktura vzdělání zaměstnanců Karlovarského kraje
zařazených do krajského úřadu

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
ženy
7

muži
3

celkem
10

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnanci dle bydliště

ZAMĚSTNANCI ÚŘADU

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

Věkové rozložení

16

ZKK
RKK
vedoucí úředníci
vedoucí odborů

ženy
6
2
39
11

muži
39
7
30
8

celkem
45
9
69
19

Metodická pomoc obcím a organizacím KK v roce 2014
Metodická pomoc obcím a organizacím KK v roce 2014 byla
zaměřena především na novelu občanského zákoníku, soukromého práva a doprovodné legislativy, veřejné dražby z pohledu
související legislativy, tvorbu seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a na vstupní vzdělávání úředníků ÚSC.
Rok 2014
Vzdělávání úředníků, zaměstnanců zařazených do KÚ
Vzdělávání a metodická pomoc úředníkům obcí a PO
Celkem
Průměrné náklady na jednodenní školení zam. KÚ
Průměrné náklady na vzdělávání 1 zam. KÚ

Počet osob
1238
734
1972
740 Kč
725 Kč

ODBORNÁ A METODICKÁ ČINNOST ODBORU
Ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dle kterého krajský úřad poskytuje
odbornou a metodickou pomoc obcím, poskytuje odbor
průběžně stavebním úřadům v kraji odbornou a metodickou pomoc především formou emailové korespondence,
písemných odpovědí na dotazy vztahující se k činnosti
stavebních úřadů či formou individuálních konzultací.
V průběhu roku bylo provedeno zhruba 500 individuálních
konzultací k jednotlivým problémům na úseku stavebního zákona, památkové péče a speciálního stavebního
úřadu ve věcech silnic I. třídy. V rámci sjednocení postupu na svěřeném úseku jsou pro stavební úřady v kraji
také vydávány právní názory upravující problematické
a nejednoznačné otázky.

Na úseku památkové péče bylo v roce 2014 pořádáno
pracovní setkání obcí s rozšířenou působností za účasti zástupců Památkové inspekce Ministerstva kultury
a Národního památkového ústavu.
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V roce 2014 se konal také prostřednictvím odboru stavební
úřad odborný seminář, který pořádala Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR – regionální pracoviště
pro Karlovarský kraj, ve spolupráci s Krajským úřadem
Karlovarského kraje a NIPI ČR, o.s.

KONTROLNÍ ČINNOST ODBORU
Ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. e) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dle kterého krajský úřad provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí, provedl
odbor v roce 2014 celkem 5 kontrol výkonu přenesené
působnosti vykonávané obecními úřady v Karlovarském
kraji. Ve čtyřech případech se jednalo o řádné kontroly
prováděné dle platného plánu kontrol krajského úřadu,
z toho na úseku:
Územního plánování a stavebního řádu byly provedeny 2 kontroly
Městský úřad Teplá, Městský úřad Nejdek
Památkové péče – 1 kontrola
Městský úřad Kraslice
Speciálního stavebního úřadu na úseku pozemních
komunikací – 1 kontrola
Městský úřad Kraslice
V rámci uskutečněných kontrol nebyly shledány závažné
nedostatky. Drobné nepřesnosti a nedostatky zjištěné
během kontroly byly vždy vyřešeny přímo na místě s příslušnými pracovníky stavebního úřadu. V případě jedné
kontroly byly shledány nedostatky, které však také nebyly
po zohlednění všech skutečností, lhůt a práv nabytých
v dobré víře řešeny žádným nápravným opatřením.
V tomto případě bude provedena u kontrolovaného

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORŮ
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Odbor stavební úřad je jediným odborem krajského
úřadu, který vykonává pouze přenesenou působnost.
Výkon jeho činnosti tak podléhá přímo ústředním
orgánům státní správy, jejich kontrole a metodice. Správní řízení na úseku zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, se stávají zejména z důvodu velké
novely stavebního zákona účinné od 1. 1. 2013 a přijetím nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014
a jeho přímých dopadů na činnost stavebních úřadů,
stále složitější a náročnější. Důvodem je vedle podstatných změn, které s sebou změny právních předpisů
přinesly, také v poslední době velký vliv judikatury
a rozhodování soudů na rozhodování stavebních úřadů.
Velice často se stává, že na uvedenou problematiku existují zcela rozdílná rozhodnutí soudů nebo soudy vykládají
ustanovení stavebního zákona zcela odlišně od dosavadní ustálené správní praxe či metodiky prezentované
i ústředními orgány státní správy. Z těchto důvodů také
stále častěji účastníci stavebních řízení volí cestu právního zastupování advokáty, což přináší zvýšené nároky
na vypořádání kvaliﬁkovaných námitek v řízení. Snahou
odboru je vypořádat se s nastalou situací, pomoci stavebním úřadům v kraji orientovat se ve svěřené problematice
a sjednotit tak postup stavebních úřadů.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
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subjektu další kontrola, zda se v řízeních vedených
podle stavebního zákona neopakují chyby zjištěné při
této kontrole.
Nad rámec plánu kontrol byla provedena jedna kontrola,
kontrola z podnětu ředitele krajského úřadu, a to kontrola
Městského úřadu Aš, odboru Stavební úřad a úřad územního plánování. V rámci této kontroly byla uložena opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
Námitky proti kontrolním protokolům nebyly podány.

Přehled o vyřízených rozhodnutích odborem
v odvolacím řízení za rok 2014
Oproti předchozímu roku došlo k mírnému navýšení
přezkoumávaných rozhodnutí odborem. Celkem bylo
přezkoumáno 121 rozhodnutí s výsledkem:
a) 92 rozhodnutí bylo zrušeno a řízení zastaveno, zrušeno a vráceno k novému projednání či změněno,
b) 25 rozhodnutí bylo potvrzeno,
c) v 1 případě došlo k zastavení řízení,
d) ve 3 případech se jednalo o opožděné nebo nepřípustné odvolání.

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
ODBOR KONTROLY

Přezkumné řízení a obnova řízení
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Celkem bylo přijato 8 žádostí o přezkumné řízení. V 6 případech bylo zahájeno přezkumné řízení, ve 2 případech
neshledal odbor zákonné důvody k zahájení přezkumného řízení. Ve 2 případech došlo po zahájení přezkumného
řízení k zastavení řízení.

Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace
V prvním stupni bylo na úseku speciálního stavebního
úřadu vydáno celkem 8 rozhodnutí a 7 opatření či jiných
sdělení. V odvolacím řízení bylo vydáno celkem 5 rozhodnutí, z toho 2 vyřízena kladně a 3 rozhodnutí byla zrušena
či zrušena a vrácena k novému projednání.

Další činnosti odboru na úseku přenesené
působnosti
V rámci další činnosti odboru bylo dále vyřizováno celkem 26 podání, z toho 22 stížností, 3 podání se týkala
činnosti územních samosprávných celků v samostatné
působnosti, 1 podání bylo od veřejného ochránce práv.
Z celkového počtu 22 stížností se 7 týkalo stížností na
nečinnost stavebních úřadů, 11 nesprávného postupu
stavebních úřadů, 4 se postoupily stavebním úřadům
I. stupně k prvotnímu řešení. Z šetřených stížností odborem bylo 9 stížností shledáno jako důvodné a 9 stížností
jako nedůvodné. Podáním veřejného ochránce práv byla
požadována informace o řešení možné nečinnosti stavebního úřadu I. stupně.
S ohledem na dosavadní praxi stavebních úřadů vyvstala v průběhu roku 2014 potřeba další novely stavebního
zákona za účelem zjednodušení a zrychlení povolovacích
řízení. Naplnění tohoto cíle se stalo jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj. Krajské úřady, odbory stavební
úřad byly v průběhu roku a jsou i v tomto roce průběžně
oslovovány k připomínkování materiálů, podkladů pro jednání k novele stavebního zákona či jsou zvány na porady
a pracovní setkání k novele stavebního zákona.

V roce 2014 nebyla přijata žádná žádost o obnovu řízení
ani nebylo o obnově řízení rozhodováno z moci úřední.

Památková péče

ODDĚLENÍ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY A JEJÍ
METODIKY

Na úseku státní památkové péče bylo v roce 2014 přijato
celkem 12 podání; 10 podání bylo vyřízeno, z toho 7 rozhodnutím a 3 usnesením nebo jiným opatřením. Dále byly
přijaty 4 podněty k přezkoumání závazným stanovisek, ve
2 případech bylo závazné stanovisko zrušeno.

Oddělení veřejnosprávní kontroly a její metodiky zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní
kontrolou na místě prověřuje hospodaření s veřejnými
prostředky příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem

I
I

2 veřejnosprávní kontroly na místě zaměřené na splnění přijatých opatření z veřejnosprávních kontrol provedených v minulosti,
2 mimořádné veřejnosprávní kontroly hospodaření
na místě,
10 plánovaných veřejnosprávních kontrol hospodaření
na místě.

V roce 2014 bylo ukončeno 25 veřejnosprávních kontrol
na místě (z toho 16 z roku 2013), neukončených veřejnosprávních kontrol zbývá 5.
V 7 případech bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně
v celkové výši 741.661,-- Kč.
Veřejnosprávní kontroly byly věcně zaměřeny na:
1. Dodržování ustanovení zřizovací listiny včetně platných dodatků, především provádění hlavní činnosti
a doplňkové činnosti v souladu se zřizovací listinou.
2. Oblast vnitřních předpisů, zejména zachycení pracovních postupů v příspěvkové organizaci ve vnitřních
předpisech, vypracování zákonem daných vnitřních
předpisů a prokazatelné seznámení zaměstnanců
s vnitřními předpisy příspěvkové organizace.
3. Účetnictví se zaměřením na analýzu nákladových položek, pohybů na majetkových účtech s akcentem na
vyšší ﬁnanční hodnoty zaúčtované v kontrolovaném
období, průkaznost účetních záznamů, včetně zaměření na hospodárnost, účelnost a efektivnost, a dále
na správnost, úplnost, srozumitelnost, přehlednost
a způsob zaručující trvalost účetních záznamů.
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5. Oblast vnitřního kontrolního systému, a to zavedení
vnitřního kontrolního systému, realizaci řídící kontroly
v praxi, způsob zajišťování, vyhodnocování a minimalizování rizik, přijímání opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, ﬁnančních, právních a jiných rizik, způsob zajišťování kritérií účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti, ověření údajů, které byly poskytnuty příspěvkovou organizací v rámci nahrazení interního auditu
veřejnosprávní kontrolou, proplácení účetních dokladů
přímo z bankovního účtu příspěvkové organizace,
rizika spojená s uskutečňováním hotovostních plateb,
rizika spojená s uskutečňováním bezhotovostních
plateb bankovních účtů a zajišťování předběžné
kontroly před a po vzniku nároku a závazku.
6. Uzavírání a plnění smluvních vztahů s důrazem na
náležitosti smluvních vztahů, speciﬁkaci předmětu
smlouvy v souladu s kritérii hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti, a plnění smluvních vztahů.
7. Přijaté dary s ohledem na evidenci a nakládání s přijatými dary a náležitosti darovacích smluv.
8. Oblast doplňkové činnosti z pohledu odděleného vedení v účetnictví, kalkulace nákladů použití daňové
úspory v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona
o daních z příjmů.
9. Hospodaření s majetkem příspěvkové organizace,
zejména pořizování majetku a jeho evidence, namátkové kontroly evidence již stávajícího majetku, likvidace majetku, odpisy, inventura a inventarizace,
včeně dodržování vyhlášky o inventarizaci majetku
a závazků, a vedení skladové evidence.
10. Dodržování zákona o veřejných zakázkách a zásad
pro zadávání veřejných zakázek se zaměřením na
transparentnost, zákaz diskriminace, rovné zacházení
a cenu obvyklou v místě a čase plnění.
11. Oblast mzdových prostředků včetně platového zařazení, pracovní náplně a odměn, evidence mzdových
listů, odděleného odměňní v hlavní a doplňkové
činnosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

V roce 2014 bylo zahájeno oddělením veřejnosprávní
kontroly a její metodiky 14 veřejnosprávních kontrol na
místě, z toho:

4. Fondy příspěvkové organizace – rezervní, investiční,
odměn a FKSP z hlediska oprávněnosti jejich tvorby
a čerpání.

ODBOR KONTROLY

je Karlovarský kraj, a s veřejnou ﬁnanční podporou poskytnutou z rozpočtu Karlovarského kraje u příjemců
této podpory, a to v souladu s ustanovením § 9 odst. 1
a odst. 2 uvedeného zákona.
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Tabulka č. 1 uvádí, jaký objem v Kč a jaké procento bylo
zkontrolováno v rámci veřejných příjmů a veřejných výdajů:
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Vybraný vzorek operací
Finanční částka
u kontrolovaných osob
70.296.000,- Kč
veřejné příjmy

(tj. 7 % celkových veřejných příjmů)

veřejné výdaje

10.809.000,- Kč

(tj. 12 % celkových veřejných výdajů)

ODDĚLENÍ STÍŽNOSTÍ A KONTROLY
PROSTŘEDKŮ Z EU
Oddělení stížností a kontroly prostředků z EU provedlo
v roce 2014 celkem 73 kontrol ex-post (následné kontroly)
a interim (průběžné kontroly) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, během nichž
bylo zkontrolováno čerpání ﬁnančních prostředků ve výši
uvedené v grafu č. 1.

ODBOR KONTROLY

Kontroly interim se zaměřovaly především na dodržování povinností stanovených smlouvami o poskytnutí
ﬁnančních prostředků příjemců veřejné ﬁnanční podpory
poskytnuté Karlovarským krajem jako zprostředkujícím
subjektem ze strukturálních fondů EU v rámci programovacího období 2007 – 2013 a stanovenými právními předpisy ČR a EU. Cílem kontrol je eliminace rizika zneužití
poskytnutých prostředků.
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Pochybení příjemců mohou vést až k povinnosti vrátit získané prostředky, případně k dalším sankcím za porušení
rozpočtové kázně, resp. za nedodržení smluvních podmínek poskytnuté veřejné ﬁnanční podpory.
Oddělení stížností a kontroly prostředků z EU příjemcům
průběžně poskytuje metodickou pomoc formou metodických dohlídek u probíhajících i u nově zahajovaných projektů. V roce 2014 proběhly 4 metodické dohlídky.
Dále oddělení stížností a kontroly prostředků z EU zajišťuje vedení centrální evidence a agendy spojené s přijímáním a vyřizováním petic, stížností, podnětů, návrhů
a připomínek, včetně evidence stížností podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Graf č. 2 a tabulka uvádějí počet a vyhodnocení došlých
podání s výjimkou stížností na správní řízení:
Vyhodnocení podání s výjimkou stížností na správní
řízení:

Kontroly ex-post byly zaměřeny především na kontrolu
majetku pořízeného v rámci projektů, plnění povinných
následných aktivit a monitorovacích indikátorů deklarovaných v žádostech příjemců, které jsou součástí uzavřených smluv o ﬁnanční podpoře z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu.
Objem poskytnutých a zkontrolovaných ﬁnančních
prostředků v Kč

Vyhodnocení

Podání *

důvodná

12

částečně důvodná

12

nedůvodná

39

postoupena (nebyla v kompetenci krajského úřadu)

69

založena

22

věcně nepříslušná

20

Celkem

174

* stížnosti, petice, podněty, anonymy, žádosti, návrhy, připomínky s výjimkou stížností na správní řízení
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Výsledky hodnocení přezkoumání hospodaření
za rok 2014 k 10.03.2015

ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
ÚZEMNÍCH CELKŮ
Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků
zajišťuje přezkoumávání hospodaření obcí, měst a dobrovolných svazků obcí.

Ke dni 10.03.2015 bylo zpracováno celkem 48 závěrečných zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
a DSO za rok 2014. Zbývající část zpráv o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2014
bude v souladu se zákonem o přezkoumání zpracována
nejpozději do 29.05.2015.
Graf č. 3 uvádí v procentech výsledky hodnocení přezkoumání za rok 2014 k 10.03.2015 dle tabulky č. 3
v rozdělení podle písmene a), kdy nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, podle písmene b), kdy byly zjištěny méně
závažné chyby a nedostatky, podle písmene c), kdy byly
zjištěny závažné nedostatky, a počet přezkoumání, která
zbývají k provedení:
Tabulka č. 3 uvádí souhrnné výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2014 k 10.03.2015:

Výsledek přezkoumání

Počet ÚSC Vyjádření
a DSO
v%

ÚSC a DSO hodnocené dle ustanovení § 10 odstavce 3 písmene a)
zákona o přezkoumání
- při přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO nebyly zjištěny chyby
a nedostatky

42

31 %

ÚSC a DSO hodnocené dle ustanovení § 10 odstavce 3 písmene b)
zákona o přezkoumání
- při přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO byly zjištěny chyby a
nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod
písmenem c)

6

5%

ÚSC a DSO hodnocené dle ustanovení § 10 odstavce 3 písmene c)
zákona o přezkoumání
- při přezkoumání hospodaření
ÚSC a DSO byly zjištěny závažné
nedostatky

0

0%

Zbývající přezkoumání, která budou
dokončena do 29.05.2015.

86

64 %

Celkový počet přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2014

134

100 %

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o přezkoumání“), byla prováděna úředníky oddělení v roce 2014 kontrola celkem u 134 územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) a dobrovolných svazků
obcí (dále jen „DSO“). Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků poskytovalo v průběhu celého
roku žadatelům z řad obcí, měst a dobrovolných svazků
obcí metodickou pomoc formou individuálních konzultací a metodickou pomoc při veřejnosprávních kontrolách
u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město
nebo obec.

ODBOR KONTROLY

Krajský úřad Karlovarského kraje přijal v roce 2014 celkem 237 podání občanů, která zahrnovala stížnosti, petice, podněty, anonymy, žádosti, návrhy, připomínky, včetně 63 stížností na správní řízení. Průměrná doba vyřízení
stížností činila 27 dnů od přijetí, přičemž maximální lhůta
je 60 dní.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Metodická činnost odboru kontroly

INTERNÍ AUDIT

Odbor kontroly zajišťuje ve spolupráci s oddělením
interního auditu metodickou pomoc v kontrolní činnosti
v rámci celého Krajského úřadu Karlovarského kraje,
včetně zřizovaných příspěvkových organizací. Metodická
pomoc zahrnuje jak výkon kontrol, tak postup v případě
kontrol a auditů externích kontrolních a auditních
orgánů, včetně zpracování námitek nebo stanovisek
ke kontrolním nebo auditním zjištěním a odvolání proti
doručeným platebním výměrům.

Interní audit je na Krajském úřadu Karlovarského kraje
zřízen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o ﬁnanční kontrole).
Interní audit je nezávislá objektivně ujišťovací a konzultační činnost, kterou zajišťuje oddělení interního auditu
jako speciﬁckou funkci podpory všech řídících úrovní
Krajského úřadu Karlovarského kraje tím, že předkládá
výsledky prověřování a hodnocení přiměřenosti
a účinnosti zavedených řídících a kontrolních mechanismů vnitřního řídícího a kontrolního systému úřadu.

V roce 2014 se činnost interního auditu prioritně zaměřila na prověřování výsledků kontrolní činnosti a poradenství související s čerpáním ﬁnančních prostředků
Evropské unie v rámci Regionálního operačního
programu Severozápad. Dále oddělení interního
auditu vykonalo a dokončilo celkem 10 auditních
zakázek (1 plánovaná a 9 na vyžádání operativně
zařazených mimo roční plán).

INTERNÍ AUDIT

ODBOR KONTROLY

Uvedenou činnost oddělení zajišťuje prostřednictvím
výkonu interních auditů a auditních zakázek (šetření),
které jsou plánované či na vyžádání, a dále metodickou
a konzultační činností. Oddělení interního auditu se podílí
na připomínkování legislativních návrhů, vnitřních předpisů a jiných dokumentů. Pořádá pravidelné porady útvarů
interního auditu a zaměstnanců v oblasti ﬁnanční kontroly
měst v působnosti Karlovarského kraje.
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Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského
úřadu Karlovarského kraje
Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu
Karlovarského kraje v roce 2014:
I Zajišťoval připravenost kraje na řešení mimořádných
událostí a krizových situací. Jednalo se o činnost
zajišťující výkon státní správy v přenesené působnosti
v rozsahu působnosti, které jsou stanoveny zákony
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon),
č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro
krizové stavy, č. 222/2000 Sb., o zajišťování obrany
České republiky, č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti
a jejím zajišťování (branný zákon) atd.,
I Organizačně a administrativně zajišťoval činnosti
zvláštních orgánů kraje tj. Bezpečnostní rady Karlovarského kraje, Krizového štábu Karlovarského kraje.
Bezpečnostní rada v průběhu roku 2014 jednala třikrát,
a to v měsíci únoru, červnu a v říjnu. Jednání se řídilo
Pracovním plánem Bezpečnostní rady Karlovarského
kraje na rok 2014, schváleného usnesením Bezpečnostní rady Karlovarského kraje č. 131 ze dne 23. září
2013.
I V součinnosti s HZS Karlovarského kraje organizoval
4 jednání se zástupci obcí s rozšířenou působností

I Účastnil se porad organizovaných ústředními správ
ními úřady, zejména Úřadem vlády ČR, SSHR, MO ČR
a dalšími institucemi. Informace s porad byly předávány
průběžně dalším subjektům včetně ORP,
I Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství připravil
a organizoval cvičení Krizového štábu Karlovarského
kraje na téma „Ověření systému nouzového zásobování
pitnou vodou s využitím mobilní úpravny vody“,
I Účastnil se praktického prověřování využití IS Krizkom
při vyžadování a řešení požadavků na věcné zdroje
pořádaného SSHR a organizoval výše uvedené prověřovací cvičení pro ORP,
I Podílel se na rozdělování státní neinvestiční dotace
a příspěvku kraje obcím, které zřizují jednotky sboru
dobrovolných hasičů, a zajišťoval administraci
spojenou s přidělováním těchto ﬁnančních prostředků.
Příspěvek kraje činil 2 999 999,60 Kč, státní dotace
činila 3 603 150,- Kč. Celkem dotace činily 6 603 149,60 Kč.
Přehled obcí, kterým byla dotace a příspěvek kraje
poskytnut, včetně její výše jsou uvedeny na webových
stránkách kraje (www.kr-karlovarsky.cz),
I Podílel se na přípravě a zajištění cvičení složek Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje.
Jednalo se o cvičení ARCHA 2014, SLUNÍČKO 2014,
VŘESOVÁ 2014 A LETIŠTĚ K. VARY 2014 a Karlovarský kraj poskytl ﬁnanční částku v celkové výši
200 000,- Kč na úhradu služeb spojených s provedením jednotlivých cvičení,
I Provedl kontroly výkonu přenesené působnosti u všech
obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji.
Kontroly byly zaměřené na připravenost obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí
a krizových situací.
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V roce 2014 se orgány krizového řízení Karlovarského
kraje zdokonalovaly na připravenost k řešení mimořádných událostí a krizových situací, a to především cvičením Krizového štábu Karlovarského kraje. Dne 15. -17. 9.
2014 proběhlo cvičení Krizového štábu Karlovarského
kraje na téma „Ověření systému nouzového zásobování
pitnou vodou s využitím mobilní úpravny vody“. Cvičení
k nouzovému zásobování pitnou vodou bylo v součinnosti
organizováno pod záštitou Ministerstva zemědělství. Dne
17. 9. 2014 proběhl ukázkový den.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Orgány krizového řízení Karlovarského kraje

odpovědných za problematiku krizového řízení. Jedná
ní byla zaměřena k projednání, sjednocení se na plnění
aktuálních úkolů k zajišťování připravenosti kraje na
řešení krizových situací.

ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor legislativní a právní rozsahem práce pokrývá širokou oblast soukromého a veřejného práva a zajišťuje prostřednictvím svých pracovníků většinu legislativní a právní činnosti Karlovarského kraje - samostatnou působnost
územního samosprávného celku Karlovarského kraje
a přenesenou působnost krajského úřadu. Rok 2014 byl
rokem účinnosti nového občanského zákoníku a odbor
legislativní a právní poskytoval rozsáhlou odbornou i praktickou pomoc pracovníkům krajského úřadu a příspěvkových organizací při aplikaci této nové právní normy.

ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ

Odbor je metodickým a poradním místem pro odbory
krajského úřadu, u kterých není zařazen právník, pro
příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, a pro obce u jejich výkonu činností v přenesené
působnosti.
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Od začátku roku přešlo na odbor vyřizování zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a tak se na jednom místě sjednotila agenda v prvním stupni, kdy je povinným subjektem samotný Karlovarský kraj, a v druhém stupni, kdy je krajský
úřad odvolacím orgánem (v této oblasti bylo vyřízeno 15
odvolání a 25 stížností na postup povinných subjektů).
Do působnosti legislativního a právního odboru patřila
v roce 2014 tvorba, posouzení nebo kontrola návrhů
smluv odborů krajského úřadu a některých příspěvkových
organizací, úprava vzorů smluv dle nového občanského
zákoníku, poskytování právních rad a konzultací, vyhotovení nebo kontrola návrhů vnitřních předpisů Karlovarského kraje a krajského úřadu, konzultace a pomoc při
přípravě předpisů Karlovarského kraje a jejich publikace ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje,
odbor je v rámci krajského úřadu místem připomínkového řízení k legislativním návrhům vlády a dalších ústředních správních orgánů České republiky (během roku byla
zajištěno vyjádření k 222 návrhům, v řadě případů jezdí
pracovníci odboru na vypořádání připomínek k navrhovaným zákonům), je úložištěm zřizovacích a zakládacích listin
a společenských smluv organizací zřizovaných nebo
zakládaných krajem, do působnosti odboru patří evidence
a publikace usnesení vlády ČR.

Ve vztahu k obcím Karlovarského také legislativní a právní odbor také distribuuje, eviduje a zúčtovává identiﬁkační
známky výherních hracích přístrojů, vede správní řízení
ve věci žádostí o vyslovení souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv mezi obcemi a zajišťuje jejich publikaci
ve Věstníku a na internetových stránkách kraje.
V návaznosti na volby do zastupitelstev obcí v roce 2014,
a s tím související obměnou některých politických představitelů obcí, došlo ke zvýšení žádostí o metodickou pomoc
týkající se např. pořizování záznamů ze zastupitelstev,
problematiky ﬁnančních plnění v souvislosti s ukončením
výkonu funkce zastupitelů, jmenování tajemníků apod.
Odbor poskytuje zejména obcím prvního stupně opakovanou obecnou právní pomoc v různých oblastech práva - pracovněprávních dotazů, výkladových problémů
k zákonu o obcích a zákonu o úředních, metodické pomoci
v rámci petic a stížností apod.
Odbor legislativní a právní připravoval materiály pro jednání orgánů kraje, vyjadřuje se k dokumentům, které
obsahují právní problematiku a jsou předkládány orgánům kraje k projednání jinými odbory krajského úřadu
či organizací zřizovanými či zakládanými Karlovarským
krajem, zajišťoval plnění povinnosti Karlovarského kraje
v oblasti evidence podpor de minimis, v okruhu své působnosti vymáhal pohledávky (140 věcí, které zahrnují
administraci a návrhy) a v této oblasti také poskytoval
metodickou pomoc některým příspěvkovým organizacím, podával žalobní návrhy a zpracovával vyjádření
k soudům, pro orgány činné v trestním řízení při podezření
ze spáchání trestního činu apod.
Odbor legislativní a právní vede evidenci soudních sporů, které probíhají v rámci výkonu přenesené působnosti
(převážně je zde krajský úřad v pozici žalovaného jako
odvolací orgán, který rozhodnul v posledním stupni a proti
němuž jsou podávány správní žaloby) a v rámci samostatné působnosti. V současnosti se jedná o cca 200
otevřených soudních řízení. V roce 2014 bylo ukončeno
cca 50 soudních sporů. V rámci každého sporu dochází
k několika zápisům do evidence, kde se jedná o několik
stovek zápisů ročně. V rámci vedení evidence soudních

V průběhu roku 2014 došlo k mírnému nárůstu objemu
práce, kterou pracovníci zařazení do odboru legislativního a právního odvedli, a lze konstatovat, že pokračuje
vývoj předchozích let, kdy práce v přenesené působnosti
(především z důvodu svého rozsahu a složitosti) převažuje nad objemem práce v samostatné působnosti.

Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad sestává ze dvou oddělení. Vzhledem k tomu, že jednotlivá
oddělení se svou náplní výrazně liší, je zpráva členěna
dle činnosti jednotlivých oddělení.

ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH AGEND
Oddělení vykonává státní správu na úseku matrik a státního občanství, na úseku přestupkové agendy, zejména
přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití
a proti majetku, na úseku evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů a na úseku voleb.
V roce 2014 bylo na úseku matrik a státního občanství
vydáno 331 osvědčení o státním občanství České republiky, nabráno 167 žádostí o udělení státního občanství
České republiky (vyplněno 205 dotazníků), zajištěno slo-

Na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku bylo vedeno celkem 39 odvolacích řízení, z toho bylo v 13ti případech odvolání zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrzeno nebo
změněno, ve 26 případech pak bylo rozhodnutí zrušeno
a věc vrácena k novému projednání nebo řízení zastaveno. Ve dvou případech bylo zahájeno přezkumné řízení.
Bylo vydáno 21 souhlasů s vrácením (postoupením) spisu,
kdy ve čtyřech případech souhlas vydán nebyl. Bylo řešeno 9 případů podjatosti a 1 žádost o přikázání spisu, kdy
nebylo vyhověno. Bylo řešeno 8 stížností na prvoinstanční správní orgány, z toho 1 oprávněná, 4 neoprávněné,
a tři stížností byly postoupeny na obec.
V odvolacím řízení na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů bylo řešeno celkem
9 případů odvolání proti rozhodnutí ohlašoven ve věcech
rušení údaje o místu trvalého pobytu a jeden podnět na
nesprávný postup při ukládání pokuty na úseku občanských průkazů. Z toho bylo krajským úřadem 5x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání, 2x bylo
odvolání zamítnuto jako opožděné a odvolací orgán neshledal důvod pro přezkumné řízení, 1x bylo rozhodnutí
zrušeno a řízení zastaveno a 2x bylo rozhodnutí potvrzeno a odvolání zamítnuto.
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Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor legislativní
a právní, působí jako prvostupňový orgán pro daňové
řízení u porušení rozpočtové kázně u ﬁnančních prostředků poskytnutých Karlovarským krajem dle zákona
č. 250/2000 Sb. (v loňském roce významným způsobem
narostla problematika řešení pochybení u dotačních programů, ať už se jednalo o krácení dotace či už vlastní
odvod), a v rámci metodiky bylo provedeno také 12 kontrol
v oblasti místních poplatků na obecních úřadech). Odbor
legislativní a právní působí jako dozorový orgán na úseku
vydávání nařízení obcí Karlovarského kraje - v rámci této
agendy poskytuje obcím právní a metodickou pomoc.

žení 173 státoobčanských slibů (celkem pro 224 osob),
přijaty 3 žádosti o udělení státního občanství ČR dle
ust. § 28 zákona č. 186/2013 Sb., zpracováno 9 pozbytí
státního občanství ČR, 9 nabytí státního občanství ČR
určením otcovství, 1 nabytí státního občanství ČR osvojením, vydáno 8 osvědčení o nabytí státního občanství
ČR prohlášením dle ust. § 18a, b, c (občané Slovenské
republiky), vydáno 51 listin o nabytí státního občanství
ČR na základě prohlášení o nabytí státního občanství ČR
dle ust. § 31 zákona č. 186/2013 Sb. (někteří bývalí českoslovenští státní občané), vydána 1 listina o nabytí státního
občanství ČR na základě prohlášení dle ust. § 34 zákona
č. 186/2013 Sb., přijato 351 prohlášení o nabytí státního
občanství ČR dle ust. § 35 (včetně ust. § 73 ve spojení
s § 35) zákona č. 186/2013 Sb., přijata 3 prohlášení
o nabytí státního občanství ČR dle ust. § 36 zákona č.
186/2013 Sb., bylo vedeno 18 prvoinstančních správních
řízení na úseku státního občanství. Dále bylo vydáno
194 potvrzení ze sbírky listin, provedeno 20 nahlédnutí
do sbírky listin, ověřeno 156 matričních dokladů do ciziny.

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND
A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

sporů se provádí kontrola plnění termínů u výzev soudů
k vyjádření, zasílání podkladů a úhrad případných ﬁnančních plnění.
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Přehled vydaných rozhodnutí a provedených úkonů v I.
a II. stupni na jednotlivých úsecích je uveden v následující
tabulce:
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Úsek
Matriky a st.
občanství

Odvolací
řízení

Prvoinstanční řízení

Vydaná
osvědčení

0

18

331

0

0

Celkem

49

18

331

Matriky
a st.občanství

173

351

55

8

Nahlédnutí do a potvrzení ze sbírky listin

Úsek

208

Ověření matričních
dokladů do ciziny

Matriky
a st.občanství

Pozbytí stát. občanství

Úsek

Prohlášení o nabytí
stát. obč. - Slováci

39

Prohlášení o nabytí st.
obč. §31, 34 a 36

0

Prohlášení o nabytí
stát. obč. §35

0

Složení státo-obč. slibu

10

Žádosti o st. občanství

Evidence
obyvatel,
obč. průkazy a cest.
doklady
Přestupky

Na úseku voleb se oddělení správních agend podílelo na
přípravě a dohledu nad průběhem voleb do Evropského
parlamentu, do obecních zastupitelstev a 1/3 Senátu.
Kontrolní činností nebyly zjištěny závady. Na přípravu průběhu voleb do obecních zastupitelstev bylo podáno 7 stížností, které byly krajským úřadem vyřešeny a po volbách
byly podány 4 žaloby, které krajský soud zamítl.
Kontrolní činnost oddělení:
V rámci kontrolní činnosti oddělení bylo v roce 2014 dle
plánu kontrol uskutečněno celkem 17 kontrol výkonu přenesené působnosti na příslušných obcích, se závěrem,
že výkon státní správy na jednotlivých úsecích byl v převážné většině na dobré úrovni, zjištěné méně závažné
nesprávnosti či drobné formulační nedostatky byly vždy
projednány se zpracovateli agend a vyřešeny přímo na
místě. Závažné nedostatky, které způsobovaly nezákonnost rozhodnutí, byly odstraněny v přezkumném řízení.

Nabytí SO určením
otcovství a osvojením

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND
A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

14

VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

10

9

156

214

Na úseku matrik bylo provedeno 7 kontrol matriční agendy na úřadech s rozšířenou působností (Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov).
V roce 2014 nebyla ukládána žádná nápravná opatření.
Proti protokolům o kontrolách nebyly vzneseny námitky.
Na úseku přestupkové agendy bylo provedeno 6 kontrol
výkonu přenesené působnosti u obcí Dalovice, Nové sedlo, Luby, Nový Kostel, Krásný Les, Březová u Sokolova.
Všechna opatření uložená při kontrolách byla splněna.
Proti protokolům o kontrolách nebyly vzneseny námitky.
V roce 2014 byly dle plánu kontrol uskutečněny celkem
4 kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel (Štědrá, Stará Voda, Vojkovice a Potůčky). K odstranění závad nebylo potřeba přijímat žádná
nápravná opatření, postačil metodický dohovor.
Metodická činnost a odborná pomoc:
V rámci metodické pomoci obcím byly během roku 2014
na každém úseku pořádány porady, konzultační dny nebo
metodika probíhala přímo formou individuálních konzultací.

Úsek matrik a státního občanství uspořádal 1 poradu
matrikářek Karlovarského kraje zaměřenou na novelu
zákona o správních poplatcích č. 249/2014 Sb., - účinnost od 01.01.2015, novelu vyhlášky k zákonu o matrikách
č. 207/2001 Sb., - účinnost od 01.01.2015. Dále byly probrány Informace Ministerstva vnitra ČR č. 1 až 19/2014
a přítomné matrikářky obdržely návrh směrnice MV ČR
č. j. MV-151468/VS-2014 k jednotnému vedení evidence
tiskopisů na úseku matrik a státního občanství – předpokládaná platnost od 01.01.2015. Dále byly matrikářky
informovány o připravované novele zákona o evidenci
obyvatel a rodných číslech – předpokládaná účinnost od
01.07.2015. Pro výkon funkce matrikáře byly vyškoleny
a provedly zkoušku odborné způsobilosti 2 matrikářky
obecního úřadu a nově byly proškoleny a provedly zkoušku pro vidimaci a legalizace 4 úřednice obecních úřadů.
Na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů
a cestovních dokladů byla v roce 2014 metodická činnost zaměřena zejména na způsob přihlašování obyvatel
k trvalému pobytu, na správní řízení ve věcech úředního
rušení údaje o místu trvalého pobytu a na vedení evidencí a zákonné využívání údajů z těchto evidencí. Odborná pomoc spočívala hlavně v poskytování individuálních
stanovisek obecním úřadům na tomto úseku činnosti.
V rámci metodické pomoci jsou na webových stránkách
krajského úřadu poskytovány informace a metodika
jak odboru, tak pokynů z příslušných ministerstev, týkající
se výše uvedených agend.

ODDĚLENÍ KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Oddělení vykonává státní správu na úseku činností, které
jsou příslušnými právními předpisy stanoveny Krajskému

Kontrolní činnost oddělení:
V roce 2014 byly provedeny dvě kontroly výkonu státní
správy na úseku živnostenského podnikání, a to u ObŽÚ
Karlovy Vary a Cheb. Jednalo se o řádné kontroly dle plánu kontrol Krajského úřadu Karlovarského kraje. Závady
nebyly zjištěny.
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živnostenskému úřadu (dále jen KŽÚ). V průběhu roku
2014 rozhodoval KŽÚ celkem v 18 případech. Z toho 18x
ve věci odvolání proti rozhodnutí Obecních živnostenských úřadů (ObŽÚ) Karlovarského kraje: 13x rozhodnutí
prvoinstančního orgánu potvrdil, 2x zamítl odvolání jako
opožděné, 2x rozhodnutí zrušil a řízení zastavil a 1x rozhodnutí zrušil a vrátil k novému řízení.

Statistika:
K 31. 12. 2014 bylo na území Karlovarského kraje evidováno 65 164 podnikatelů, kterým bylo vydáno 96 323
živnostenských oprávnění. Z toho 7 580 živnostenských
oprávnění bylo vydáno 5 280 podnikatelům s bydlištěm
nebo sídlem mimo území ČR (cizincům).
Na území Karlovarského kraje jsou evidovány necelé 3%
podnikatelů evidovaných v ČR a cca 6% cizinců.
Cenové kontroly: (počet, zjištěné závady, uložené pokuty
nebo jiná opatření)
V roce 2014 bylo dle kontrolního plánu provedeno 60
kontrol na úseku dodržování cenových předpisů, v prodejnách a provozovnách na území Karlovarského kraje, zaměřených na dodržování zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, v platném znění. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno žádné závažné porušení právních předpisů,
které upravují výše uvedené činnosti na tomto úseku.
Proti závěrům kontrol nebyla podána žádná námitka, žádné pokuty za porušení § 11 a 13 zákona o cenách nebyly
uloženy.
Metodická činnost a odborná pomoc:
Metodickou činnost vůči ObŽÚ Karlovarského kraje vykonával KŽÚ především formou konzultačních dnů a metodických setkání ke konkrétním problémům jednotlivých
ObŽÚ, které se konaly na krajském úřadě. Další metodika
byla poskytovaná písemnou formou, jako odpovědi na dotazy k problémům v činnosti ObŽÚ.

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND
A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku byl uspořádán jeden konzultační den. Metodika je prováděna prostřednictvím individuálních konzultací a webových stránek, kdy je kladen
důraz zejména na individuální potřeby jednotlivých obcí,
kdy metodika byla prováděna cíleně k problémům jednotlivých žadatelů o metodickou pomoc. Obcím s rozšířenou
působností je dána možnost zúčastňovat se konzultačních dnů KÚKK s MVČR, které probíhají formou videokonferencí. Některé obce možnosti využily.
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ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE INVESTIC
1. Investiční akce Karlovarského kraje organizované OIGS a zadávací řízení Karlovarského
kraje za účasti OIGS v roce 2014
a) Vybrané realizované investiční akce z hlediska objemu
ﬁnančního plnění a významnosti:
rozpočet
v tis. Kč

Název akce
Revitalizace nemocnice v Sokolově PAVILON C - stavební úpravy 1. NP,
Sokolov, Slovenská č. p. 545
Nemocnice KV - Stavební úpravy - oddělení gynekologicko-porodnické a traumatologické oddělení (výměna oken)
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy
1. NP pavilonu B – ARO

16.581

586
21.939

b) Počet realizovaných zadávacích řízení Karlovarského
kraje za metodické pomoci oddělení přípravy a realizace investic:
Počet zadávacích
řízení

ﬁnanční objem veřejných
zakázek v tis. Kč

81

321.444
SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary
Výměna otvorových výplní

Nemocnice v Karlových Varech - Rekonstrukce pokojů
s novým sociálním zařízením v pavilonu B
Revitalizace nemocnice v Sokolově

28

Střední lesnická škola Žlutice
Vybavení pokojů v domově mládeže

SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary
Výměna oken v nové budově

Oblast PO název akce

Školství

Sociální
péče

Zdravotnictví

rozpočet
v tis. Kč

Gymnázium Sokolov a Krajské
vzdělávací centrum - Kompletní
oprava střešní krytiny

1.982

Gymnázium a střední odborná
škola Aš - Výměna vnějších
výplní otvorů a Decentralizace
topného systému

3.010

Dětský domov Plesná - Realizace projektu Odvlhčení budovy

1.561

Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov
Rekonstrukce sociálních zařízení
- II. etapa

2.005

Domov mládeže a školní jídelna
mariánské Lázně - Oprava koupelen a WC ve 3. – 5. NP objektu
Domov pro seniory „SKALKA“
v Chebu - Přístavba výtahové
šachty, dodávka a montáž technologie
Domov pro seniory „SKALKA“
v Chebu – Zateplení domova
pro seniory
Domov pro seniory v Lázních
Kynžvart - Přestavba sociálního
zařízení a úprava pokojů imobilních klientů
Domov pro seniory v Hranicích
- Zázemí pro klienty na zahradě
domova vč. venkovních úprav

22.296

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, p. o. - Sanitní vůz pro transport novorozenců

2.558

Domov pro seniory SKALKA v Chebu
Zateplení domova pro seniory

760

8.150
Gymnázium a střední odborná škola Aš
Výměna vnějších výplní otvorů a Decentralizace vytápění

1.411

2.750

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Vybrané realizované investiční akce z hlediska objemu
ﬁnančního plnění a významnosti:

ODBOR INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT
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2. Investiční akce příspěvkových organizací
a zadávací řízení příspěvkových organizací
za metodické podpory OIGS v roce 2014

29

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary - výměna oken
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODDĚLENÍ GRANTOVÝCH SCHÉMAT

Realizace globálních grantů

Karlovarský kraj implementuje v pozici Zprostředkujícího
subjektu prostřednictvím globálních grantů celkem čtyři
oblasti podpory Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK):

V roce 2014 došlo k ﬁnančnímu vypořádání „prvních
globálních grantů“ v rámci OP VK v prioritní ose 1. Prostřednictvím těchto globálních grantů bylo příjemci zrealizováno celkem 74 grantových projektů v celkové hodnotě
210 mil. Kč.

I 1.1
I 1.2
I 1.3

ODBOR INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT

I 3.2
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Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení
Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Přehled o ﬁnancování prvních globálních grantů a jejich
čerpání:
Globální
grant:

Alokace
Čerpání
globálního grantu: globálního grantu:

CZ.1.07/1.1.11

122 170 870,00 Kč

116 760 173,97 Kč

CZ.1.07/1.2.11

44 425 771,00 Kč

32 838 507,96 Kč

CZ.1.07/1.3.11

55 532 214,00 Kč

43 750 240,73 Kč

Dále pokračuje realizace „druhých globálních grantů“
(navazujících) v prioritní ose 1 a realizace globálního
grantu v oblasti podpory 3.2. Alokace pro tyto globální
granty je 237 mil. Kč. Pokračuje také realizace projektů
Technické pomoci OP VK.

V rámci těchto čtyř oblastí podpory administruje Karlovarský kraj celkem sedm globálních grantů, v nichž bylo
podpořeno 169 projektů za 424 mil. Kč:
alokace: 459 249 055 Kč
1. - 5. výzva - všech sedmi globálních grantů OPVK
GG č.
CZ.1.07/1.1.11
CZ.1.07/1.2.11
CZ.1.07/1.3.11
CZ.1.07/1.1.18
CZ.1.07/1.2.19
CZ.1.07/1.3.42
CZ.1.07/3.2.12
Σ

předložené GP
nárok (v Kč)
počet projektů
398 685 357,52
119
150 568 740,40
54
161 563 023,11
65
191 446 491,59
70
90 624 572,59
29
162 640 614,86
62
489 678 192,29
178
1 645 146 992,36
577

kontrahované GP
kontrahováno (v Kč)
počet projektů
123 545 929,32
41
35 487 029,58
13
51 775 255,18
20
75 011 502,52
30
24 132 513,00
9
29 377 012,34
13
85 048 070,30
43
424 377 312,24
169

Oblast podpory

Pořadí kola výzvy

Trvání výzvy

Alokace výzvy
(v mil. Kč)

Počet přijatých žádostí
o ﬁnanční podporu

Počet schválených
žádostí

V roce 2014 již nebyly Karlovarským krajem vyhlášeny žádné výzvy k předkládání žádostí o ﬁnanční
podporu z OP VK, ale došlo ke schválení projektů
z 5. kola výzvy oblasti podpory 3.2:

3.2

5.

1. 7. – 14. 8. 2013

35,0

48

10

Závěrečná konference OP VK příjemců a realizátorů
grantových projektů
Webové stránky

Informování a publicita OP VK
V rámci implementace OP VK uskutečnil Karlovarský kraj
v roce 2014 tato informační opatření:
Semináře a konference
I Workshop pro příjemce ﬁnanční podpory z OP VK
prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání a prioritní osy 3
– Další vzdělávání: 14. 1. 2014; workshopu se zúčastnilo 36 zástupců příjemců.
I Setkání s příjemci o průběhu a plánovaných aktivitách
z OP VK prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání a prioritní osy 3 – Další vzdělávání: 14. 1. 2014; setkání se
zúčastnilo 13 zájemců o výše uvedené téma z řad
příjemců a žadatelů.

Informace týkající se OP VK (aktuality i archiv) jsou
k dispozici na webových stránkách Karlovarského kraje,
konkrétně na stránkách:
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/
Stranky/EU/OPvzdel/OPVK.aspx
a jsou pravidelně aktualizovány.
Konzultační činnost
Oddělení grantových schémat provádí konzultační a poradenskou činnost potencionálním žadatelům a příjemcům
ﬁnanční podpory z OP VK především prostřednictvím
osobních konzultací a telefonních hovorů. Poradenství
se týká správného zacílení žádosti o ﬁnanční podporu,
pomoci při zpracování žádostí o ﬁnanční podporu, realizace projektů i možností navazujících projektů.
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I Závěrečná konference OP VK příjemců a realizátorů
grantových projektů: 5. 11. 2014; konference se zúčastnilo 59 zástupců příjemců

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

V průběhu roku 2014 bylo v rámci OP VK uzavřeno 10
nových Smluv o realizaci grantových projektů s úspěšnými žadateli o ﬁnanční podporu v celkovém objemu
13,5 mil. Kč.
Celkem v roce 2014 pracovalo oddělení grantových schémat se 151 smlouvami o realizaci v objemu 394 mil. Kč.
Jedná se o projekty v realizaci i o projekty, u kterých
je sledována udržitelnost.

I Seminář pro příjemce ﬁnanční podpory OP VK v Karlovarském kraji: pro příjemce z 5. kola výzvy oblasti
podpory 3.2: 4. 6. 2014; semináře se zúčastnilo 8 zástupců příjemců.

ODBOR INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT

Realizace grantových projektů
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ODBOR INFROMATIKY A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
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UPGRADE EXISTUJÍCÍ LAN INFRASTRUKTURY
KUKK / Cíle a přínosy

32

Infrastruktura LAN slouží pro zajištění síťové konektivy
v budovách úřadu – jedná se o vnitřní síť, na kterou jsou
napojeny počítače, tiskárny, wiﬁ a další zařízení a přes
kterou prakticky probíhá veškerý provoz informačních
systémů KÚKK. Infrastruktura LAN je budována jako samostatná, nezávislá na technologickém centru a kromě
kabeláže, která slouží pro přenos dat, jsou základními
prvky infrastruktury tzv. aktivní prvky. Aktivní prvky slouží
k řízení přenosu dat mezi jednotlivými počítači a různými segmenty sítě (patra, budovy) a dále slouží k zajištění bezpečnosti, např. sledují síťový provoz a odhalují
bezpečnostní hrozby (viry, spamy, nezvykle vysoký provoz na síti, atp.).
Stávající aktivní prvky již nedostačovaly svoji rychlostí
a kapacitou současným nárokům na zajištění optimální
rychlosti přenosu dat a to by mohlo mít negativní dopady na efektivitu práce zaměstnanců úřadu. Díky použité architektuře však bylo možné využít stávající řešení
a doplnit potřebné nové aktivní prvky a další příslušenství – pokročilé technologie umožňují vytvoření „virtuálních“ aktivních prvků, které již mají potřebné parametry
a umožňují relativně jednoduchou správu.
Krajský úřad realizací tohoto projektového záměru zajistil
především udržení základních parametrů vnitřní LAN sítě,
tzn. rychlost a bezpečnost. Přínosem je dále skutečnost,
že není nutná výměna stávajících prvků, ale jejich funkčnost byla doplněna novými výkonnými zařízeními – dochází tak k ekonomicky výhodnému prodloužení životnosti. Zároveň došlo k zajištění technické podpory stávajících
prvků, z nichž některé byly již bez podpory – aktivní prvky
mají svoje procesory, svoje operační systémy a tím i svoje
chyby a problémy, včetně bezpečnostních děr. Technická
podpora pak zajišťuje přístup k novým verzím ﬁrmware,
hardware servis (oprava/výměna zařízení) a přístup ke
znalostní databázi výrobce.

ROZVOJ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA (TCK)
Cíle a přínosy
Technologické centrum KUKK bylo vybudováno v rámci projektu IOP výzva č. 8, projekt byl připravován 2010

a realizován 2011-2013. S ohledem na dobu od přípravy
parametrů TCK a na neustále vzrůstající požadavky na
objem ukládaných dat bylo zřejmé, že kapacita úložiště
dat TCK bude v 2014 vyčerpaná a nebude prostor pro
další agendy.
Zároveň došlo k rozšíření aktivit pro rozvoj regionální komunikační infrastruktury (RKI), v současné době je část
kapacity TCK tzn. serverovou infrastrukturu, zálohování,
atd. využívána ZZS KVK pro pokrytí části svých potřeb
informačních technologií. S tím však zároveň stoupají
nároky na úložiště dat, která však KUKK v tuto chvíli nedokáže zajistit a tím pádem jsou omezeny možnosti pro
sdílení TCK.
Krajský úřad realizací tohoto projektového záměru zajistil především další rozvoj služeb poskytovaných z TCK,
neboť maximálním využitím investic do technologického
centra dochází k možnosti využití pokročilých technologií, ke kterým by např. příspěvkové organizace KK nebo
ORP neměli prakticky přístup (díky vysokým nákladům
a nárokům na odborný personál). Dalším přínosem je pak
snížení nákladů příspěvkových organizací (úspora KK) –
díky tomu, že nemusí pořizovat vlastní vybavení v takové
míře. Rozvoj technologického centra je součástí konceptu
centra sdílených služeb (CSS), který KUKK bude postupně implementovat a je tak realizován rozvoj informační
společnosti podle současných „best practices“ a zároveň
při efektivním vynaložení ﬁnančních prostředků.

ARCHIVACE ELEKTRONICKÉ (emailové) POŠTY
Cíle a přínosy
V rámci úřadu je stěžejním typem komunikace elektronická pošta – email. Elektronickou poštou jsou zasílány
dokumenty, jsou dávány pokyny při řešení konkrétních
záležitostí, jsou podávány informace. Komunikace probíhá jak mezi zaměstnanci uvnitř úřadu tak i směrem k jiným subjektům mimo úřad – státní a veřejná správa, soukromé subjekty a občané. V řadě těchto emailů jsou pak
uvedeny zásadní informace, které jsou podstatné, např.
při realizaci projektů ﬁnancovaných z fondů EU. Řada
projektů je realizována v relativně dlouhých časových
úsecích (víceleté projekty) a mezitím dochází ke změnám
v personálním složení řešitelů, jak na straně poskytovatele dotace a kontrolních orgánů tak na straně úřadu. Vzhle-

Krajský úřad realizací tohoto projektového záměru zajišťuje vyšší transparentnost emailové komunikace v rámci
činností KK a zároveň její zpětnou dohledatelnost v rozsahu až několika let. Přínosem projektového záměru je
kromě vyšší transparentnosti chodu úřadu také zvýšení
efektivity řízení projektů – to má v důsledku i pozitivní vliv
na ﬁnanční aspekty, ať už se jedná o prokazování řádného vedení projektů nebo při auditních činnostech – např.
při zajišťování podkladů proti sankcím ze strany poskytovatelů dotací. Podobně pozitivní přínos může být i pro občany Karlovarského kraje, pokud bude archivována emailová komunikace týkající se rozhodování KK při vyřizování
záležitostí občanů.

Příspěvkovým organizacím byla též nabídnuta možnost
prostřednictvím OSM uveřejňovat nabídku prodeje nepotřebného movitého majetku ve správě na portále www.
vasmajetek.cz.
K majetkovým převodům - prodejům nepotřebného nemovitého majetku, který již neslouží k činnosti příspěvkové organizace, došlo ve spolupráci zejména s Krajskou
správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, kdy pokračovalo vypořádávání částí pozemků, např. v k. ú. Krásná, Nové Kounice, Krásný Jez,
Drmoul, Dolní Chodov, Staré Sedlo u Sokolova, Políkno
u Toužimi, Dražov. Ve spolupráci s dalšími příspěvkovými
organizacemi byly realizovány prodeje v k. ú. Habartov,
Dřenice u Chebu, Bochov aj.
Čistý výnos z prodeje nemovitého majetku za rok 2014
činil 1,83 mil. Kč.

ODBOR SPRÁVA MAJETKU
V roce 2014 odbor správa majetku Krajského úřadu
Karlovarského kraje (dále jen „OSM“), za úzké spolupráce
s ostatními zřizovatelskými odbory úřadu, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a obchodními
společnostmi zřizovanými Karlovarským krajem, průběžně aktualizoval seznam nepotřebných či nevyužitých
nemovitých věcí (pozemků, budov) včetně hledání řešení, jak s nimi dále naložit (např. prodat, převést na jinou
příspěvkovou organizaci, pronajmout či vypůjčit z důvodu
využití v dalších letech); současně připravoval navazující podklady pro rozhodování orgánů Karlovarského kraje
s jejich dalším nakládáním.

V první polovině r. 2014 se podařilo zrealizovat vzájemné majetkové vypořádání nemovitého majetku s městem
Cheb a Sokolov, formou darovacích smluv, jejichž předmětem byly mj. objekty „Špalíčku“, kostela Sv. Kláry,
„Špýcharu“, budova v Komenského ul., pozemky pod budovami domovů pro seniory v Chebu, budova bývalé DM
drogerie markt s.r.o. v Sokolově a část zahrady Domova
pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace.
V návaznosti na probíhající projekt Karlovarského kraje
„Investiční podpora procesu transformace DOZP PATA
v Hazlově“ a ve spolupráci s příspěvkovou organizací kraje - Agenturou projektového a dotačního managementu
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Pokud není k dispozici systém archivace elektronické
pošty, který automaticky zajišťuje trvalé uložení emailové komunikace a řízený přístup do archivu emailů, je
prakticky nemožné zajistit ucelený přehled o jednotlivých
rozhodnutích a poskytnutých informací. Prokázání odpovědnosti za případné pochybení v rámci projektů nebo
naopak doložení informací, které nebyly předány pomocí
spisové služby, může být značně obtížné až nerealizovatelné.

Nepotřebné nemovité věci ve vlastnictví Karlovarského
kraje jsou uveřejněny na internetových stránkách Karlovarského kraje http://www.kr-karlovarsky.cz a současně
na webových stránkách realitního serveru Západočeské
reality http://zapado.ceskereality.cz/, na portále http://
www.vasmajetek.cz podporovaném ministerstvem pro
místní rozvoj a na webových stránkách Okresní hospodářské komory. Uveřejnění nepotřebných či nevyužitých
nemovitých věcí na webových stránkách kraje je rozšířeno o nabídky pronájmů případně výpůjček. V této souvislosti byla tato služba nabídnuta i příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, které mají nemovitý majetek
ve správě.

ODBOR INFROMATIKY A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
ODBOR SPRÁVA MAJETKU

dem k tomu, že v projektech nutně dochází ke změnám
během realizace, je důležité, aby informace o příčinách
změn a návrhů jejich řešení byli řádně zdokumentovány
a uloženy v archivu pro případné budoucí kontroly.
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Karlovarského kraje se OSM aktivně účastnil celé řady
jednání a plnění úkolů v rámci pracovní skupiny k IOP.
Současně byla Agentuře projektového a dotačního managementu poskytnuta veškerá součinnost při výkupu
pozemků z majetku České republiky potřebných pro plánovanou výstavbu cyklostezky v úseku Cheb – Chocovice
– projekt Cyklostezka Ohře II.
V souvislosti s realizovanými rekonstrukcemi krajských
silnic (mj. „Okružní křižovatka Chodov“, „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, „Sokolov OC Michal okružní křižovatky“, „Revitalizace území Sokolov – Svatava – II. etapa
(2. část)“, „II/210 Rekonstrukce silnice - průtah Teplá“,
„Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu Míru a III/220 1
Vančurova“, „Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu Míru
a III/ 220 1 Vančurova Karlovy Vary, Stará Role“, „Dopravní napojení mezinárodního letiště Karlovy Vary a budoucí
komunikace R6“, „Modernizace mostu ev.č. 21041-1 Dolní Rotava“, aj.) byla ve spolupráci s fyzickými osobami,
obcemi a městy Karlovarského kraje, obchodními společnostmi a státními organizacemi schválena budoucí
a dokončená majetkoprávní vypořádání částí pozemků
(zastavěných stavbami silnic, okružních křižovatek, mostů, opěrných zdí, včetně všech součástí a příslušenství),
staveb silnic, mostů, v k. ú. Tři Sekery u Kynžvartu, Dolina u Krajkové, Mýtinka u Poustky, Otročín, Hradiště
u Chebu, Stanoviště u Mariánských Lázní, Rotava, Pomezí nad Ohří, Cheb, Lesík, Teplá, Jáchymov, Vysoká Pec
u Nejdku, Brť, Sokolov, Dolní Hraničná, Olšová Vrata,
Dolní Chodov, Hory u Jenišova, Hory u Oloví, Františkovy
Lázně, Vintířov u Sokolova.
Stejně jako v minulých letech, byly na základě žádostí
obcí a měst, mj. Karlovy Vary, Jáchymov, Otročín, Tři
Sekery, Vintířov, Teplá, Toužim, Drmoul, Pila, Stráže nad
Ohří, Pomezí nad Ohří, Stanovice, Bečov nad Teplou,
Třebeň, Šindelová, Kraslice, Dolní Rychnov, Horní
Slavkov, Kolová, Božičany, Loket, Františkovy Lázně aj.
bezúplatně převedeny do jejich majetku části pozemků
zastavěných stavbami obecních chodníků a místních komunikací, případně silnic, které byly vyřazeny ze silniční
sítě, včetně všech součástí a příslušenství, např. v k. ú.
Jáchymov, Vysoká Pec u Nejdku, Brť, Stará Role, Drmoul,
Tři Sekery u Kynžvartu, Stanovice, Toužim, Nežichov,
Bečov nad Teplou, Třebeň, Šindelová, Božičany, Cheb,
Pila, Stráž nad Ohří, Hradiště u Chebu, Teplá, Dolní

Rychnov, Krásno nad Teplou, Horní Slavkov, Háje
u Karlových Var, Slatina u Františkových Lázní, Františkovy Lázně, Pomezí nad Ohří, Vintířov u Sokolova aj.
V roce 2014 se OSM aktivně podílel na jednáních mezi
zástupci kraje, Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky s.p. ohledně podmínek převodu lesních pozemků
z vlastnictví státu do majetku kraje v souladu s realizací
vládního usnesení č. 710 z 18.09.2013. Tímto usnesením byl schválen záměr bezúplatného převodu lesních
pozemků od státního podniku Lesy České republiky do
vlastnictví územních samosprávných celků pro výukové
potřeby lesnických škol. Nabyté pozemky budou převedeny do správy Střední lesnické školy Žlutice, čímž dojde
k rozšíření školního polesí a tím ke kvalitnějšímu zabezpečení praktické a odborné výuky, možnosti využití
moderní technologie, a to i s ohledem na skutečnost,
že nabývané lesní typy nejsou na současném školním
polesí prakticky zastoupeny.
Ve spolupráci se Střední školou lesnickou Žlutice, Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje a odborem dopravy a silničního hospodářství se OSM v roce
2014 podílel na řešení nastavení systémového řešení
údržby a správy dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví kraje, a to zejména podél liniových staveb (silnic).
Součástí správy majetku Karlovarského kraje je také
I zajištění činností ve vztahu k daňovému správci, zejména řádný a včasný odvod příslušných daní,
I v souladu s vnitřními předpisy odsouhlasení nakládání,
popř. příprava podkladů pro nakládání s movitým ma
jetkem příspěvkových organizací a krajského úřadu,
I zajištění činností v oblasti kácení dřevin ve vlastnictví
Karlovarského kraje,
I vyjadřování stanovisek Karlovarského kraje v řízeních
orgánů státní správy a samosprávy
I zabezpečení majetku pro případ jeho poškození nahodilou událostí, která je kryta pojištěním; Karlovarský kraj
kryje svůj majetek a činnost zejména pojištěním
majetku a odpovědnosti, zákonným a havarijním
pojiště ním vozidel.

Zastupitelstvu kraje je v souladu s § 35 odst. 2 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vyhrazeno
stanovit rozsah dopravní obslužnosti pro území kraje.
Rozsah dopravní obslužnosti určitého území je deﬁnován
v zákoně č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, jako zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol
a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních
a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající
k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 12. 12. 2013
usnesením č. ZK 326/12/13 ﬁnanční rozsah dopravní obslužnosti na rok 2014 ve výši 358.180.000,- Kč a dále dne
24.4.2014 usnesením č. ZK 81/04/14 navýšilo ﬁnanční
rozsah dopravní obslužnosti o 5.000.000,- Kč na doﬁnancování drážní dopravy.
Rozsah a optimalizaci dopravní sítě zpracovává pro Karlovarský kraj příspěvková organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje p.o.
(dále jen „KIDS KK“), která zpracovala a předložila k projednání Radě Karlovarského kraje návrh „Seznamu linek
a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2014“ (dále
jen „Seznam“), který vychází z dokumentu „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“
a několika jeho změn v průběhu roku 2013, který schválila Rada Karlovarského kraje dne 18.11.2013 usnesením
č. RK 1148/11/13. V konstrukci Seznamu se odráží snaha
o zachování stávajících atributů systému veřejné dopravy
v Karlovarském kraji s důrazem na přepravu zejména do
zaměstnání, do škol, do úřadů a na dostupnost zdravotnických zařízení tak, jak uvádí deﬁnice dopravní obslužnosti dle příslušných legislativních norem. V průběhu roku
2014 KIDS KK navrhl celkem 6 změn Seznamu, které byly
následně formou dodatků ke smlouvám zapracovány do
smluvních ujednání.

V rámci „Aktualizace strategie rozvoje cykloturistiky
a cyklodopravy“ Karlovarský kraj poskytl ﬁnanční příspěvek ve výši 0,2 mil. Kč na provozní náklady spojené
s provozem cyklobusů. Z rozpočtu odboru dopravy
a silničního hospodářství byl též uhrazen členský příspěvek za členství v Kooperačním svazu EgroNet ve výši
5.100,-€.

2. Integrovaná doprava
V rámci systému Integrované dopravy Karlovarského kraje (IDOK) byly řešeny zejména úlohy deﬁnování
a přípravy podkladů pro zpracování aktualizace „Plánu dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje“ na
období po roce 2018 jako fundamentálního dokumentu
zaštiťujícího dopravní systém a zároveň přípravy a spolupráce na stanovení koncepčních parametrů budoucích
výběrových řízení na provozování veřejné linkové dopravy v rámci veřejných služeb. Dále související práce
na návrhu GVD přeshraniční železniční osobní dopravy
v souvislosti se znovu zprovozněním traťového úseku
Selb - Plössberg – Aš. Dále byla realizována ﬁnální fáze
spolupráce na projektu V + V TAČR Alfa, třetí výzva pro
období 2013-2015: TA 03030198 Trvalé snímání intenzity
dopravních proudů po páteřních komunikacích ve vybraných městech Karlovarského kraje za účelem získání dat
s možností následného převedení do interaktivní mapové
aplikace pro potřeby koordinace dopravy.
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1. Dopravní obslužnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

I. Samostatná působnost oddělení

K zajištění dopravní obslužnosti v roce 2014 uzavřel Karlovarský kraj s jednotlivými dopravci dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v celkovém objemu dopravního výkonu 6,683 mil. km,
přičemž celková prokazatelná ztráta, kterou Karlovarský
kraj těmto dopravcům uhradil, činila 143,786 mil. Kč. Dopravci v segmentu drážní dopravy realizovali na základě
uzavřených dodatků ke smlouvám o závazku veřejné
služby dopravní výkony v rozsahu 2,752 mil. vlakových
kilometrů s objemem prokazatelné ztráty ve výši 216,729
mil. Kč. Na doﬁnancování ztráty dopravců v drážní dopravě obdržel Karlovarský kraj ze státního rozpočtu kapitoly
327 Ministerstva dopravy ČR dotaci ve výši 74.660.491,- Kč.

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODDĚLENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY
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II. Přenesená působnost oddělení

VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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1. Licence ve veřejné linkové dopravě

Silnice Aš-Hranice

36

V roce 2014 dopravní úřad zpracoval 22 stanovisek
k licenčním řízením, vydal 28 rozhodnutí o udělení licence k provozování linkové dopravy, 32 rozhodnutí o změně
licence, dále rozhodl ve 4 případech o odejmutí licence
k provozování linkové dopravy. K datu 31. 12. 2014 bylo
v platnosti 154 licencí k provozování veřejné linkové
dopravy a 8 licencí k provozování zvláštní linkové dopravy.
2. Státní odborný dozor
Za sledované období provedl dopravní úřad v rámci státního odborného dozoru 4 kontroly, které byly zaměřeny
na veřejnou linkovou dopravu. Dále pracovníci oddělení
veřejné dopravy provedli 2 kontroly (Městský úřad Mariánské Lázně, Magistrát města Karlovy Vary), zaměřené
na výkon funkce dopravního úřadu. Na základě došlých
oznámení od Policie České republiky bylo zpracováno 7
protokolů o porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě a následně byla vydána rozhodnutí ve správním
řízení o uložení pokuty dopravcům, kteří zajišťují přepravu
osob.

ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
V roce 2014 bylo oddělením silničního hospodářství
v rámci přenesené působnosti dle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), vydáno celkem 151 rozhodnutí
v prvním stupni. Z toho bylo vydáno:
I 4 rozhodnutí dle ustanovení § 10 zákona (připojení
silnice a sousední nemovitosti),
I 28 rozhodnutí dle ustanovení § 24 zákona (uzavírky),
I 105 rozhodnutí dle ustanovení § 25 zákona (zvláštní
užívání),
I 7 rozhodnutí dle ustanovení § 32 zákona (stavba
v ochranném pásmu),

I 5 rozhodnutí dle ustanovení § 3 zákona (změny
v silniční síti),
I 1 rozhodnutí dle ustanovení § 35 odst. 1 (učinění
nezbytných opatření)
I 1 žádost byla postoupena pro nepříslušnost dle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
I 1 řízení bylo zastaveno dle ustanovení § 66 správní
ho řádu.
I 1 usnesení o pověření jiného správního orgánu ve
svém správním obvodu vedením řízení dle ustanovení § 131 odst. 4 správního řádu.
V roce 2014 bylo vedeno 20 odvolacích řízení proti
rozhodnutí prvoinstančních správních orgánů.
V roce 2014 bylo vydáno:
I 78 stanovení přechodné úpravy provozu na silnici
I. třídy dle ustanovení § 124 zákona č. 361/2000Sb.
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
I 17 stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy
dle ustanovení § 124 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro provozování silniční motorové dopravy bylo dopravcům vydáno:
I 110 eurolicencí, z toho 90 pro nákladní dopravu a 20
pro osobní dopravu,
I 777 opisů k eurolicencím, z toho 657 pro nákladní
dopravu a 120 pro osobní dopravu.
V rámci výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě bylo zkontrolováno 12 711 pracovních dnů řidičů,
z toho bylo 261 pracovních dnů řidičů zkontrolováno na
silnicích a 12 450 pracovních dnů řidičů při dokladových
kontrolách v provozovnách dopravců nebo na Krajském
úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství.
Bylo vydáno 257 správních rozhodnutí o uložení pokuty
dopravcům na základě došlých oznámení od Policie České republiky, Celního úřadu a vlastního výkonu státního
odborného dozoru v silniční dopravě.
Dále bylo vydáno 45 správních rozhodnutí o uložení pokuty dopravcům na základě kaucí vybraných Policií České republiky a Celním úřadem, z toho 43 řízení se zahraničními dopravci a 2 řízení s tuzemskými dopravci.
Dle ustanovení § 81 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny dvě
kontroly v rámci státního odborného dozoru nad činností
stanic technické kontroly.

Ve sledovaném období roku 2014 bylo příslušnými pracovníky ODSA zpracováno a vyřízeno celkem 379 podání, z toho 359 v odvolacím a 20 v přezkumném řízení
ve věcech dopravních přestupků a bodového hodnocení
řidičů a vyřízeny 4 žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
V roce 2014 byly dále podány 3 žádosti o obnovu řízení
a 11 žádostí o přezkoumání pravomocného rozhodnutí
odvolacího správního orgánu. Ve 3 případech bylo proti
rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru
dopravy a silničního hospodářství, podáno odvolání k Ministerstvu dopravy. ODSA v roce 2014 vyřídilo 8 stížností,
z toho 5 stížností bylo zaměřeno na postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 1 stížnost byla zaměřena na postup Krajského úřadu a 2 stížnosti byly zaměřeny
na přešetření způsobu vyřízení stížnosti obecním úřadem
obce s rozšířenou působností. V 68 případech bylo rozhodnutí odvolacího správního orgánu napadeno správní
žalobou a v 11 případech byla podána kasační stížnost
k Nejvyššímu správnímu soudu.
Dle ustanovení § 21 až 24 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, bylo oddělením dopravně správních
agend, jakožto komisí, vyzkoušeno 9 žadatelů o vydání
profesního osvědčení učitele autoškoly.
V rámci své kontrolní činnosti provedlo oddělení dopravně
správních agend v roce 2014 kontrolu výkonu přenesené
působnosti u 4 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (Městský úřad Aš, Městský úřad Kraslice, Městský
úřad Mariánské Lázně a Městský úřad Sokolov), ve 3
případech byl dále proveden státní dozor v akreditovaných školicích střediscích (Bohumil Hejhal, Ivan Hornek,
ISŠTE Cheb).
V roce 2014 byly vydány 2 akreditace k provozování
školicích středisek pro výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní
způsobilosti řidičů.
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V roce 2014 byly oddělením dopravy v rámci přenesené
působnosti, podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, provedeny zkoušky
odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro
cizí potřeby u 12 žadatelů, bylo vydáno 43 osvědčení
odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy na
základě žádosti o výměně a vzdělání, obecním živnostenským úřadům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností bylo vydáno 163 stanovisek, 595 dopravců prokázalo u dopravního úřadu ﬁnanční způsobilost.

Podle § 43 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, bylo čtyřem subjektům vydáno 15 povolení z omezení
jízdy některých vozidel.

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODDĚLENÍ DOPRAVY
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Silnice Aš-Hranice

1. DOTAČNÍ POLITIKA
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I Program obnovy venkova
V rámci Programu obnovy venkova bylo v prvním kole
rozděleno celkem 14.910.000,- Kč. U příležitosti výročí
100 let od vypuknutí 1. Světové války bylo vyhlášeno
II. kolo příjmu žádostí se zaměřením na opravy a údržbu válečných hrobů, na tento účel bylo rozděleno celkem 564.000,- Kč. Uspokojeno bylo celkem 98 žádostí.
I Podpora pořizování územních plánů
V rámci dotačního titulu Karlovarského kraje „Podpora
územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“
bylo v roce 2014 přijato celkem 15 žádostí (15 obcí),
vyhověno bylo 14 oprávněným žádostem, tj. bylo uspokojeno 93 % zájemců. Celkem bylo požadováno
1.572.528,- Kč, na dotace bylo rozděleno 1.412.528,- Kč
tj. 89,8 % z požadované částky.
I Cyklo dotace
V rámci Programu podpory rozvoje cyklistické infrastruktury bylo rozděleno celkem 3.493.000,- Kč na 11
projektů.
I Dotace na běžecké trasy
V měsíci září bylo schváleno rozdělení příspěvků pro
sezónu 2014 – 2015 14 žadatelům v celkovém objemu
1.234.000,- Kč

I Inovační vouchery
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. (dále jen
„KARP“) zajišťuje realizaci dotačního titulu Karlovarského kraje zaměřující se na podporu spolupráce místních
podnikatelů a vědeckovýzkumných institucí s cílem
zlepšit konkurenceschopnost ﬁrem. V rámci tohoto do
tačního titulu bylo v roce 2014 rozděleno 1.849.000,- Kč
mezi 11 uchazečů.
Příspěvky:
I příspěvek ve výši 450.000,- Kč Klubu českých turistů
Praha na zajištění značení a údržby cyklistických stezek
a tras v Karlovarském kraji a na vyznačení mezinárodní
trasy EUROVELO č.13
I příspěvek Českým drahám na realizaci projektu „Cyklopůjčovny v Karlovarském kraji“ ve výši 150.000,- Kč
I v souvislosti s naplňováním schválené Koncepce
běžeckého lyžování, byl KČT poskytnut příspěvek ve
výši 275.000,- Kč na doznačení lyžařských běžeckých
tras v Krušných horách v Karlovarském kraji.

Statistika jednotlivých dotačních titulů
Dotační titul
Program obnovy venkova
Pořizování ÚPD
Podpora rozvoje cyklistické
infrastruktury
Podpory budování a údržby
lyžařských a běžeckých tras
Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje
- Inovační vouchery
Celkem

Počet podaných
žádostí
110

Požadovaná
dotace
33.699.862

Uspokojené žádosti

Dotace

98

89,09 %

15.474.000

45,92 %

15

1.572.528

14

93 %

1.412.528

89,8 %

11

4.153.000

11

100 %

3.493.000

84,1 %

14

1.234.000

14

100 %

1.234.000

100 %

19

2.959.000

11

58 %

1.849.000

62 %

169

43.618.390

148

87,57 %

23.462.528

53,79 %

I Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (SRKKK)
Bylo pokračováno v realizaci Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje prostřednictvím
jednotlivých dílčích projektů a aktivit. SRKKK je koncipován tak, že se stal integrální (a stěžejní) součástí nového Programu rozvoje Karlovarského kraje (PRKK) 2014
– 2020 a je s ním úzce provázán. V souladu se SRKKK
se Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP)
v průběhu roku účastnila přípravy nebo realizace různých projektů neinvestičního charakteru (více viz informace o činnosti KARP). V souladu se strategií navázala KARP také spolupráci s řadou místních, regionálních,
národních či zahraničních subjektů. Již třetím rokem
pokračovaly i aktivity vážící se k inovačním voucherům.
Více k problematice realizace SRKKK v průběžných
zprávách činnosti KARP (viz kapitola 9 tohoto materiálu).
I Regionální inovační strategie Karlovarského kraje
Příprava Regionální inovační strategie KK (RIS3) a vytváření krajského partnerství (inovační platformy) jako
nástrojů pro pozdější implementaci a realizaci inovačních projektů v Karlovarském kraji pokračovala v roce
2014. Na základě podnětů z jednání oborových platforem a podrobné analýzy podnikatelského sektoru byl
sestaven návrh krajské RIS 3, který byl dne 23. 5. 2014
odsouhlasen Radou Karlovarského kraje a dne 19. 6.
2014 byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje.
V prosinci byla pak krajská RIS 3 jako příloha Národní

3. PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO
OBDOBÍ EU 2014 - 2020
Oddělení regionálního rozvoje se v roce 2014 intenzívně věnovalo přípravě příštího programového období EU
2014 – 2020, a to zapojením do různých meziresortních
skupin a komunikačních platforem, přípravou podkladů
a analýz, zpracováním připomínek k dokumentům ČR
a EU. Předpokládá se rozsáhlá diskuse nad ﬁnalizací
operačních programů a zejména nad podobou implementačního systému evropských dotací v ČR od roku
2014. Oddělení regionálního rozvoje se soustředilo také
na koordinaci přípravy čerpání evropských dotací v období 2014 – 2020 v rámci odborů krajského úřadu Karlovarského kraje a krajských organizací. Pracujeme na
zefektivnění využití evropských zdrojů 2014 – 2020 na
území 2014 – 2020, a to iniciací koordinačních platforem
se zapojením regionálních partnerů (Pakt zaměstnanosti
a konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, respektive
Stálá konference regionálních partnerů).
Zapojili jsme se do komunikace s Krajskou sítí Místních
akčních skupin a do přípravy Integrovaného programu
rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ).
Aktivně ﬁnančně i informačně podporujeme regionální
management, dobrovolné svazky obcí a MAS. I v letošním roce (26. 11. 2014) jsme uspořádali Setkání mikroregionů a obcí s rozšířenou působností.
I Regionální stálá konference (RSK)
V říjnu 2014 byla ustanovena Regionální stálá konference Karlovarského kraje (RSK), která bude zajišťovat
naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014
– 2020. RSK je zřízena na principech partnerství, je
složena ze zástupců regionálních, místních, městských
a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost a agentury. Jedná se o dobrovolné regionální
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I Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020
V roce 2013 byla dokončena příprava pro nový Program
rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020, a to provedením posouzení vlivu PRKK na životní prostředí a veřejné zdraví, tzv. SEA hodnocení. Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020, sestávající z analytické
části (Analýza rozvojových charakteristik a potenciálu
Karlovarského kraje) a Strategické části PRKK, byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 22. 11. 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

I Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013
Proběhla šestá aktualizace Akčního plánu a Realizačního manuálu Programu rozvoje Karlovarského kraje.

inovační strategie odeslána ke schválení Evropské
komisi. RIS 3 je k dispozici na webu KARP, p.o. http://
www.karp-kv.cz/cz/Stranky/RIS3.aspx. Dále pokračovala příprava prvních projektových záměrů/ﬁší, které se
budou moci realizovat z operačních programů nebo
z jiných zdrojů a akční plán na první roky realizace strategie (2015 – 2016).

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY KARLOVASKÉHO KRAJE, ANALÝZY
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Prezentace Karlovarského kraje
na veletrhu BIT v Miláně
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uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje, které bude plnit roli koordinátora na
jedné straně a na straně druhé roli dohledu při naplňování potřeb regionu prostřednictvím Regionálního
akčního plánu (RAP). Prostřednictvím svého zástupce
bude předávat požadavky na Národní stálou konferenci. Roli sekretariátu bude plnit Krajská agentura rozvoje podnikání (KARP, p. o.). Regionální stálá konference bude zajišťovat komunikaci, a koordinaci při přípravě
regionálního akčního plánu. RSK se bude scházet podle aktuálních potřeb, minimálně však jednou za půl roku.
I Regionální akční plán (RAP)
Regionální akční plán je zpracováván v územním obvodu každého kraje (NUTS 3) a bude obsahovat všech
ny projekty/aktivity, které budou realizovány v období
2014 – 2020 a budou ﬁnancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) i z jiných zdrojů.
V této souvislosti oddělení regionálního rozvoje aktualizuje databázi projektů. Databáze projektů bude postupně naplňována projekty, tak aby sloužila jako základní
zdroj pro Regionální akční plán Karlovarského kraje.
Regionální akční plán má zatím jednu pracovní skupinu
Pracovní skupina RAP, do budoucna bude mít několik tematických pracovních skupin a projektových
podmnožin – akčních plánů, např. Krajský akční plán
(KAP), MAP (místní akční plán), projekty RIS3, Pakt
zaměstnanosti, apod.

4. SOUTĚŽ VESNICE ROKU
V rámci Programu rozvoje venkova se uskutečnila tradiční
soutěž Vesnice roku 2014, které se v krajském kole zúčastnilo 15 obcí. 8 z nich byla poskytnuta ﬁnanční odměna
z rozpočtu Karlovarského kraje v celkové výši 350 000,-Kč.

5. VÝSTAVY A VELETRHY
V roce 2014 byly aktivity odboru a Karlovarského kraje
prezentovány na několika výstavách a veletrzích: na veletrhu Urbis Invest v Brně investiční příležitosti, na výstavě
v Saale-Orla-Schau v Pösnecku prezentace aktivit kraje
a rozvojových projektů zejména z oblasti rozvoje a cestovního ruchu, na výstavě Má vlast cestami proměn v Praze na Vyšehradě činnosti mikroregionů, MAS, krajské
kolo soutěže Vesnice roku a na výstavách FOR BIKES

v Praze projekty a aktivity v cyklistice a v cestovním ruchu
(cyklostezka Ohře, cykloportál, cyklopůjčovny, Egronet,
cyklobusy, cyklistická mapa kraje).
V tomtéž roce začala také příprava na účast na veletrhu
investičních příležitostí v Cannes, MIPIM 2015. Hlavním
cílem je presentovat průmyslové zóny Karlovarského kraje a představit kraj jako místo vhodné nejen na rekreaci,
ale i k podnikání. Příprava účasti na veletrhu je pořádána
společně s KARP p.o.

6. POHŘEBNICTVÍ
V rámci péče o válečné hroby se oddělení regionálního
rozvoje podílelo na přípravě předání plaket Ministerstva
obrany ČR za péči o válečné hroby.
V oblasti výkonu přenesené působnosti dle zákona
č.256/2001 Sb. o pohřebnictví byla provedena kontrola
provozu neveřejného pohřebiště, provozovaném Kanonií
premonstrátů v Teplé.

7. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
Na základě schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v uplynulém období, byl
zpracován návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (dále jen „ZÚR KK“).
Územní studie přeložky silnice II/209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové
V roce 2014 bylo dokončeno zpracování územní studie,
jejíž předmětem bylo podrobnější prověření a zpřesnění koridorů pro vedení tras veřejně prospěšných staveb
D.32, D.33 a D.34 vymezených v ZÚR KK na území obcí
Chodov, Nové Sedlo a Mírová. Informace o studii byly
vloženy do evidence územně plánovací činnosti a studie
slouží jako podklad pro Aktualizaci ZÚR KK, územně plánovací činnost a rozhodování v území dotčených obcí.
Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti
letiště Karlovy Vary
V roce 2014 byl ukončen proces pořízení Aktualizace
územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary
a informace o studii byly vloženy do evidence územně

Pořizování aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP)
V roce 2014 byl aktualizován projekt „Koordinovaného
pořízení a správy územně analytických podkladů Karlovarského kraje“ (KOPaS), který je potvrzen smlouvou
o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností (Aš, Cheb,
Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Kraslice, Sokolov a Ostrov). Cílem aktualizace bylo posílit průběžné pořizování
územně analytických podkladů v kraji a zvýšit tak jejich
kvalitu a využití. Oddělení územního plánování připravilo
na základě dosavadních zkušeností pro úřady územního
plánování aktualizované metodické pomůcky pro zpracování 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů
obcí. V roce 2014 se pro pořizovatele na úřadech územního plánování uskutečnily dvě metodické porady pracovní skupiny v rámci projektu KOPaS a řada konzultací.
V poslední třetině roku 2014 byla doplněna data ÚAP do
centrálního datového skladu tak, aby byla využitelná pro
3. úplnou aktualizaci ÚAP obcí. Tato aktualizace byla ze
strany úřady územního plánování ukončena k 31. 12. 2014.

Činnost nadřízeného správní orgánu územního plánování
V oblasti přenesené působnosti bylo vydáno celkem 105
stanovisek a sdělení nadřízeného orgánu územního plánování k pořizovaným územním plánům a jejich změnám
a byly prováděny další povinné činnosti nadřízeného
správního orgánu územního plánování. Zároveň probíhala intenzivně metodická činnost vůči pořizovatelům,
obcím a projektantům. Oddělením byly v roce 2014 provedeny kontroly na úseku územního plánování a to nad výkonem přenesené působnosti u města Ostrov a Kraslice
a obce Milíkov.

8. ODDĚLENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ
Hlavní náplní tohoto oddělení byly úkoly spojené s administrací programů přeshraniční spolupráce Cíle 3 ČR
– Sasko a ČR - Bavorsko na období 2007 - 2013. Přeshraniční program Cíl 3 ČR – Bavorsko byl vyhlášen
24.1.2008. Přeshraniční program Cíl 3 ČR – Sasko byl
vyhlášen 31.7.2008.
V programu Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-2013
V programu Cíl 3 ČR – Bavorsko oddělení hodnotilo 11
projektů. V programu Cíl 3 ČR – Bavorsko se v roce 2014
konaly dva Monitorovací výbory, kde bylo schváleno 8
projektů. Žadatelům z Karlovarského kraje byla v roce
2014 poskytnuta dotace ve výši 570.000,- EUR.
V programu Cíl 3 ČR – Sasko 2007-2013
V programu Cíl 3 ČR – Sasko se v průběhu roku 2014
hodnotilo 8 projektů, které byly následně schváleny.
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Koncepce běžeckého lyžování
V dubnu 2014 projednalo Zastupitelstvo Karlovarského kraje Koncepci běžeckého lyžování v Karlovarském
kraji – II. etapa Slavkovský les a zhodnocení potenciálu
zbývajících částí Karlovarského kraje. V návaznosti na
koncepci a potřeby místních aktérů pracovala pracovní
skupina běžeckého lyžování. V zimním období byla v provozu prohlížecí aplikace, která zobrazuje stav upravenosti běžeckých tras. Na základě Základního plánu značení
běžeckých tras byla realizována z dotace Karlovarského
kraje 1. etapa značení běžeckých tras a následně poskytnuta dotace Klubu českých turistů na dokončení značení
v Krušných horách.

Informační portál investičních příležitostí
V roce 2014 byl aktualizován a dále rozvíjen portál „Investičních příležitostí Karlovarského kraje“, který realizuje
oddělení územního plánování ve spolupráci s Krajskou
agenturou rozvoje podnikání p.o. Byly dopracovány jazykové mutace (angličtina, němčina a ruština) a karty investičních příležitostí byly doplněny o regionální plochy. Portál je určen pro investory jako zdroj aktuálních informací
o jednotlivých rozvojových lokalitách v kraji. Průběžná aktualizace systému byla předána do kompetence agentury.
Tento portál bude i důležitým nástrojem pro presentaci na
veletrhu MIPIM v roce 2015 (viz bod 5 tohoto dokumentu).

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

plánovací činnosti. Studie slouží jako územně plánovací
podklad pro územní plánování a rozhodování v území dotčených obcí. Pořízení Aktualizace územní studie rozvoje
a využitelnosti Letiště Karlovy Vary sleduje naplňování
cílů regionálního rozvoje, zvýšení konkurenceschopnosti
území, koordinaci jeho rozvoje, podpory tvorby projektových záměrů komunitního, strategického plánování
a vytvoření obecné platformy spolupráce aktérů řešeného
území v horizontu let 2025 - 2050.
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V rámci pěti oběžných řízení se řešily změny u již schválených projektů. Žadatelům z Karlovarského kraje byla
v roce 2014 poskytnuta dotace ve výši 300.000,- EUR.

Otevření nového úseku cyklostezky Ohře
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Zároveň probíhala komunikace k realizovaným projektům
s dalšími subjekty např. kontrolory Centra pro regionální
rozvoj, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Mezi další činnosti oddělení patřila aktivní účast na zasedáních a hodnocení projektů v Dispozičním Fondu Cíl 3
ČR – Bavorsko a Fondu malých projektů Cíl 3 ČR - Sasko.
OPP zajišťuje administraci a úkoly spojené s funkcí tajemníka Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva KK.
OPP je aktivně zapojeno v Národním výboru v rámci Nadnárodní, Meziregionální spolupráce a ESPON 2013. Oddělení OPP průběžně zajišťuje informovanost o programu
Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014.
V roce 2014 oddělení PP realizovalo projekt: „Vzdělávání pro konkurenceschopnost Karlovarského kraje“
z evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci. Projektu byl schválen grant ve výši 39.596 EUR. Dvě
studijní cesty (Maďarsko, Itálie) byly realizovány v dubnu
a říjnu roku 2014. Studijních cest se zúčastnilo 30 účastníků (zástupci územní samosprávy, ředitelé škol, zástupci
neziskového sektoru v kraji).
V rámci přeshraničních programů se realizovaly projekty
na čerpání ﬁnančních prostředků Technické pomoci Cíle
3 určené zejména na personální výdaje hodnotitelů obou
přeshraničních programů a publicitu programu.
Vzhledem ke konci programového období 2007-2013 se
OPP aktivně zapojovala do přípravy nového programovacího období 2014-2020 (EÚS – Evropská územní
spolupráce) formou konzultací s dalšími subjekty programu, přípravy podkladových materiálů, studií a analýz,
systémů hodnocení, novou projektovou žádostí apod.
Programy Evropské územní spolupráce (EÚS) budou
vyhlášeny pravděpodobně do pol. roku 2015.

9. ČINNOST KARLOVARSKÉ AGENTURY ROZVOJE PODNIKÁNÍ p.o.
V roce 2014 pokračovali pracovníci KARP v navazování
a rozvíjením kontaktů s místními a regionálními subjekty, např. Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského

kraje, regionální kanceláří CzechInvestu, Agenturou projektového a dotačního managementu, p. o., některými
středními a vysokými školami a dalšími subjekty. S Vysokou školou Karlovy Vary o.p.s. a Západočeskou univerzitou (ZČU) v Plzni uzavřela KARP během roku partnerské
smlouvy. Dále prohlubovali kontakty s národními institucemi zabývajícími se podporou inovací a podnikatelského
sektoru (síť Enterprise Europe Network, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká asociace rozvojových agentur, Společnost vědeckotechnických parků ČR, Česká
inovace, o.p.s.). V rámci svých projektů také spolupracují
i s organizacemi v zahraničí.
Pracovníci KARP pokračovali ve vzdělávání s ohledem na
požadavky, které na ně byly kladeny v oblastech problematiky inovací, dotačních programů podpory zaměstnanosti apod.
Internetové stránky www.karp-kv.cz jsou v české i anglické verzi průběžně rozšiřovány a upravovány podle potřeb a podnětů. Pro publicitu jsou využívány Krajské listy,
Infolisty KHK KK, časopis Inovační podnikání & transfer
technologií, regionální tisk a internetové stránky partnerů.
Zástupci KARP se každoročně účastní veletrhu URBIS
Brno, kde prezentují agenturu i projekty Karlovarského
kraje v oblasti podpory podnikání.
V průběhu roku 2014 byla ukončena realizace neinvestičních projektů, kde KARP působil jako partner.
Jednalo se o 2 projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na zprostředkování praxí
VŠ studentů v místních ﬁrmách:
UNIPRANET - zprostředkování praxí ve ﬁrmách v Karlovarském kraji agenturou pro studenty Fakulty ekonomické
ZČU v Plzni, zajištění zpětné vazby z podnikatelského
sektoru při přípravě náplně jednotlivých studijních oborů a realizaci workshopů pro podnikatele a zástupce VŠ.
KARP byla v tomto projektu partnerem ZČU spolu s osmi
dalšími subjekty z Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. Projekt byl realizován od června 2011 do května
2014 a celkem v jeho průběhu KARP realizovala 11 praxí
studentů.
Rozvoj West Bohemia - zprostředkování praxí ve ﬁrmách v Karlovarském kraji pro studenty Vysoké školy
ﬁnanční a správní a dalších VŠ v kraji, vytvoření sítě spolupracujících subjektů a zpracování analýzy klastrového
potenciálu. KARP byl v tomto projektu partnerem Vysoké školy ﬁnanční a správní spolu s pěti dalšími subjekty

V roce 2014 uspořádala 7 akcí (Karlovy Vary, Cheb) pro
ﬁrmy k různým tématům (inovace, klastry, zaměstnanost,
praxe studentů apod.). Kromě těchto akcí KARP zorganizovala 4 Obchodní snídaně v Karlových Varech. Jedná
se o neformální setkání podnikatelů doplněné vzdělávací
příp. informační přednáškou za účelem navazování nových obchodních kontaktů, zvyšování důvěry a zlepšování spolupráce nejen mezi podnikateli, ale i mezi veřejnou
správou.
Podpora zaměstnanosti
V roce 2014 bylo uskutečněno jednání Krajského akčního týmu pro rozvoj zaměstnanosti Karlovarského kraje
(KAT), který se dohodl na 13 doporučeních pro orgány
Karlovarského kraje. Některá z doporučení se již realizovala (např. portál investičních příležitostí) a některá se
k realizaci budou připravovat v roce 2015. V listopadu
2014 KARP také zahájil práce na „Strategii rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje“, která by na základě
provedené analýzy (a výsledků KAT) měla připravit opatření krátkodobého i dlouhodobého charakteru vedoucí ke
zlepšení zaměstnanosti. Zpracovaná Strategie rozvoje
zaměstnanosti KK bude jedním ze stěžejních podkladových dokumentů k připravovanému „Paktu zaměstnanosti v KK“. Předpokládaný termín dokončení Strategie
je říjen 2015.
Portál investičních příležitostí byl vytvořen v rámci
webu Karlovarského kraje v dubnu 2014 ve spolupráci
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KARP připravila veškeré dokumenty a podklady pro proces rozdělování inovačních voucherů (dotační titul KK)
a zrealizovala třetí kolo veřejné soutěže (sběr žádostí,
hodnocení, příprava smluv, propagace). Pro rok 2014 byly
rozděleny z rozpočtu kraje 1.849 tis. Kč mezi 11 ﬁrem.
Jedná se o podporu spolupráce místních ﬁrem s vědeckovýzkumnými subjekty na realizaci inovačních aktivit.
V závěru roku 2014 připravila KARP podklady pro čtvrté
kolo veřejné soutěže.
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Dále se KARP účastnila 2 mezinárodních projektů:
CluStrat (Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů a mezisektorových témat - OP Nadnárodní spolupráce) - první
část projektu zahrnovala přípravu dialogu mezi politickou
reprezentací a podnikatelským sektorem na různá témata. Témata pro diskusi byla: vznik klastrů v oborech
- aktivní stárnutí, udržitelný rozvoj/zelená ekonomika, udržitelná/inteligentní mobilita/doprava a průřezová témata
související s klastry - gender/diverzita (různorodost),
internacionalizace a transfer technologií. Stěžejním výstupem projektu jsou doporučení pro vytváření strategií
v souvislosti s novými klastrovými koncepty a klastrovou
spoluprací na území jednotlivých států střední Evropy.
Projekt byl realizován od října 2011 do listopadu 2014.
V roce 2014 bylo uspořádáno 1 regionální setkání a 2
expertní workshopy s klíčovými hráči z oborů lázeňství
a balneologie. S těmito subjekty byly také realizovány
řízené rozhovory, jejichž výsledky byly zapracovány do
Studie proveditelnosti na zjištění klastrového potenciálu
v oblasti lázeňství a balneologie v Karlovarském kraji.
Studie byla dokončena v lednu 2014 a obsahuje informace, které jsou významným podkladem pro případný vznik
balneologického / lázeňského klastru v budoucnu. Výstupy projektu byly současně použity při přípravě Regionální
inovační strategie RIS3.
Working4Talent (Lidský kapitál a inovace: strategie zaměstnanosti v lokálních a regionálních inovačních sítích
pro přísun nových talentů a zlepšení nabídky práce)
v rámci programu Interreg IVC (Operačního programu
Meziregionální spolupráce) – hlavní aktivitou projektu
byly studijní cesty, kde se projektové manažerky seznámily s různými nástroji v oblasti lákání mladých profesionálů
a výzkumníků do regionu a podpory inovací. Na základě
identiﬁkace a výběru relevantních příkladů dobré praxe
byla v rámci projektu vydána Příručka příkladů dobré
praxe spolu se strategickými doporučeními a implementačním plánem pro Karlovarský kraj. Projekt byl realizován od ledna 2012 do prosince 2014. V listopadu 2014

byl pak uspořádán workshop Inovační koktejl, na kterém
se účastníci mohli seznámit s metodou Lean Canvas pro
ověření svého inovačního nápadu a kde se prezentovali
místní i národní inovátoři.
Oba projekty umožnily agentuře získání zkušeností
z vyspělých evropských regionů a navázání zahraničních partnerství.
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z Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Projekt
byl realizován od března 2012 do února 2014.
Díky těmto projektům agentura navázala kontakt se 2
vysokými školami a zajistila praxe 25 vysokoškoláků
v místních ﬁrmách.
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Projekt bezpečně online - konference
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s odborem regionálního rozvoje. Má 4 jazykové verze
a jsou na něm jak obecné informace o Karlovarském kraji
(školství, průmysl, doprava apod.) tak především databáze ploch vhodných pro investory. V druhé polovině roku
2014 bylo vloženo na web 6 nových ploch a celkem je
tedy prezentováno 13 ploch vhodných pro průmyslovou
výrobu. Koncem roku bylo započato s kompletní aktualizací původních ploch. Informace o spuštění webu byla
prezentována na veletrzích v Brně i v Rusku. Možnost
prezentovat plochy pro podnikání byla nabídnuta všem
městům a obcím Karlovarského kraje.
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V říjnu se konalo první jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje (RSK), kde bylo schváleno,
že funkci sekretariátu RSK bude vykonávat KARP. Pracovníci KARP úzce spolupracují při zajištění činnosti
sekretariátu s odborem regionálního rozvoje.
V roce 2014 také začala spolupráce s RRA Ústeckého
kraje na aktualizaci krajských dat pro web Centra pro
regionální rozvoj ČR - Regionální informační servis.
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Regionální inovační strategie Karlovarského kraje
Stěžejní činností v roce 2014 byla příprava Regionální
inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) - tzv. Krajské přílohy za Karlovarský kraj k Národní Strategii inteligentní specializace ČR (NIS), která bude předložena
Evropské komisi ke schválení. Její příprava začala již
v roce 2013. Kromě vlastní přípravy strategie byla v krajích vytvářena krajská partnerství (inovační platformy) pro
přípravu a realizaci inovačních strategií mezi klíčovými
krajskými aktéry ve výzkumu, vývoji a inovacích (ﬁrmy,
vysoké školy, vědecko-výzkumné organizace). Na základě podnětů z několika jednání platformy a podrobné analýzy podnikatelského sektoru byl sestaven návrh krajské
RIS3 a v červnu byl tento návrh po projednání v orgánech
kraje schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje. Dále
pokračovala příprava prvních projektových záměrů/ﬁší,
které se budou moci realizovat z operačních programů
nebo z jiných zdrojů a akční plán na první roky realizace
strategie (2015 – 2016).

10. AGENTURA PROJEKTOVÉHO A DOTAČNÍHO
MANAGEMENTU (APDM P.O.)
Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje p.o. (dále APDM), zajišťuje přípravu a realizaci

vybraných projektů Karlovarského kraje resp. jeho příspěvkových organizací spoluﬁnancovaných ze Strukturálních fondů EU, státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů.
V roce 2014 pokračovala v řízení realizace projektů zahájených již v předchozích letech a v jejich dotačním managementu. V rámci 47. výzvy ROP NUTS II Severozápad
byla poskytnuta dotace projektu s názvem Cyklostezka
Ohře III Doubský most – Tašovice – Svatošská ulice. Partnerem projektu je Statutární město Karlovy Vary. Celkové
náklady jsou odhadovány na 32 mil. Kč a termín ukončení
projektu na červenec 2015. Stavba byla zahájena v polovině roku 2014. Do 59. výzvy ROP NUTS II Severozápad
byla předložena projektová žádost s názvem Centralizace
lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech, jejímž cílem je zrekonstruovat pavilon B a následně opustit pavilony ve spodní části areálu nemocnice v Karlových Varech,
které jsou ve velmi nevyhovujícím až kritickém stavebně-technickém stavu. Celkové předpokládané náklady projektu činí cca 144 mil. Kč.
V dubnu byla ukončena fyzická realizace projektu Cyklostezka Ohře II zahrnující výstavbu cyklostezky v části
Cheb – Chocovice. V květnu byla stavba zkolaudována
a uvedena do provozu.
V roce 2012 byla APDM úspěšně podána žádost o dotaci
v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP),
na projekt s názvem: „Omezení výskytu invazních rostlin
v Karlovarském kraji“. Likvidace bolševníku velkolepého,
křídlatek a netýkavky žláznaté začala již v létě 2013, pokračovala i v roce 2014 a bude probíhat až do konce roku
2015. Nedílnou součástí krajského projektu je Informační
systém Heracleum, který soustřeďuje veškerá data o lokalitách, metodikách likvidace i vlastnících pozemků. Mapová část systému je veřejně přístupná na internetu a na
vyžádání je odborníkům, studentům i dotčeným orgánům
poskytován zdarma přístup i k datové části. Mapováním
v roce 2012 bylo zjištěno zamoření celkem 6 229 ha.
Nejvíce ploch je zasaženo bolševníkem (cca 5 000 ha).
Pro každou z téměř 22 000 dotčených parcel jsou určeny
metodiky likvidace podle mnoha faktorů vč. např. podmínek ekozemědělství, pásem ochrany vod nebo zonace
CHKO, ale i podle výměry nebo hustoty porostu. Cíle projektu jsou stanoveny v závislosti na délce projektu, použité metodice a druhu rostliny. Výskyt bolševníku by měl být
redukován na 15% původního stavu tam, kde je možné
zasahovat chemicky a na 40% u mechanických metod.

Odbor regionálního rozvoje se podílel na monitorování
již ukončených krajských projektů (PPB1, PPB2, ITACA)
a zároveň probíhala příprava a realizace nových projektů:

I „Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce
veřejné správy v česko-saském regionu“ a „Clara II:
Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy
v česko-bavorském regionu“, které navazují na projekt
CLARA@eu („Spolupráce místních a regionálních úřadů
v kraji Karlovarském, Chemnitz a Oberfranken v období rozšiřování EU) realizovaný v letech 2005-2006.
U obou projektů byl Lead partnerem Karlovarský kraj.
Oba projekty byly již v prosinci 2010 úspěšně započaty
(úvodní konference 8. 12. 2010 v Karlových Varech).
Kromě pravidelných příhraničních workshopů a řady
tematicky zaměřených společných jednání např. na
téma cestovní ruch, doprava, životní prostředí, veřejná
správa apod. jsou realizovány i akce většího rozsahu,
např. Přeshraniční strategie bezpečnostního systému
Karlovarského a saského/bavorského regionu. Oba
projekty byly ukončeny v 09/2013 (závěrečná konference dne 17. 9. 2013 v Karlových Varech). Administrativně (zejména z hlediska vyúčtování za všechny projektové partnery apod.) byl projekt ukončen až koncem
roku 2014.

I Projekt CROSS-DATA
Již v květnu 2013 byl ukončen přeshraniční Česko –
Saský projekt CROSS-DATA, který byl realizován společně s oddělením strategického plánování a oddělením GIS odboru projektového řízení a informatiky KK.
Následně započala jeho udržitelnost, která je nadále
zajištěna oddělením strategického plánování, s odbornou podporou oddělení územního plánování. Oddělení územního plánování ve spolupráci s oddělením
GIS zajišťovalo funkčnost a provoz informačního systému územního plánování (ISÚP).

I Projekty „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti
přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“
a „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“
V roce 2013 pokračovala spolupráce se saskými
(Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis), durynskými (Landkreis
Greiz) a bavorskými (Landkreis Hof, Landkreis Wunsiedel
i.F., Landkreis Tirschenreuth) partnery realizace projektů
„Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční
spolupráce v česko – bavorském pohraničí“ (ﬁnancováno
z Dispozičního fondu programu Cíl3/Ziel3 Česká republika

11. INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ
ODBOREM REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

I Projekt „Přeshraniční spolupráce při ochraně přírody a druhů“
V roce 2014 pokračovala prostřednictvím oddělení
územního plánování účast Karlovarského kraje, jako
projektového partnera v projektu „Přeshraniční spolupráce při ochraně přírody a druhů“.
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Na základě dobrých zkušeností s realizací přeshraničního projektu CROSS-DATA byla zahájena neformální
jednání o případném obdobném navazujícím projektu
na celé Česko – Bavorské hranici.

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

V rámci neinvestičních projektů ﬁnancovaných z Evropského sociálního fondu – Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost APDM pokračovala v realizaci projektů
„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“, který byl ukončen k 28. 2. 2014 a „Vytvoření sítě
služeb pro osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje“, který byl ukončen k 30. 4. 2014.
APDM ve spolupráci s KK zpracovala tři žádosti (které
byly schváleny) a nově od 1. 2. 2014 byl zahájen grantový
projekt „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní
ochrany“, k 1. 4. 2014 byl zahájen další individuální projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální
služby II“ a k 1. 7. 2014 byl zahájen třetí projekt Služby sociální prevence v Karlovarském kraji. Dále běžely v roce
2014 průběžně projekty„ Podpora sociálního začleňování
příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském
kraji“ a od 1. 1. 2014 „Podpora sociálního začleňování
příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském
kraji II“. V rámci realizace projektu „Investiční podpora
procesu transformace Domova pro osoby se zdravotním
postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace“,
díky kterému dojde k transformaci zařízení a to úplným
přemístěním stávající kapacity služby do jiných lokalit na
Ašsku a Chebsku, byla zahájena stavba tří domků pro
celkem 18 klientů v Jiráskově ulici v Aši. Klienti by se měli
přestěhovat do nových domků v červenci 2015.
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Domov pro seniory SKALKA v Chebu
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– Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013) a „Budoucnost
uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce
v česko – saském pohraničí“ (ﬁnancováno z Fondu malých
projektů programu Cíl3/Ziel3 Česká republika – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013). Cílem projektů bylo zmapovat
možnosti a témata budoucí spolupráce v česko-německém příhraničí a určit nejvhodnější formy realizace těchto
témat, a to na území Karlovarského kraje, Landkreis Hof,
Stadt Hof, Landkreis Wunsiedel i.F., Landkreis Tirschenreuth, Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis a Landkreis Greiz.
V roce 2013 probíhalo zpracování studií v rámci obou
projektů a byly předloženy žádosti o proplacení projektů.
Administrativně byly oba projekty ukončeny koncem roku
2014. Někteří projektoví partneři těchto projektů projevili
zájem o další spolupráci a např. i účast v CLARA3.
CLARA 3
Koncem roku 2014 proběhla první emailová komunikace
s potenciálními partnery budoucího projektu CLARA3.
Většina stávajících projektových partnerů CLARA2 projevila zájem na spolupráci v dalším projektu/projektech. Na
první čtvrtletí 2015 byla naplánována první schůzka k projektu CLARA3, která bude speciﬁkovat konkrétní témata
spolupráce i případné nové partnery projektů.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
I. SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST
Zapojení odboru do projektů ﬁnancovaných z prostředků EU
Od 1.8.2012 do 28.2.2015 byl odborem sociálních věcí
realizován Individuální projekt „Podpora sítě služeb
sociální prevence v Karlovarském kraji“. V rámci projektu byly podporovány sociální služby, které mají vazbu
na transformační procesy v kraji. Konkrétně se jednalo
o sociální služby sociálně terapeutické dílny, podporu
samostatného bydlení a sociální rehabilitace pro osoby
se zdravotním, zejména mentálním postižením. Dále byly
v rámci projektu podporovány sociální služby sociálně
terapeutické dílny a sociální rehabilitace pro osoby
s duševním onemocněním.

Od 1.7.2014 je odborem sociálních věcí realizován Individuální projekt „Služby sociální prevence v Karlovarském kraji“. V rámci projektu jsou podporovány sociální
služby: azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení.
Od 1.5.2012 do 30.4.2014 byl odborem sociálních věcí
realizován Individuální projekt „Vytvoření sítě služeb
péče o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje“. Hlavním cílem projektu byla tvorba sítě sociálních a dalších navazujících (zejména zdravotnických) služeb pro osoby s duševním onemocněním
na území Karlovarského kraje. V rámci projektu vznikly
nové sociální služby pro osoby s duševním onemocněním, jedná se o služby sociální rehabilitace. Mimo to vznikly v rámci projektu multidisciplinární týmy, jejichž cílem
je zajistit komplexní péči osobám s duševním onemocněním.
Od 1.3.2012 do 28.2.2014 byl odborem sociálních věcí
realizován Individuální projekt „V Karlovarském kraji
společně plánujeme sociální služby“. Hlavním cílem
projektu byla tvorba základní krajské sítě sociálních služeb a vytvoření návrhu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014
– 2017. V rámci projektu byl realizován sociologický výzkum v oblasti poskytování sociálních služeb zejména pro
osoby se speciﬁckým zdravotním postižením a seniory,
byla nastavena kritéria efektivního fungování a vykazování odborného sociálního poradenství, včetně strategie
vytváření sítě poradenských služeb na území kraje, byly
vytvořeny strategické záměry rozvoje služeb sociální prevence. Součástí projektu byly rovněž vzdělávací aktivity
pro pracovníky obcí a kraje v oblasti poskytování sociálního poradenství, mapování potřeb a provádění sociálního
šetření. Další významnou oblastí, na kterou byl projekt zaměřen, byla podpora procesu střednědobého plánování
sociálních služeb v obcích na území Karlovarského kraje.
Další klíčovou aktivitou projektu bylo vyhodnocování působnosti a činnosti sítě sociálních služeb pomocí metody
The Balanced Scorecard (BSC). Metoda BSC umožňuje
transparentní řízení sítě služeb pomocí stanovených vizí
a indikátorů. V rámci projektu byl také nastaven systém
ﬁnancování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Byla
stanovena kritéria pro rozhodování o ﬁnanční podpoře so-

Od 1.6.2012 je odborem sociálních věcí realizován Individuální projekt „Podpora sociálního začleňování
příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“. Projekt je zaměřen na podporu terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských lokalitách na
území Karlovarského kraje. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím sociální služby terénní programy napomoci
k řešení dlouhodobých problémů těchto lokalit a ke zmírnění a odstranění negativních jevů ve společnosti. Tyto
problémy jsou řešeny v 17 vybraných, nejvíce ohrožených
vyloučených romských lokalitách. V rámci projektu byla
vytvořena Analýza sociálně vyloučených lokalit na území
Karlovarského kraje. Cílem analýzy bylo získat aktuální
informace, které přispějí k zefektivnění integračních kroků
v rámci Karlovarského kraje, jejichž snahou je zejména
překonání, popř. zmírnění sociálně ekonomického vyloučení romských rodin a jednotlivců žijících ve vyloučených
lokalitách.

V roce 2014 vyhlásil Karlovarský kraj dotační řízení pro
poskytovatele sociálních služeb na rok 2015. Pravidla pro
poskytování ﬁnančních prostředků na zajištění sociálních
služeb v roce 2015 byla schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 275/09/14 ze dne 3.9.2014.
V termínu stanoveném při vyhlášení dotačního řízení na
rok 2015 podalo žádost o poskytnutí ﬁnančních prostředků celkem 75 organizací na zajištění 152 sociálních služeb. Celkové požadavky byly ve výši 348.503.694,- Kč,
z toho požadavky na dotaci dle ustanovení § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 326.988.671,70 Kč, požadavky na
příspěvek z Fondu na podporu nestátních neziskových
organizací ve výši 21.515.022,30 Kč.
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Činnost odboru v oblasti dotačního řízení na zajištění
sociálních služeb

Činnost odboru v oblasti prevence kriminality

Od 1.1.2014 je odborem sociálních věcí realizován Individuální projekt „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském
kraji II“. Projekt je zaměřen na podporu sociálních služeb
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených
romských lokalitách na území Karlovarského kraje. Další
aktivitou projektu je vzdělávání pracovníků sociálních služeb v oblasti dluhového poradenství.

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK
281/09/12 ze dne 13.9.2012 byla schválena Koncepce
prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská
protidrogová strategie na léta 2013-2016. Cílem tohoto
strategického dokumentu v oblasti prevence kriminality
je prioritně podporovat formou dotací projekty sociální,
situační prevence a informování občanů a tím podporovat realizaci preventivních aktivit v obcích, jež povedou
k eliminaci kriminálně rizikových, sociálně patologických
jevů a především omezování příležitostí k páchání trestné činnosti. Dalším cílem je udržet stávající služby oblasti
prevence kriminality, podpořit vznik nových, potřebných
a podporovat fungující systém preventivní politiky v rámci
kraje tak, aby se zintenzivnila spolupráce všech subjektů
zainteresovaných v oblasti prevence kriminality formou
vzájemného předávání koncepčních materiálů, informací,
zkušeností, námětů a především příkladů dobré praxe.

Od 1.2.2014 je odborem sociálních věcí realizován projekt „Podpora standardizace výkonu sociálně-právní
ochrany“. Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky
pro systematickou práci orgánu sociálně-právní ochrany

V rámci Programu prevence kriminality pro rok 2014
byly z kapitoly Ministerstva vnitra ČR podpořeny investiční
a neinvestiční projekty obcí Karlovarského kraje a projektu Karlovarského kraje v celkové částce 3.509.000,- Kč.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Od 1.4.2014 je odborem sociálních věcí realizován Individuální projekt „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II“. Hlavním cílem projektu je
vytvoření dvou Akčních plánů rozvoje sociálních služeb
v Karlovarském kraji (pro roky 2015 a 2016), metodická
podpora při zavádění nového systému ﬁnancování sociálních služeb a nastavení systému vykazování a hodnocení efektivity sociálních služeb prostřednictvím kontrol ze
strany poskytovatele ﬁnančních prostředků na zajištění
sociálních služeb (kraje).

dětí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Cílem projektu
je kapacitně i odborně posílit zaměstnance odboru sociálních věcí a zajistit podmínky a prostory pro práci s ohroženými dětmi a rodinami (standardizace pracoviště).

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ciálních služeb, nastaven proces ﬁnancování sociálních
služeb a vytvořeny regionální karty sociálních služeb.
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Podpořena byla města Aš, Kraslice, Karlovy Vary, Nové
Sedlo, Ostrov, Sokolov, Žlutice.
V roce 2014 Karlovarský kraj realizoval krajský projekt
prevence kriminality „Karlovarský kraj bezpečně online“. Projekt byl ﬁnancován z kapitoly MV a krajského
rozpočtu. Cílem projektu bylo snižování míry a závažnosti
kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými
v Karlovarském kraji. Zvýšení gramotnosti online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu. Umět
reagovat na nové trendy v oblasti online bezpečnosti, aktuální rizikové faktory pro rozvoj kybernetické kriminality a
násilí a související potřeby. Projekt se zaměřil na místní
nositele vzdělanosti, kteří nově získané informace předají
dalším subjektům v rámci své působnosti.

V projektu bylo realizováno:
I 5 celodenních tréninků pro řídící pracovníky škol
a školských zařízení,
I 3 celodenní tréninky pro pracovníky policie,
I 3 celodenní tréninky pro sociální pracovníky a další
pomáhající profesionály,
I celodenní kasuistický seminář zaměřený na řešení
vybraných případů elektronického násilí pro policisty, pedagogy, ředitele škol a sociální pracovníky,
I odborná konference „Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech“,
I workshop „Sociální sítě a jejich rizika“,
I workshop „Děti jako mentoři: dětské a mládežnické
projekty v oblasti bezpečnějšího internetu“,
I osvětová a informační kampaň projektu na Facebooku „Karlovarský kraj bezpečně online“,
https://www.facebook.com/kvbol

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

V rámci projektu bylo proškoleno:
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62 sociálních pracovníků a dalších pomáhajících profesionálů z Karlovarského kraje absolvovalo celodenní
trénink „Sociální práce s mládeží ohroženou kyberkriminalitou a elektronickým násilím“, akreditovaný MPSV
72 pracovníků státní i městské policie absolvovalo
celodenní trénink „Program policejní prevence a řešení
kyberkriminality páchané na dětech“
54 ředitelů ZŠ a SŠ na území Karlovarského kraje absolvovalo celodenní trénink s názvem „Výchova k bezpečnému a etickému užívání internetu a ICT na ZŠ a SŠ“
24 sociálních pracovníků, ředitelů škol a pedagogů
a policistů absolvovalo celodenní navazující kasuistický
seminář, kde společně hledali řešení vybraných případů elektronického násilí (sexting, kybergrooming a kyberšikana)
152 účastníků absolvovalo odbornou celodenní konferenci „Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech“
16 osob absolvovalo doprovodný workshop „Sociální sítě
a jejich rizika“
10 osob absolvovalo doprovodný workshop „Děti jako
mentoři: dětské a mládežnické projekty v oblasti bezpečnějšího internetu“
80 osob odebírá novinky z oblasti kybernetické bezpečnosti na stránce projektu „Karlovarský kraj bezpečně
online“ na Facebooku.

Dne 26. 11. 2014 odbor sociálních věcí ve spolupráci
s Národním centrem bezpečnějšího internetu uspořádal
V. krajskou konferenci prevence kriminality a rizikového chování „Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech“.
Uskutečnily se také pracovní porady manažerů prevence kriminality KK a jednání Pracovní skupiny pro realizaci
prevence kriminality v KK, v celkovém počtu 4 setkání.
Činnost odboru v oblasti protidrogové politiky
Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK
281/09/12 ze dne 13.9.2012 byla schválena Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje a krajská
protidrogová strategie na léta 2013-2016. Cílem tohoto
strategického dokumentu v oblasti protidrogové politiky
je v rámci protidrogové prevence vytvoření komplexního, funkčního systému oblasti primární prevence, harm
reduction, léčby a resocializace a koordinace aktivit protidrogové politiky, založené na koordinaci a evaluaci aktivit
realizovaných v Karlovarském kraji, vycházející z potřeb
jednotlivých cílových skupin.
Krajská protidrogová komise v roce 2014 zasedala celkem
5x. Na svých jednáních se především zabývala hodnocením aktivit v rámci protidrogové politiky v kraji a činností
poskytovatelů protidrogové prevence. Dále se seznámila
a schválila navržené ﬁnanční podpory pro projekty protidrogové prevence poskytovatelů v rámci dotačního řízení
Karlovarského kraje - Fondu na podporu nestátních neziskových organizací na rok 2015. Komise též v roce 2014
projednala a schválila Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Karlovarském kraji za rok 2013, kterou na
základě podkladů subjektů zabývajících se protidrogovou
prevencí zpracovává krajská protidrogová koordinátorka.

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 902/08/14 ze
dne 18.8.2014 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015. Akční
plán byl hlavním dokumentem pro rozhodování o ﬁnanční
podpoře sociálních služeb v roce 2015. Nedílnou součástí
Akčního plánu je deﬁnovaná síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2015.
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Plánování rozvoje sociálních služeb

Podpora činnosti nestátních neziskových organizací
Pro rok 2014 vyhlásil odbor sociálních věcí výzvu pro
předkládání žádostí o příspěvek z Fondu na podporu
nestátních neziskových organizací.
Poskytovatelé sociálních služeb žádali do těchto programů:
I. Podpora projektů zaměřených na posílení sociálního
začleňování a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením
II. Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně
vyloučených romských lokalitách
III. Podpora projektů zaměřených na sociální prevenci
IV. Podpora projektů zaměřených na protidrogovou
politiku
K termínu určenému pro podávání žádostí o příspěvek
z Fondu na podporu NNO došlo celkem 32 žádostí na 74
sociálních služeb, celkem bylo rozděleno 9.486.400,- Kč:
program I.
3.891.900,- Kč
program II.
700.600,- Kč
program III.
4.233.500,- Kč
program IV.
660.400,- Kč
V rámci programu Podpora aktivit v oblasti začleňování
seniorů do společnosti bylo v roce 2014 podpořeno
celkem 8 projektů v celkové výši 200.000,- Kč.
V oblasti Podpory rodiny bylo v roce 2014 podpořeno
celkem 7 projektů v celkové výši 288.000,- Kč.
Národnostní menšiny
V příhraničním Karlovarském kraji se nachází více jak 64
komunit různých národností. Spolupráce s organizacemi
příslušníků národnostních menšin je zajišťována zejména prostřednictvím Výboru pro národnostní menšiny

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odborem sociálních věcí byl v roce 2014 realizován
odborný seminář z oblasti prevence kriminality na téma
Šikana ve školách, seminář se uskutečnil dne 3. 4. 2014
a dne 25. 9. 2014 se uskutečnil seminář na téma Role
náboženství v české společnosti.

K ﬁnancování aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
Karlovarským krajem viz dále.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

V roce 2014 bylo již popáté vyhlášeno dotační řízení pro
nestátní neziskové organizace zabývající se prevencí
kriminality – poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality v roce 2014. Celkem bylo mezi organizace rozděleno
212.700,- Kč.

49

Vietnamské bubny

14

VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Zastupitelstva Karlovarského kraje (Výbor), který funguje již od roku 2005. Garantem činnosti Výboru je náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví
Bc. Miloslav Čermák, který se jednání Výboru i Výborem
pořádaných akcí pravidelně účastní. Za národnostní menšiny jsou v něm zastoupeni Ukrajinci, rusky mluvící občané z území bývalého Sovětského svazu (jež zastupuje
Bělorus), Rusové, Slováci, Němci, Vietnamci, Romové
a Maďaři. Dalšími členy jsou zástupci politických stran.
Výbor je ve své činnosti velmi aktivní. Kromě toho, že se
pravidelně schází na řádných jednáních, pořádá také výjezdní zasedání (v roce 2014 proběhlo 7 řádných a 4 výjezdní jednání do Kraslic, Nejdku, Sokolova a Přebuze).

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

K tradičním opakujícím se akcím, které proběhly i v roce
2014, patří VII. ročník fotosoutěže „Ze života národnostních menšin“, IV. ročník výtvarné soutěže pro základní
umělecké školy a ZŠ, pošesté se konal Den národnostních menšin v Sokolově, na který přispěl Karlovarský
kraj ze svého rozpočtu částkou 95.000,- Kč. Tato slavnost
národnostních menšin je bohatá na kulturní vystoupení
a zvyky zástupců jednotlivých národnostních menšin,
je obohacená ukázkami kuchyní jednotlivých etnik. Výherci soutěží mohou prezentovat svá díla ve vestibulu
Krajského úřadu Karlovarského kraje.
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Výbor se v roce 2014 také organizačně zapojil do pořádání karlovarského Folklorního festivalu. Do programů
pořádaných v Karlových Varech, Ostrově a Mariánských
Lázních zprostředkoval vystoupení uměleckých souborů
Ukrajinců a Romů. Novinkou mezi akcemi v roce 2014
bylo Přátelské setkání národnostních menšin v Lidovém domě v Karlových Varech pořádané Vietnamci, které se konalo 27.12.2014. Na toto setkání přijely komunity
i z jiných krajů, např. z Prahy a Chomutova.
Se svými konkrétními problémy se zástupci národnostních menšin obracejí na koordinátora pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců, který
je vzděláním etnolog a je organizačně začleněn do odboru sociálních věcí. Koordinátor také přednáší na téma národnostních menšin a multikulturní výchovy, především ve
školách, ale i např. pro Policii ČR a jiné veřejné instituce.

Zapojení odboru do přípravy na stárnutí v České
republice
Demograﬁcké stárnutí populace, které zasahuje různou
měrou všechny státy světa, se stalo jednou z nejvíce
diskutovaných otázek posledních let a dotýká se všech
oblastí života společnosti. Karlovarský kraj se v roce
2014 aktivně podílel, prostřednictvím svého zástupce
z odboru sociálních věcí, na aktualizaci Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Plán). Odbor se při plnění Plánu
v roce 2014 věnoval především opatřením, která směřují
k vytváření kvalitního prostředí pro život seniorů se zaměřením na odpovídající úroveň bydlení a poskytování
sociálních a zdravotních služeb. Jejich provázanost a dostupnost umožňuje seniorům žít v jejich přirozeném prostředí. Karlovarský kraj klade v rámci plnění Plánu rovněž
důraz na zájmové vzdělávání seniorů v rámci celoživotního
učení, které významně přispívá k prodlužování aktivního,
plnohodnotného života a má pozitivní vliv na celkové
zdraví seniorů, a tím i na zvyšování jejich nezávislosti.
V roce 2014 byla uspořádána pro seniory Karlovarského kraje konference „Jak přežít do 100 let“, jejímž obsahem bylo
mj. zdůraznění významu vzdělávání seniorů, zazněly zde
informace týkající se možností tréninku a forem mentálního
cvičení a metody, jak zlepšovat celkovou kondici seniorů.
Další významnou aktivitou je dotační program Karlovarského kraje určený na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti. Každoročně je vyčleněno
200 000,- Kč. V roce 2014 bylo podpořeno celkem 8 organizací, které se na výše uvedené aktivity zaměřují.

II. PŘENESENÁ PŮSOBNOST
Registrace poskytovatelů sociálních služeb
Krajský úřad rozhoduje v souladu se zákonem č.108/2006
Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Zákon), o oprávnění k poskytování sociálních
služeb, tj. o registraci poskytovatelů sociálních služeb,
a v návaznosti na to i o změnách v registraci nebo o zrušení registrace. V průběhu roku 2014 bylo na žádost poskytovatelů vydáno celkem 42 rozhodnutí, z toho ve 3

V roce 2014 registrující orgán zahájil z moci úřední dvě
správní řízení ve věci projednání správního deliktu,
kterého se poskytovatelé sociálních služeb dopustili tím,
že v souladu se Zákonem o sociálních službách nesdělili
předepsaným způsobem ve lhůtě do 30. 6. 2013 údaje
za předchozí kalendářní rok o kapacitě, materiálním, technickém a personálním zabezpečení, poskytování základních a fakultativních činností a ﬁnancování jednotlivých
sociálních služeb, a zobecněné údaje o žadatelích, osobách, kterým je sociální služba poskytována, o osobách,

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD)
má krajský úřad postavení zejména jako odvolací orgán
a vykonává též metodickou, konzultační a kontrolní
činnost ve vztahu k obecním úřadům a organizacím, které vykonávají SPOD na základě pověření k výkonu SPOD
dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů, vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje (dále jen pověřené osoby).
Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, který částí upravující oblast rodinného práva zcela nahradil zákon č. 94/1963 Sb., o rodině.
Po rozsáhlé novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen Zákon o SPOD), která nabyla účinnosti 1. 1. 2013,
se jednalo o další důležitou legislativní změnu, která se
týká oblasti sociálně-právní ochrany dětí, což se odrazilo
ve zvýšené potřebě metodické pomoci krajského úřadu
obcím. Zmíněná novela Zákona o SPOD zavedla povinnost všem orgánům sociálně-právní ochrany dětí řídit
se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí standardy
kvality sociálně-právní ochrany (dále jen Standardy kvality SPO), a to nejpozději k 31. 12. 2014. V souvislosti
s naplněním standardů kvality SPOD realizoval Karlovarský kraj v roce 2014 v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost projekt „Podpora Standardizace
výkonu sociálně-právní ochrany dětí“. Cílem projektu
je standardizace sociální práce a podmínek pro její výkon
v oblasti SPOD na Krajském úřadu Karlovarského kraje
(dále jen KÚKK), personální zabezpečí výkonu SPOD
na KÚKK, vybavení pracoviště pro výkon SPOD, profesní rozvoj zaměstnanců vykonávajících SPOD na KÚKK
a nastavení systému odborné spolupráce. V rámci projektu byly také zpracovány metodické materiály ke standardům kvality SPO KÚKK, které jsou dostupné veřejnosti

14

Sociálně-právní ochrana dětí

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

V roce 2014 provedl registrující orgán 6 kontrol poskytovatelů sociálních služeb v kraji. V 1 případě se poskytovatel sociálních služeb dopustil správního deliktu tím,
že neposkytoval sociální službu v rozsahu stanoveném
v rozhodnutí o registraci. Registrující orgán je povinen
zahájit řízení o správním deliktu do jednoho roku ode dne,
kdy se o něm dověděl.

se kterými nemohla být uzavřena smlouva o poskytnutí
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Vzhledem k tomu, že tato zařízení
svou povinnost splnila v náhradním termínu a prokázala,
že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat,
aby porušení právní povinnosti zabránila, registrující
orgán tato řízení ve věci správního deliktu zastavil.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

případech se jednalo o registraci nového poskytovatele,
v 39 případech o změnu registrace, tj. změnu kapacity,
okruhu osob, pro které je sociální služba určena, míst
poskytování, a změnu registrace spočívající v ukončení
jen některé ze sociálních služeb uvedených v rozhodnutí
o registraci.
Počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb
v Karlovarském kraji ke konci roku 2014 byl 61, počet
poskytovaných sociálních služeb v kraji (z hlediska druhů
služeb) 121. V případě osob, které poskytují sociální služby a nevyžaduje se dle Zákona registrace, pouze zápis
do registru poskytovatelů sociálních služeb (dále registr
poskytovatelů), bylo ke dni 31. 12. 2014 Krajským úřadem
Karlovarského kraje zapsáno v registru 7 poskytovatelů
sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, byl proveden 1 zápis speciálního
lůžkového zařízení hospicového typu a 1 zápis dětského
domova.
S ohledem na časté změny podmínek stanovených pro
registraci, k nimž u poskytovatelů sociálních služeb dochází, a nutnost aktualizace registru poskytovatelů, jsou
pracovnice odboru v neustálém kontaktu s poskytovateli.
Všechny změny se neprodleně vkládají do elektronicky
vedeného tzv. veřejného registru poskytovatelů sociálních
služeb, který je přístupný veřejnosti na webových stránkách MPSV http://iregistr.mpsv.cz/.
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na webových stránkách Karlovarského kraje. Konec realizace projektu je stanoven k 30. 6. 2015.
V dubnu 2014 uzavřel Karlovarský kraj s mezinárodní
nevládní organizací Lumos Foundation smlouvu o spolupráci při realizaci opatření na podporu změn v oblasti
péče o ohrožené děti a rodiny. Na základě této smlouvy spolupracuje odbor s organizací Lumos na aktivitách
realizovaných v Karlovarském kraji v oblastech náhradní
rodinné péče, rozvoje dovedností zaměstnanců orgánu
SPOD, spolupráce mezi subjekty, které řeší oblast péče
o ohrožené děti a rodiny, apod.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

V roce 2014 odbor nadále aktivně spolupracoval s Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci individuálního
projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“, který
byl zahájen v červenci 2012. Tato spolupráce probíhá na
základě dohody, kterou uzavřel Karlovarský kraj s MPSV
v srpnu 2012.

Setkání pěstounů
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V rámci metodické pomoci obcím uspořádal odbor
1 konzultační den pro pracovníky orgánů SPOD, 4 kulaté stoly pro obecní úřady obce s rozšířenou působností,
1 pracovní poradu pro pověřené obecní úřady a dva semináře pro pracovníky orgánů SPOD (jeden na téma aktuálních otázek v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, druhý
na téma pěstounské péče na přechodnou dobu). Dále
zajišťoval krajský úřad konzultace přímo na úřadech, prostřednictvím elektronické korespondence a telefonicky.
V rámci kontrolní činnosti byly v roce 2014 provedeny
celkem 4 kontroly v oblasti SPOD. Dvě byly zaměřené
na výkon přenesené působnosti v oblasti SPOD u obecních úřadů obce s rozšířenou působností a dvě na výkon
SPOD pověřenými osobami.
V roce 2014 obdržel odbor celkem 5 stížností a 3 podněty
týkající se oblasti SPOD. Z toho jedna stížnost byla postoupena věcně a místně příslušnému orgánu k vyřízení,
3 stížnosti a 3 podněty prošetřoval krajský úřad a v jednom případě byla stížnost zaslána krajskému úřadu pouze na vědomí. Všechny stížnosti řešené krajským úřadem
v uvedeném roce byly vyhodnoceny jako nedůvodné.
V roce 2014 vydal Krajský úřad Karlovarského kraje 2 rozhodnutí v oblasti pověřování k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí.

Od července roku 2013 vykonává v Karlovarském kraji
činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(dále jen ZDVOP) SOS Sluníčko, se sídlem Svatošská
274, Karlovy Vary, jehož zřizovatelem je Sdružení SOS
dětských vesniček, U Prašného mostu 50, Praha 1. Od
října 2014 zahájil činnost dalšího zařízení, a to SOS
Sluníčko II, se sídlem Svatošská 268, Karlovy Vary. Každé
zařízení (kapacita 8 dětí) je umístěno v samostatném
domku a poskytuje pomoc dětem, které se ocitly bez
jakékoliv péče a týraným a zneužívaným dětem.
Odbor rozhoduje o státním příspěvku pro zřizovatele
těchto zařízení a zajišťuje jeho výplatu. V roce 2014
bylo rozhodnuto o přiznání státního příspěvku, a poté
i zřizovateli ZDVOP SOS Sluníčko a SOS Sluníčko II. vyplaceno celkem 1 934 960,- Kč. Obě zařízení poskytla
v průběhu roku 2014 pomoc celkem 24 nezletilým dětem. Většina dětí byla umístěna v zařízení na základě
rozhodnutí soudu o předběžném opatření, zbývající část
na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, nebo na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.
Náhradní rodinná péče
Agenda náhradní rodinné péče (dále jen NRP), kterou
zajišťuje krajský úřad, spočívá ve vedení evidence dětí,
kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
a evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, a v neposlední řadě i ve
zprostředkování náhradní rodinné péče dětem, kterým
je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí.
Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské
péče vyhledává krajský úřad ve spolupráci s ostatními
odborníky (zástupci dětského domova, orgánu sociálně–
právní ochrany, psycholog apod.) vhodnou náhradní rodinu dítěti, které nemůže vyrůstat ve své biologické rodině,
tak, aby byl pokud možno optimálně zajištěn jeho další
vývoj (nejedná se tedy o řešení problematiky bezdětných
manželských párů či samožadatelů). Zprostředkování
NRP je služba určená primárně dítěti.
Ve sledovaném roce se krajskému úřadu podařilo

V roce 2014 bylo do evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči formou pěstounské
péče či osvojení, zařazeno 51 dětí. Do evidence dětí bylo
v roce 2014 zařazeno 17 dětí, kterým může být zprostředkováno osvojení, a 34 dětí, kterým může být zprostředkována pěstounská péče. Celkem vyhledával krajský úřad
vhodnou náhradní rodinu pro 250 dětí, které jsou zařazeny do evidence dětí.
Krajský úřad v roce 2014 pokračoval v kampani na získávání pěstounů, zahájené v roce 2013. Za tímto účelem byla vytvořena elektronická databáze dětí, kterým
je třeba zajistit NRP. Tato databáze slouží jako podklad
pro statistické údaje, na jejichž základě lze kampaň na
získávání pěstounů přesněji zacílit. Ve spolupráci s Oddělením vnějších vztahů a styku s veřejností Odboru
kanceláře hejtmana a vnějších vztahů Krajského úřadu
Karlovarského kraje byly v rámci kampaně na získávání
pěstounů publikovány články o významu pěstounské péče
pro ohrožené děti v Krajských listech a v Chebském, Sokolovském a Karlovarském deníku. Zároveň na toto téma
poskytnul náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí
Bc. Miloslav Čermák rozhovor redaktorům rádia Egrensis
a Českého rozhlasu.
V průběhu roku 2014 bylo přijato 22 žádostí o zařazení do
evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny,
z nichž bylo 13 žádostí o osvojení, 6 o pěstounskou péči
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V roce 2014 zajišťoval krajský úřad jako každoročně
pravidelnou konzultaci o výkonu pěstounské péče.
Dvoudenní setkání pěstounských rodin se uskutečnilo na
začátku září 2014 v prostorách Hotelu Horská bouda na
Bublavě. Byl připraven bohatý program, v rámci kterého
byla mimo jiné přichystána prezentace organizací působících v Karlovarském kraji, které mají pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí a k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Pěstouni měli opět možnost předat
si své zkušenosti s výchovou dítěte v NRP. Setkání se
zúčastnilo 20 pěstounských rodin.
Sociální práce
Dle zákona o sociálních službách krajský úřad na území
svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje a koordinuje činnosti sociální
práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob a k řešení
jejich nepříznivé sociální situace.
V rámci této činnosti využil krajský úřad v roce 2014 možnosti rozvoje sociální služby podpora samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním (individuální projekt Služby sociální
prevence v Karlovarském kraji – viz bod I této zprávy).
Ve spolupráci s Městy Ostrov, Statutárním městem
Karlovy Vary, Městem Cheb a Sdružením SOS dětských
vesniček získal 11 nájemních bytů, ve kterých se s podporou sociálních služeb Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s. a Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči
o duševně nemocné učí žít v běžné společnosti 10 uživatelek domova pro osoby se zdravotním postižením a 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Již v průběhu roku 2013 začal být orgány sociálně-právní ochrany dětí na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností využíván institut pěstounské péče na přechodnou dobu (dále jen PPPD). Do PPPD se svěřují děti
na základě rozhodnutí soudu, a to osobám v evidenci, tj.
žadatelům, kteří jsou zařazeni do evidence osob vhodných vykonávat PPPD. V roce 2014 bylo do PPPD za
spolupráce krajského úřadu umístěno celkem 26 dětí
(což je více jak dvojnásobný nárůst oproti roku 2013), kdy
3 děti byly za intenzivní podpory orgánů sociálně-právní
ochrany dětí vráceny do původní rodiny a 5 dětem byla
zprostředkována náhradní rodinná péče formou osvojení
či pěstounské péče.

a 3 žádosti o osvojení nebo pěstounskou péči. Současně
v roce 2014 bylo přijato 19 žádostí o zařazení do evidence
osob vhodných vykonávat PPPD (v předchozím roce bylo
žádostí 16). Do evidence osob vhodných stát se osvojiteli
nebo pěstouny bylo zařazeno 10 žadatelů (manželských
párů nebo samožadatelů), kdy 8 žadatelů bylo zařazeno
ke zprostředkování osvojení a 3 žadatelé ke zprostředkování pěstounské péče. Do evidence osob, které mohou vykonávat PPPD bylo během roku 2014 zařazeno
11 žadatelů. K 31.12.2014 měl Krajský úřad Karlovarského kraje v evidenci osob, které mohou vykonávat PPPD,
celkem 13 žadatelů.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

zprostředkovat NRP celkem 23 dětem, z toho 10 dětem byla zprostředkována osvojitelská rodina a 13 dětem
pěstounská.
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Setkání pěstounů
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klientů s duševním onemocněním. Úkolem krajského úřadu je koordinovat činnosti jednotlivých subjektů a sledovat
úspěšnost procesu začleňování.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Dále se krajský úřad věnoval řešení obtížných sociálních
situací klientů, které svým rozsahem přesahovaly možnosti řešení v rámci jednoho úřadu – jednalo se např.
o osoby, které pobývaly dlouhou dobu v psychiatrické nemocnici a neměly se kam vracet, nebo osoby opuštěné
přebývající v nevyhovujících bytových a sociálních podmínkách.

I projekty týkající se environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty
I projekty související s ochranou přírody a krajiny
I drobné vodohospodářské a ekologické akce
I opatření na ochranu před povodněmi v územích
ohrožených povodněmi
I hospodaření v lesích
I pořádání přehlídky mysliveckých trofejí
I podporu včelařství
I činnost nestátních neziskových organizací a občanských sdružení
I podpora výstavby kanalizací a intenziﬁkací ČOV
v aglomeracích nad 2000 EO

V rámci metodické činnosti uspořádal krajský úřad v první polovině roku sérii metodických setkání se všemi obecními úřady, které mají zajišťovat činnosti sociální práce.
Na základě zpětné vazby z těchto setkání byla uspořádána tři setkání se zástupci krajské pobočky a kontaktních
pracovišť úřadů práce. Cílem těchto setkání bylo nastavit lepší komunikaci a nastavit pravidla spolupráce mezi
těmito úřady.
Mimo tuto oblast se metodické vedení zaměřuje také na
práci sociálních pracovnic pobytových zařízení sociálních
služeb. V roce 2014 se uskutečnila 2 setkání sociálních
pracovnic, kde kromě prezentací vlastní práce a seznamování s novinkami v oblasti právních předpisů mohly
pracovnice řešit formou Bálintovských skupin problémové
situace, s nimiž se setkávají při práci s klienty.
V listopadu roku 2014 uspořádal krajský úřad pro pracovníky obecních úřadů vzdělávací akci na téma Veřejné
opatrovnictví v kontextu nového občanského zákoníku,
kterou lektorsky zajistila organizace Liga lidských práv.
S ohledem na velké množství změn v právních předpisech, které upravují širokou oblast sociální práce (např.
občanský zákoník, zákon o zvláštních řízeních soudních,
zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách atd.), začal krajský úřad připravovat vzdělávání pro
sociální pracovnice jak z obecních úřadů, tak poskytovatelů sociálních služeb, aby se jim dostávalo aktuálních
informací, které zajistí kvalitní zajišťování sociální práce
pro klienty v nepříznivé sociální situaci.

Karlovarský kraj poskytuje ﬁnanční prostředky
žadatelům na tyto aktivity:

V roce 2014 bylo na tyto účely poskytnuto žadatelům cca 30,8 mil. Kč.

Nestátním neziskovým organizacím na úseku environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v roce 2014

528 400,-

16

Nestátním neziskovým organizacím na úseku ochrany životního prostředí
v roce 2014

610 000,-

11

13.000.000,-

7

512 739,-

5

14 651 139,-
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Na drobné vodohospodářské a ekologické akce v roce 2014
Opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
v v r. 2014
CELKEM
Příspěvky „Podpora výstavby
a intenziﬁkací ČOV v aglomeracích
nad 2000 EO

Částka v Kč

Město Nejdek – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku

5 484 000,-

CELKEM

5 484 000,-

Příspěvky na hospodaření v lesích 2014:
Příspěvky na hospodaření v lesích
„A“ příspěvek na obnovu lesů
postižených imisemi
„B“ příspěvek na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů
„D“ příspěvek na ekologické
a k přírodě šetrné technologie
CELKEM

Částka v Kč
423.775,-

CELKEM

100.000,-

100.000,-

Příspěvky na podporu včelařství
Počet žadatelů 97 (začínající 65,
stávající 32)
CELKEM

Částka Kč
1.302.845,-

1.302.845,-

6.195.089,2.324.623,-

8.943.487,-

Částka v Kč

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary

5.000,-

Okresní myslivecký spolek Cheb

5.000,-

Okresní myslivecký spolek Sokolov

5.000,-

CELKEM

Okresní myslivecký spolek Cheb (ve
spolupráci s Okresním mysliveckým
spolkem Karlovy Vary a Sokolov)

Částka v Kč

Příspěvky na podporu včelařství 2014:

Příspěvek na přehlídky mysliveckých trofejí 2014:
Příspěvek na přehlídky
mysliveckých trofejí

Příspěvky na částečné pokrytí nákladů
pořízení pachových ohradníků

15.000,-

Příspěvky nestátním neziskovým organizacím na činnost
2014:
Příspěvky na činnost
Okresní myslivecký spolek Cheb
Okresní myslivecký spolek Karlovy
Vary
Český rybářský svaz, Západočeský
územní svaz v Plzni
Český svaz chovatelů drobného
zvířectva
Český svaz zahrádkářů Cheb
Sdružení přátel ZOO a BZ města Plzně
CELKEM

Částka Kč
50.000,60.000,150.000,50.000,20.000,-

14

Počet schválených
žádostí

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Částka v Kč

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KARLOVARSKÉM KRAJI

Příspěvky

5.000,-

335.000.-
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Likvidace invazivních druhů rostlin

VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

V programu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností byla v roce
2014 dokončena stavba průmyslové zóny v Novém Sedle a dále jsou ve výstavbě dvě části obchvatu města Sokolov.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
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Žadatel

56

Název stavby

Náklady v Kč bez DPH

Město Nové Sedlo

Nové Sedlo - příprava území a STV pro průmyslovou zónu

152 855 000,-

Karlovarský kraj

Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. etapa
(II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava) 1 a 2 část

250 476 360,-

CELKEM

222,030.000,-

V rámci plnění Radonového programu ČR za rok 2014
bylo v Karlovarském kraji realizováno prostřednictvím
krajského úřadu:
a) vyhledávací program
Počet rozmístěných Počet měřených
stopových detektorů objektů trvalého
radonu (bez škol)
bydlení a škol
27 (školy desítky
až stovky)

Z toho škol
(MŠ a ZŠ
ve školním
roce 2014-15)

25

13

Poznámka:
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) v tomto roce opět požádal krajské úřady o součinnost při proměřování objemové
aktivity radonu (OAR) v mateřských a základních školách
v ČR. Důvodem je možná změna tohoto parametru v souvislosti se zateplováním objektů MŠ a ZŠ. Odbor ŽPaZ
již čtvrtým rokem oslovil s nabídkou bezplatného měření
všechny MŠ a nově i ZŠ v kraji. Ty, které projevily zájem,
byly vybaveny stopovými detektory radonu, které budou
rozmístěny po celý školní rok 2014-2015. Na konci školního roku budou exponované detektory staženy a předány
k vyhodnocení. Výsledky měření OAR budou MŠ a ZŠ
oznámeny. Pro následující školní rok se počítá s opětovným oslovením MŠ a ZŠ, které dřívější nabídky nevyužily.

b) provedená protiradonová ozdravná opatření v objektech trvalého bydlení a ve školách (POO)
Počet dokončených POO

Z toho POO ve školách

Celková dotace na
provedená POO

Počet rozpracovaných
POO

Z toho škol

-

-

-

7

-

Ochrana a péče o zvláště chráněná území
Celkové plnění zadaných managementových prací dle
plánů péče (a jejich zpracování) ve výši 1,967.899,- Kč.
V evropsky významných lokalitách bylo 1. vlně implementace území soustavy Natura 2000 nařízením kraje zřízeno
pět nových zvláště chráněných území:
I
I
I
I
I

Přírodní památka Blažejský rybník
Přírodní památka Lomnický rybník
Přírodní památka Týniště
Přírodní rezervace Vladař
Přírodní památka Za Údrčí

Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti
EKO-KOM, a.s.
Poskytnutí sběrných nádob obcím a městům. Tímto způsobem byla posílena infrastruktura 7 obcí, kterým bylo
poskytnuto celkem 83 sběrných nádob.
Soutěž obcí „Liga odpadů“ proběhla ve dvou kategoriích.
V kategorii do 1000 obyvatel se na 3. místě umístila Obec
Tuřany, na 2. místě Obec Šemnice a na 1. místě Obec
Otovice. V kategorii nad 1000 obyvatel na 3. místě skončilo Město Ostrov, na 2. místě Město Františkovy Lázně
a na 1. Město Skalná.

Karlovarský kraj se podílel na vyhodnocení soutěže
„Regionální potravina Karlovarského kraje 2014“, realizovaného Regionální agrární komorou. Do soutěže bylo
v 8 kategoriích přihlášeno 20 výrobců s 84 produkty.

Další příspěvky a projekty
Karlovarský kraj v roce 2014 umožnil návštěvu Ekofarmy Kozodoj, Biostatku Valeč a Školního statku v Chebu
mateřským, základním a středním školám Karlovarského
kraje, 131 exkursí se zúčastnilo 4268 žáků.
Karlovarský kraj spoluorganizoval v roce 2014 již třetí ročník „Lázeňského festivalu jablek“. Jde o venkovní
akci pro širokou veřejnost pořádanou ve vrcholné době
sklizně podzimního ovoce v neopakovatelném prostředí

Ocenění získali:
I Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas
Hroznětínská krůtí šunka, Ladislav Zdeněk
I Masné výrobky trvanlivé
Chebský kabanos, Roman Jelen
I Sýry včetně tvarohu
Ovčí sýr Arnika, Horský statek Abertamy s.r.o.
I Mléčné výrobky ostatní
Sladký tvarohový krém s čokoládou, Belina s.r.o.
I Pekařské výrobky včetně těstovin
Chléb Boží Dar, Karlovarská pekárna TREND s.r.o
I Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Bečovské oplatky, Stanislav Pytlík
I Alkoholické a nealkoholické nápoje
Polotmavý 12 ležák, Pivovar Permon s. r.o.
I Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
Sušené višně, Regent Plus Žlutice spol. s r.o.
Karlovarský kraj v roce 2014 vydal 2 publikace z oblasti
ochrany přírody a krajiny. První z nich je již druhé aktualizované vydání knihy „Památné stromy Karlovarského kraje“, které kromě nejnovějších informací obsahuje
i aktualizovanou mapu výskytu těchto vzácných dřevin
v nákladu 3 tisíc kusů. Do světa zvířat žijících ve vodě
i na souši pak mohou čtenáři zavítat prostřednictvím druhé publikace „Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje“,
která byla vydána v nákladu 2,5 tisíce kusů.
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Proběhlo 11 odborných seminářů se zaměřením na zvýšení informovanosti zástupců státní správy a samosprávy
o probíhajících aktivitách a připravovaných záměrech
v oblasti odpadového hospodářství v Karlovarském kraji.
Bylo realizováno divadelní představení: pohádka „O Lesíkovi“, kterou realizovalo Karlovarské hudební divadlo
Libora Baláka, v mateřských a základních školách. Bylo
odehráno 30 představení pro 1841 dětí.
Předmětem další aktivity bylo zajištění výroby a poskytnutí drobných dárků pro děti na podporu třídění odpadů,
které byly distribuovány cílovým skupinám, především
pak dětem v rámci všech akcí a aktivit realizace projektu.
Byl realizován vzdělávací projekt „Duhový svět popelničky Jáji“, který realizovala společnost AB – AKCIMA, s.r.o.
v MŠ a ZŠ v Karlovarském kraji na podporu a osvětu
systému třídění odpadů. Celkem se tohoto projektu
zúčastnilo 70 tříd MŠ a ZŠ v celkovém počtu 1110 dětí.
Zaplacení reklamních ploch pro banery a cesty odpadů
které jsou dlouhodobě umístěny v KV Areně. Tato aktivita
je plně hrazena z prostředků města Karlovy Vary.
Vyrobeno bylo 132.000 ks a distribuován byl do všech domácností Karlovarského kraje (vložením do Krajských listů).

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

lázeňského centra v Mariánských Lázních. Na festivalu
byl k vidění jarmark místních výrobců a řemeslníků. Dále
bylo možno ochutnat rozmanité produkty z podzimního
ovoce, shlédnout výstavu starých krajových odrůd ovoce
(jablek a hrušek) a zahrádkářských výpěstků místních
zahrádkářských organizací i jejich německého partnera
z Tirschenreuthu. Proběhla soutěž o nejkrásnější jablko
a pečení štrůdlů.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Dále probíhaly rozbory domovních odpadů.
V rámci projektu bylo uskutečněno celkem 22 exkursí do
CEVOH v Černošíně, kterých se zúčastnilo v období 24.3.
– 1.10.2014 celkem 890 žáků mateřských, základních
a středních škol Karlovarského kraje.
V této aktivitě bylo dále realizováno - Venkovní akce – Kozodoj – Stará Role, Den záchranářů – Rolava KV, Den Země,
Den dětí a Výtvarná soutěž školských zařízení v KK.
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Karlovarský kraj dále spoluﬁnancuje projekty z Operačního projektu Životní prostředí.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ
A CESTOVNÍHO RUCHU
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Karlovarský kraj v roce 2014 započal realizaci 2 projektů
z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se
o managementové práce ve zvláště chráněných území
a evropsky významných lokalit v Karlovarském kraji – Tisovec a Šibeniční vrch a Doupovské hory 1. Předmětem
projektů jsou práce nezbytné pro zachování předmětu
ochrany a dále realizace opatření za účelem stabilizace
přírodních podmínek s cílem dlouhodobého zachování
optimálních podmínek. Základní náplní, s výjimkou bodových zásahů na ošetření vybraných jedinců dřevin,
je kácení a plošná likvidace nežádoucích porostů. Poražením stromů dojde k získání hmoty, která bude využita
pro tvorba úkrytů a zimovišť.
Karlovarský kraj pokračoval v roce 2014 realizací projektu, a to „Omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“. V rámci realizace byla provedena likvidace
invazních druhů rostlin, tedy bolševníku velkolepého,
křídlatek a netýkavky žláznaté. Projekt je rozdělen na
10 částí: Cheb – sever, Cheb – jih, Žluticko, Teplá, Karlovarsko/Nejdecko, Sokolovsko – jih, Ostrovsko, Sála,
Mariánskolázeňsko a Kraslicko. Tato likvidace bude probíhat ještě následující dva roky tj. do roku 2015. Dalším
krokem byla realizace informačního systému, který zajistí zpracování všech digitalizovaných dat z mapování
v terénu http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum.
Karlovarský kraj v roce 2011 založil spolu s městy Karlovy
Vary, Sokolov, Ostrov, Chodov, Skalná a Nová Role KOMUNÁLNÍ ODPADOVOU SPOLEČNOST, a.s. Možnosti
zapojení do společnosti využily další obce Bublava, Vintířov, Nové Hamry, Božičany, Dalovice, Nebanice, Nové
Sedlo, Hory, Jindřichovice, Tuřany, Vřesová, Kynšperk
nad Ohří, Smolné Pece, Děpoltovice, Královské Poříčí,
Kraslice, Mírová, Josefov, Plesná, Horní Slavkov, Bečov
nad Teplou, Chlum Svaté Maří, Stříbrná, Velký Luh, Křižovatka, Krajková, Jáchymov, Jenišov, Dolní Nivy, Andělská Hora, Kolová, Hroznětín, Bukovany, Kolová, Vřesová, Kynšperk nad Ohří, Rotava, Smolné Pece, Toužim,
Svatava, Těšovice, Otovice, Vysoká Pec, Bochov, Oloví,
Okrouhlá a Lomnice.

Společnost bude připravovat výběrové řízení na službu,
která by zajistila likvidací odpadu od obcí zapojených ve
společnosti dle platné legislativy a dle požadavků Evropské unie ve vtahu k limitům snížení biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

I. ODDĚLENÍ KULTURY
Činnost v oblasti přenesené působnosti
V roce 2014 nebyla provedena žádná kontrola výkonu
státní správy na úseku kultury

Činnost v oblasti samostatné působnosti
Program „Děti, mládež a kultura“
Oddělení kultury organizovalo dopolední kulturně vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy,
jsou to hlavně divadelní, koncertní, taneční, a ﬁlmová
představení, dále přednášky, soutěže a besedy. Pravidelně
se konaly i další speciální programy muzeí, galerií, knihoven a hvězdárny. Za rok 2014 se uskutečnilo 322 akcí,
které navštívilo přes 35 tisíc dětí.
Seminář kronikářů a vyhlášení soutěže „O nejlepší
kroniku Karlovarského kraje“
V roce 2014 se seminář kronikářů nekonal.
„Nejlepší dobrovolný knihovník Karlovarského kraje“
a „Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje“
V roce 2014 byly v sále Krajské knihovny Karlovy Vary
vyhlášeny výsledky profesionální ankety, kterou již po
druhé vyhlásil Odbor kultury Krajského úřadu Karlovarského kraje ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary. Záštitu nad celou akcí převzal osobně hejtman
Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný. K vyhlášení
této ankety vedl pořadatele zejména zájem o zviditelnění
mnohdy nelehké práce dobrovolných knihovníků v malých obcích. Nově byly v letošním roce hodnoceny i profesionální knihovny, jejichž činnost v širším záběru ukazuje
spektrum služeb a aktivit, které mohou občané Karlovarského kraje v knihovnách využívat.

V květnu, v rámci Zahájení lázeňské sezóny v Karlových
Varech jsme uspořádali v Galerii umění Karlovy Vary koncert Felixu Rumpfovi (baryton) a Olze Jelínkové (soprán).
Tento koncert je součástí Ceny hejtmana Karlovarského
kraje pro vítěze nebo vítězku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v kategorii PÍSEŇ.
Rok české hudby 2014
K roku české hudby 2014 jsme uspořádali spolu s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka a Městem
Karlovy Vary několik významných akcí. V květnu 2014
v Becherově vile dvoudenní muzikologickou konferenci
o tradici a přítomnosti hudby v Karlovarském kraji. V rámci
této konference se uskutečnila i premiéra koncertu „Pocta
tvůrcům české opery“ v Karlovarském městském divadle.
Rok české hudby jsme zařadili i pro děti 2. stupně základních škol a střední školy, kdy jsme uspořádali 14 koncertů
s názvem „Rok české hudby v opeře.

Přednáška V. Cílka v Krajské knihovně

Mariánské Lázně - památník Fr. Chopina
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Cena hejtmana Karlovarského kraje udělovaná vítězi Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
v Kategorii Píseň
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A CESTOVNÍHO RUCHU

Hodnocení práce dobrovolných knihovníků a profesionálních knihoven probíhalo odděleně, kritéria hodnocení
byla odlišná. Odborná porota z řad metodiků knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí (Sokolov, Cheb),
zástupců Krajské knihovny Karlovy a Karlovarského kraje
vybrala nakonec nejlepší tři dobrovolné knihovníky kraje
a tři profesionální knihovny.
Oceněné dobrovolné knihovnice Jana Balvínová,
Obecní knihovna Libá, Mgr. Miloslava Žemličková, Městská knihovna Bečov nad Teplou, Radka Popovičová,
Obecní knihovna Dasnice
Oceněné profesionální knihovny: 1.místo Městská
knihovna Ostrov, 2. místo Městská knihovna Loket,
3. místo Městská knihovna Františkovy Lázně

Návštěva Vřídla v Karlových Varech
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Dny evropského dědictví
Již tradičně jsme uspořádali Dny evropského dědictví,
tentokrát ve statku Milíkov, jako Slavnosti řemesel a lidové
kultury. Součástí programu byl koncert dětských folklorních souborů Dyleň a Stázka.
K vidění a vyzkoušení zde byla tradiční lidová řemesla,
jako pletení košíků, předení na kolovratu, paličkování,
tkaní na tkalcovském stavu, mlácení obilí cepem a další.

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Součástí programu bylo také předání ocenění Karlovarského kraje za tradiční lidovou kulturu pěveckému sboru
Heimatchor a paní Bertě Růžičkové za hru na citeru.

Dny evropského dědictví
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„Francouzské vlivy v české lázeňské architektuře“
v Císařských Lázních v Karlových Varech
V roce 2014 se uskutečnila výstava o Francouzských vlivech v české lázeňské architektuře v objektu Císařských
Lázní v Karlových Varech v Zanderově sálu. Výstava
o architektuře byla doplněna prezentací staré archivní
plánové dokumentace, která zároveň představila krásu
provedení starých plánů a zručnost tehdejších architektů a stavitelů. V rámci této výstavy zajišťoval Karlovarský
kraj dovoz čtyř mechanoterapeutických cvičebních strojů
z Vichy (Francie), které se staly součástí výstavy a vhodně a zajímavě tak doplnily vystavené exponáty a informace uveřejněné na výstavních panelech.

Poskytování ﬁnančních příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu projektů z oblasti kultury
ROK
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

CELKOVÁ VÝŠE DOTACÍ
10 373 000
8 466 000
8 251 000
6 791 000
7 105 000
7 620 000
8 520 000

V roce 2014 byla vyčleněna částka v rozpočtu:
I 4, 428 mil Kč - podpora nadregionálních projektů
(např. MFF K.Vary)
I 1, 720 mil Kč - podpora ostatních projektů
I 1, 800 mil. Kč - zkvalitnění kulturní nabídky pro veřejnost (např. pro KSO)
V roce 2014 bylo podáno:
I 9 žádostí na příspěvek - podpora nadregionálních
projektů
I 137 žádostí ostatních subjektů
I 9 žádostí o výjimku
I 4 žádosti o podporu činnosti profesionálních divadel
a orchestrů
Z toho bylo přiděleno:
I 9 příspěvků přímo z rozpočtu - podpora nadregionálních projektů (v ROZPOČTU)
I 72 příspěvků - ostatní projekty
I 4 příspěvky - profesionální divadla a orchestry
I 9 příspěvků - základě žádosti o poskytnutí výjimky
z pravidel

Publikační činnost
Oddělení kultury se věnuje pravidelnému informování
o chystaných kulturních akcích v rámci Kulturního kalendáře na turistickém portálu ŽIVÝ KRAJ. Ke každé kulturní
akci zde můžete najít místo konání, pořadatele, termín,
název akce, podrobný popis akce + možnost linků na
weby (např. účinkujících), výši vstupného, objednávací
portály (pro vstupenky), URL (link na podrobnosti, fotograﬁe a soubory s podrobnými informacemi.
Pravidelné zpracování brožur o chystaných kulturních
akcích z kalendáře akcí na portálu ŽIVÝ KRAJ
I „Kulturní kalendář Karlovarského kraje“ (náklad 0 ks /Čj)
periodicita – čtvrtletní), obsahuje piktogramy, názvy akcí
a QR kódy s podrobnými informacemi). V roce 2014
byla brožura distribuována elektronicky – mailem.
Tato činnost v sobě zahrnuje:
1) Zpracování – zpracování podkladů do jednotné formy,
denní komunikace se subjekty, tvorba výstupního
souboru,
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2) Distribuce – hromadné distribuce elektronicky (mailem)
pdf souboru organizacím a obcím dle distribučních
adresářů.
3) Tisk – každý příjemce si může (na vlastní náklady)
vytisknout libovolný počet výtisků elektronicky přijatého čtvrtletního kalendáře.
4) Tvorba – každý návštěvník webu ŽIVÝ KRAJ (např.
infocentra, hotely, soukromé osoby) si může individuálně zadat vytvoření (tvorbu i tisk) vlastního tiskového souboru PDF s Kalendářem akcí (podle zadaných kritérií a s libovolnými termíny) dle svých potřeb.
Kalendář je kromě čtvrtletní elektronické / tištěné podoby
zveřejňován a oddělením kultury denně aktualizován na
webových stránkách ŽIVÝ KRAJ v kategorii - Kalendář
akcí. Zde jsou podrobnější informací o VŠECH akcích.
Kalendář akcí

Každodenní aktualizace a správa webu - databáze
oznámených kulturních a sportovních akcí.
Tato činnost v sobě zahrnuje:
I Administrátor – správa databází v kalendáři (pořadatelů, míst konání a akcí) Zadávaní nových položek
a subjektů, editace stávajících, přidávání GSM
u míst konání ad.
I Superadmin – správa všech databází v kalendáři
(měst a obcí, typu akcí, pořadatelů, míst konání
a akcí). Zadávaní nových položek a subjektů (partnerů a administrátorů, typu akcí - piktogramů, editace
stávajících ad).
I Zadávání akcí – zadávaní nových akcí (editace, zadání
všech údajů, schválení, přidání fotograﬁí a souborů,
I Schvalování akcí – potvrzování akcí od externích
subjektů - zadaných z pozice „partner“ (editace,oprava
chyb, schválení, přidání poslaných fotograﬁí a souborů, kontrola na webu ŽIVÝ KRAJ ad).
I Oprava akcí – chybných, či doplňujících údajů u akcí
zadaných z pozice „partner“ a „administrátor“ od externích i interních subjektů.
I Tvorba newsletterů – příprava datového prostředí,
příprava databází a kontaktů, správa databází

Publikace pro web Živý kraj - administrátor

Publikace na webu
Odd. kultury se podílí na tvorbě internetových stránek
Karlovarského kraje
Tato činnost v sobě zahrnuje:
I Členství v publikační radě KÚKK
I Komunikace se subjekty

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Pravidelné informování o chystaných kulturních
akcích na turistickém portálu ŽIVÝ KRAJ.
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Má Vlast - výstava
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I Publikování na webu formou editace „kanálů“ a „stránek“ portálu
I Zadávání zápisů z jednání komisí Rady KK
I Editace přidělených webových stránek (Dotace,
Schválené dotace, Dokumenty, Kultura, Památky,
Cestovní ruch ad.)

Inzerce

Publikace na facebooku
Odd. kultury se podílí na předávání informací Karlovarského kraje prostřednictvím facebooku.
Tato činnost v sobě zahrnuje:
I Členství ve skupině KÚKK
I Zadávání informací a dat do sociální sítě
I Komunikace s ostatním členy

Příspěvkové organizace v oblasti kultury
Kraj prostřednictvím oddělení kultury vykonává zřizovatelské funkce vůči sedmi příspěvkovým organizacím
zřizovaných Karlovarským krajem:
I Krajská knihovna Karlovy Vary
-Závodní 378/84, 360 01 Karlovy Vary,
ředitel PaedDr. Vratislav Emler
I Galerie 4 – galerie fotograﬁe, příspěvková organizace
- Kamenná 2, 350 22 Cheb,
ředitel Mgr. Zbyněk Illek
I Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková
organizace
- Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb,
ředitel Mgr. Marcel Fišer
I Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
- Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary,
ředitel Mgr. Jan Samec
I Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
- Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb,
ředitel Ing. Roman Procházka
I Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje
-Zámecká 1, 356 01 Sokolov,
ředitel Ing. Michael Rund
I Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
-Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary,
ředitelka Ing. Lenka Zubačová
V roce 2014 pracovalo ve všech sedmi příspěvkových
organizací kultury celkem 172 zaměstnanců a akce, které
tyto organizace pořádaly, navštívilo celkem cca 424 242
návštěvníků. Z rozpočtu Karlovarského kraje byly vyčleněny ﬁnanční prostředky na činnost těchto příspěvkových
organizací včetně investic ve výši 85,46 mil. Kč. Z kapitoly
příspěvků cizím organizacím byla z rozpočtu dále poskytnuta neinvestiční dotace na regionální funkce knihoven
v Sokolově a Chebu ve výši 1,856 mil. Kč. Příspěvkové
organizace také získávají značnou část ﬁnančních prostředků na svoji činnost z externích zdrojů a z dotačních
titulů ministerstev, měst a obcí.

Výstavní sezóna roku 2014 v příspěvkových organizacích
Karlovarského kraje v oblasti kultury, byla velmi kvalitní
a obsáhlá. V každé příspěvkové organizaci se konala
minimálně jedna velmi úspěšná výstava, která měla
vysokou návštěvnost.
V Muzeu Cheb byla například uskutečněna výstava z cyklu
Archeologie bez hranic - Slované v Horní Falci a na Chebsku nebo Řemeslo má zlaté dno. V Muzeu Sokolov byla stěžejní výstava konaná k aktuálnímu tématu 1. Světové války.
V Galerii umění v Karlových Varech – v pobočce Interaktivní galerii Becherova vila dominovala v loňském výstavním programu především výstava nazvaná Sto podob
a sto let Becherovy vily. Dlouho připravovaná výstava dokumentovala prostřednictvím textů, fotograﬁí i muzejních

Investiční akce příspěvkových organizací kultury
v roce 2014 dotované zřizovatelem
Zřizovatel poskytnul ﬁnanční prostředky v celkové výši
7,3 mil. Kč.
Krajská knihovna v Karlových Varech
– od zřizovatele 371.000,- Kč
100.000,- Kč - Instalace duální klimatizace do serverovny
- nevyčerpaná částka 34 976,- převedena na
akci Modernizace a obnova techniky v konfe
renčním sále.
150.000,- Kč - 10 ks PC pro zaměstnance, investiční dotace
150.000,- Kč. Nevyčerpaná částka 48.968,- Kč
převedena na akci Modernizace a obnova
techniky v konferenčním sále.
231.440,- Kč - Modernizace a obnova techniky v konferenčním sále. Investiční dotace od zřizovatele
121.000,- Kč vyčerpána v plné výši.
Muzeum Sokolov
– od zřizovatele 3.854.869,- Kč
200.000,- Kč - Historický průzkum zámku
500.000,- Kč - Rekonstrukce 3 sálů stálé expozice v sokolovském zámku včetně vitrín
250.000,- Kč - Oprava střechy zámku
270.000,- Kč - Modernizace sjednocení systému centralizované ochrana
400.000,- Kč - Podrobná dokumentace podzemních prostor dolu Jeroným
150.000,- Kč - Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č.1
v Jáchymově
2.084.869,- Kč - ČBG-zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté –
vstupní objekt dolu Jeroným realizovaného
v rámci ROP
Byly poskytnuty ﬁnanční prostředky na předﬁnancování
projektu č. CZ 1.09./4.1.00/71.001170 ČBG-zpřístupnění
dolu Jeroným v Čisté-vstupní projekt dolu Jeroným.
Nevyčerpané investiční prostředky byly vráceny zřizovateli na účet ve výši 196.348,- Kč.
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Hlavní náplní příspěvkových organizací v oblasti kultury
je akviziční činnost, příprava výstavní činnosti, naplňování koncepce péče o tradiční lidovou kulturu, konzervační práce pro sbírky, archeologická činnost (výzkum,
záchranné akce, dohled, terénní průzkum), činnost přírodovědných pracovišť, knižní a publikační činnost, příprava přednášek, exkurzí, vlastivědných vycházek, muzejní
pedagogiky, mimoškolních aktivit pro děti, seniory a veřejnost, přednášky ve školách a další kulturní, společenské
a prezentační akce.
Příspěvkové organizace jsou schopné získat značnou
část ﬁnančních prostředků na svoji činnost z externích
zdrojů. Například za ﬁnanční podpory Evropské unie
Muzeum Sokolov úspěšně realizuje projekt „Česko–
bavorský geopark – Zpřístupnění dolu Jeroným
v Čisté – Vstupní objekt dolu Jeroným“. Dále příspěvkové organizace získávají ﬁnanční prostředky z dotačních
titulů ministerstev, měst a obcí.
Příspěvkové organizace zahájily činnosti nebo plánují zahájení činností v rámci projektů ﬁnancovaných jak
z externích zdrojů, tak z ﬁnančních prostředků Karlovarského kraje, jako zřizovatele. Např. Galerie 4 – galerie
fotograﬁe, příspěvková organizace zahájila činnost na
projektu Art Centrum Galerie 4 – rekonstrukce Špýcharu –
Františkánské náměstí 30/1, Cheb, Muzeum Karlovy Vary
připravuje kompletní rekonstrukci a vytvoření Nové
expozice Muzea Karlovy Vary.

předmětů stoletý vývoj vily z pohledu architektonického
i památkového a také z hlediska využití budovy od minulosti do dneška. V rámci oslav výročí se uskutečnil hojně navštívený den otevřených dveří s výtvarnými dílnami
a dalším doprovodným programem.

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Hlavní činnost příspěvkových organizací
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Muzeum Karlovy Vary

II. ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

– od zřizovatele 3.024.000,- Kč
280.000,- Kč - Modernizace přenosového systému na
PCO PČR
2.744.000,- Kč - Rekonstrukce expozice na Nové louce ve
výši 2,744 mil. Kč. Čerpání dotace bylo
vázané na poskytnutí dotace z EHP, jelikož ještě v listopadu nebylo rozhodnutí řídícího orgánu, byl prodloužen
termínu vyúčtování do 31.8.2015. Do konce roku 2014
bylo z této dotace čerpáno jen 211. 313,- Kč.

Činnost v oblasti přenesené působnosti

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Galerie výtvarného umění Cheb

Kostel sv. Anny v Sedleci
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– od zřizovatele 950.000,- Kč
700.000,- Kč na akci: „Úprava výstavních prostor v 2. patře
Radničního paláce“ (čerpáno 669 970,-)
250.000,- Kč na akci: „Akviziční činnost“
V závěru roku 2014 byla z vlastních prostředků galerie ve výši
216 441 Kč provedena úprava Malé galerie – nové sádrokartonové předstěny, oprava elektroinstalace a zastínění.
Muzeum Cheb
- od zřizovatele 750.000,- Kč
76.010,- Kč - Zahradní traktor
34.000,- Kč - Úložné skříně pro sbírkové předměty –
palné zbraně. Celkem 68.002,- Kč
(32.501,- Kč příspěvek z MK ČR)
640.000,- Kč - rekonstrukce zabezpečovacích systémů
Galerie umění Karlovy Vary
- od zřizovatele 985.000,- Kč
600.000,- Kč - první etapa opravy elektrorozvodů v památkovém objektu Letohrádku Ostrov
170.000,- Kč - Digitální evidence sbírek – I. etapa
215.000,- Kč - Modernizace sjednocení systému centralizované ochrany v hlavní budově galerie
Galerie 4 – galerie fotograﬁe
– v roce 2014 neproběhla žádná investiční akce.

I Byla vedena správní řízení ve věci vydání 41 závazných stanovisek/rozhodnutí dle ust. § 14 odst. 1 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, k obnově národních kulturních památek (hrad a zámek Bečov nad Teplou,
Klášter premonstrátů Teplá, Císařské Lázně v Karlových
Varech, kostel sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech).
I Bylo vydáno 11 vyjádření k návrhu na prohlášení věci
za kulturní památku dle ust. § 3 odst. 1 zákona o státní
památkové péči.
I Bylo vydáno 1 vyjádření k návrhu na zrušení prohlášení
věci za kulturní památku dle ust. § 8 odst. 2 zákona
o státní památkové péči.
I Byla vydána 4 stanoviska k územně-plánovacím dokumentacím obcí dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona
o státní památkové péči.
I Bylo vydáno 1 rozhodnutí o podmínkách přenechání
národní kulturní památky k dočasnému užívání pro
účely výstavní podle ust. § 19 zákona o státní památkové
péči.
I Byl prováděn intenzivní výkon dohledu nad obnovou
národní kulturní památky Klášter premonstrátů Teplá
v rámci programu IOP.
I Byly zpracovávány připomínky k návrhu nového zákona
o památkovém fondu.

Činnost v oblasti samostatné působnosti
Příspěvky z rozpočtu kraje na obnovu kulturních
památek a památkově hodnotných objektů
V rozpočtu kraje bylo na tento účel pro rok 2014 vyčleněno 5,5 mil. Kč. Příspěvky byly poskytovány vlastníkům
objektů na práce související se zachováním, obnovou
a využitím kulturních památek a památkově hodnotných
objektů nacházejících se na území Karlovarského kraje.
Celkem bylo podáno 127 žádostí s celkovou požadovanou částkou 43 mil. Kč. Bylo poskytnuto 46 příspěvků.
Seznam projektů, na které byl poskytnut příspěvek, je
uveřejněn na internetových stránkách kraje –
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/schvalene/schv-kultura/schval_kultura.aspx.

Z rezervy ekonomického odboru bylo dále poskytnuto 500
tisíc na obnovu lázeňského areálu v Kyselce.

Propagační a osvětová činnost

Propagační materiály a publikace
Za účelem propagace nominace Hornické kulturní krajiny
Krušnohoří k zápisu na Seznam UNESCO Karlovarský
kraj vydal soubor propagačních materiálů a předmětů
s logem nominace, včetně repliky jáchymovského tolaru.
Vzhledem k velkému zájmu o odborné publikace Karlovarský kraj vydal dotisk průvodce Hornické památky
Montanregionu Krušné hory/Erzgebirge včetně mapy
se zákresem lokalit v měřítku 1:90 000.

Obnova lázeňského areálu v Kyselce
Veřejnosprávní kontroly – ﬁnanční kontroly ve veřejné správě dle zákona č. 320/2001 Sb.
V roce 2014 byla provedena dle ust. § 9 odst. 2 ve smyslu
§ 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole ve
veřejné správě, kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu
památek a památkově hodnotných objektů. Konkrétně byla
provedena kontrola příspěvku poskytnutého na obnovu
kostela sv. Anny v Sedleci, která neshledala závad.

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Ve dnech 23. – 24. 10. 2014 se Karlovarský kraj zúčastnil 3. ročníku mezioborového veletrhu PAMÁTKY 2014 /
regenerace, ﬁnancování, využití a řemesla v Praze
Holešovicích. Kraj na společném stánku se společností
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s., Národním
památkovým ústavem a Ústeckým krajem prezentoval
nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge
k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Na stánku měl svého zástupce též
německý partner nominace, společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH. Na veletrhu PAMÁTKY 2014
se představilo 98 vystavovatelů z ČR, Francie, Nizozemí, Rakouska, Slovenska či Velké Británie, a to na čisté
výstavní ploše 2 130 m². Veletrh navštívilo 4 352 převážně
odborných návštěvníků.
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Účast na Veletrhu PAMÁTKY 2014

Jáchymovský tolar
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Prezentace Karlovarského kraje na veletrhu
Památky

tví UNESCO. Na základě výsledků hodnotící studie pro
českou stranu Krušnohoří bylo po souhlasu daných měst
k nominaci vybráno 6 oblastí, které byly v roce 2014 prohlášeny ministerstvem kultury za památkové zóny krajinného charakteru – v Karlovarském kraji se jedná o území
Hornické kulturní krajiny Abertamy - Boží Dar - Horní Blatná a Hornické kulturní krajiny Jáchymov, které se svou
rozlohou řadí mezi největší památkově chráněná území
našeho státu.
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Publikace Hornické památky

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
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Iniciativa směřující k zápisu kulturních statků na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO

Prezentace Karlovarského kraje na veletrhu Denkmal v Lipsku

66

Záměr nominace tzv. Západočeského lázeňského trojúhelníku (částí historických center měst Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně) v rámci nadnárodní nominace „Great Spas of Europe“ na Seznam světového dědictví UNESCO
Pracovník odboru se pravidelně účastnil jednání Mezinárodní expertní skupiny pro posuzování odborné stránky
nominace, nově se stal členem české pracovní skupiny
pro přípravu nominace. Role Karlovarského kraje se přesunula do oblasti propagační a prezentační – v rámci tohoto byly aktualizovány webové stránky www.spaarch.cz
včetně pořízení jejich překladu do angličtiny.
„Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion
Erzgebirge“ - Nominace na zápis na Seznam světového
dědictví UNESCO
Karlovarský kraj prostřednictvím dvou pracovníků odboru
je členem česko-německé pracovní skupiny, která má na
starost přípravu nominace. V lednu 2014 předložila Spolková republika Německo spolu s Českou republikou Centru světového dědictví UNESCO v Paříži žádost o zapsání
památky nazvané „Hornická kulturní krajina Krušnohoří /
Montanregion Erzgebirge“ na Seznam světového dědic-

V tomto roce došlo k zintenzivnění práce především
v oblasti propagace nominace a přípravy nominovaného
území na návštěvu hodnotitelů vyslaných Mezinárodním
centrem UNESCO v Paříži včetně přípravy samotné cesty, která by se měla uskutečnit v průběhu září roku 2015.
K hlavním aktivitám patřila prezentace přeshraniční nominace na veletrhu Památky 2014 v Praze a veletrhu
Denkmal v Lipsku. Veletrh v Lipsku se uskutečnil ve dnech
6. – 8. 11. 2014 a jeho součástí byl i workshop věnovaný tomuto tématu. Karlovarský kraj společně s krajem
Ústeckým a společností Montanregion Krušné hory o.p.s.
prezentoval českou část nominace společně se saskými
partnery na stánku saského ministerstva vnitra. Účast
na veletrhu byla hodnocena jako velice úspěšná, veletrh
navštívilo cca 13 tisíc návštěvníků.
Dotace z Programu MK ČR „Podpora pro památky
UNESCO“ 2014
Karlovarský kraj obdržel dotaci ve výši 175 tis. Kč na zpracování map montánních památek na lesních pozemcích
na území české komponenty česko-německé nominace
statku Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Montanregion
Erzgebirge“ na zápis na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO“. Výstupy projektu jsou podkladem pro
prezentaci hodnot nominovaného statku širší veřejnosti.
Výstupy projektu budou předány vlastníkům a správcům
lesních pozemků (Lesy ČR a.s., obce) jako podklad pro
zajištění ochrany cenných pozůstatků montánní činnosti.
Dále budou poskytnuty správci nominovaných statků –
o.p.s. Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, vlastníkům
a správcům důlních děl, příslušným orgánům státní správy
na úseku památkové péče a lesního hospodářství.

Cílem projektu bylo přispět k seznámení široké veřejnosti
s významnými hornickými lokalitami na obou stranách
Krušných hor a k rozšíření povědomí o přeshraniční
německo-české nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam UNESCO. V rámci spolupráce projektových partnerů vznikla výstava s názvem
„Tajemné podzemí Krušnohoří“ (19 roll-upů a prezentační
stěna s mapou Krušnohoří). Obsah výstavy byl též převeden do podoby doprovodné brožury k výstavě.
Putovní výstava s brožurou byly v roce 2014 prezentovány v saských městech Stollberg, Marienberg, Annaberg-Buchholz. Po ukončení projektu byla výstava k vidění
v Ostrově nad Ohří, Dubí, Zinnwaldu a Mostě. Část výstavy byla též k vidění na veletrhu Denkmal v Lipsku.
Projekt byl realizován v plném rozsahu, byl řádně vyúčtován a dotace byla proplacena.

Výstava historických pohlednic Krušnohoří
RNDr. Michala Urbana
V rámci přednáškového cyklu „Krušné hory – malé pohoří
světového významu“ vznikly dvě výstavy. Výstava Krušné
hory na pohlednicích ze sbírek Michala Urbana seznámila zájemce s tématy Zima v Krušných horách a Počátky
pěší turistiky. Druhá výstava doplnila fotograﬁemi z dolu
Mauritius přednášku o tomto důlním díle. Výstavy byly
v průběhu roku prezentovány v Královské mincovně
v Jáchymově, Krajské knihovně v Karlových Varech a ve
vestibulu Krajského úřadu v Karlových Varech.

Přednáškový cyklus věnovaný Krušným horám s názvem „Krušné hory – malé pohoří světového významu“
Karlovarský kraj ve spolupráci s Muzeem Karlovy Vary,
Krajskou knihovnou Karlovy Vary a obecně prospěšnou
společností Montanregion Krušné hory - Erzgebirge,
o.p.s. uspořádal v jarních a podzimních měsících roku
2014 celkem 15 přednášek věnovaných Krušným horám.
Přednášky se konaly v rámci propagace společné česko-německé nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Ezgebirge k zápisu na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. Přednášky probíhaly
v Královské mincovně v Jáchymově a v přednáškovém
sále Krajské knihovny v Karlových Varech. V jarních měsících zazněly příspěvky geologů Petra Bohdálka, Petra
Rojíka, Michala Urbana, historika architektury Lubomíra
Zemana a biologa Vladimíra Michálka. Mimořádnou udá-

Výstava Krušné hory na pohlednicích
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Ke dni 28. 2. 2014 byla ukončena realizace projektu
Propagace Hornické krajiny Krušnohoří – Montanregion,
na který byla poskytnuta Karlovarskému kraji a jeho projektovému partnerovi, společnosti Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH z Annaberg-Buchholz, dotace ve výši 255
tisíc Kč z prostředků Fondu malých projektů, Programu Cíl
3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

lostí byla přednáška Václava Cílka, známého geologa
a popularizátora vědy, autora mnohých publikací, které
se zúčastnilo cca 120 posluchačů. V druhé polovině roku
byli na přednáškách zájemci seznámeni s významnými důlními díly. Důl Mauritius na Hřebečné prezentovali
členové Spolku přátel dolu Svatý Mauritius a Štolu č. 1
v Jáchymově společně s dolem Jeroným představil ředitel
sokolovského muzea Michael Rund.

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Projekt z Fondu malých projektů Cíl 3 / Ziel 3 „Propagace Hornické krajiny Krušnohoří – Montanregion“

Výstava Tajemné podzemí Krušnohoří - Dubí
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Přednáška V.Cílka v Krajské knihovně

III. ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
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Prezentace Karlovarského kraje formou přípravy,
realizace a účasti na veletrzích v ČR i v zahraničí
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před prezentacemi zahraničních zastoupení v průběhu celého roku. Oddělení CR ve spolupráci s CzT také
připravuje a organizuje různé semináře a konference.

Karlovarský kraj byl odprezentován na akcích: Vacantie
Utrecht, Reisen Hamburg, Slovakiatour Bratislava, BIT
Miláno, Holiday World 2014, F.RE.E Mnichov, ITB Berlin,
MITT Moskva, Infotour a cykloturistika Hradec Králové,
ITEP Plzeň, Expotravel Jekatěrinburg, TC Lipsko. Speciální prezentace proběhla v závěru roku v Jekatěrinburgu
a Čeľjabinsku.
Práce se týkají:
a) vytipování a výběru správného veletrhu ze široké
nabídky a zaslání objednávky
b) zajištění adekvátní vystavovatelské plochy
c) objednání vystavovatelských průkazů
d) zápis do katalogu vystavovatelů
e) vytvoření doprovodných článků v tisku
f) zajištění ubytování (ve většině případů i pro delegáty KK)
g) spedice propagačních materiálů (příprava, balení,
odvoz...)
h) samotná prezentace na veletrhu
i) účetní a administrativní ukončení každé jednotlivé
aktivity, posouzení efektu účasti

Upoutávka na lázeňství na veletrhu MITT

Na uvedených akcích usilujeme také o propagaci regionální potraviny (becherovka, oplatky), tradiční regionální
průmyslové výroby (Moser, porcelán) a děláme pro subjekty z oblasti cestovního ruchu bezplatný prospektový
servis. Snažíme se využít možnost prezentovat se společně v rámci České republiky na stánku CzechTourism,
protože je to pro karlovarský kraj výhodnější z několika
profesních důvodů a také ﬁnančně.
Aktivity dokládají následující ukázky:
Spolupráce se zahraničními zastoupeními CzechTourism
Spolupráce má několik podob. Jednak je to kooperace
při přípravě Fam a press tripů (podrobněji viz samostatný
bod), dále to je spolupráce při tvorbě podkladů pro tiskové a graﬁcké formy prezentace CzechTourism v tiskové
a mediální podobě v zahraničí a ČR, Spolupráce se také
týká zajišťování, balení, odesílání propagačních materiálů

Prezentace na veletrhu FT MICE

Spolupráce s Czech Film Commission
Prezentace regionu jako „Film friendly location“, prezentace lokací, poskytování informací pro produkční společnosti.

vytvoření a medializace výzvy k předkládání žádostí
konzultace a poskytováním informací
přijímání žádostí
evidence a zpracování
vyrozumění žadatelů a příprava smluv
kontrola vyúčtování poskytnutých příspěvků

V roce 2014 vyřízeno celkem 57 žádostí, rozděleno
celkem 1,25 milionu Kč.
Tvorba inzercí a článků prezentujících KK v tištěných
médiích (domácí + zahraniční)
V roce 2014 byla prezentace Karlovarského kraje a subjektů cestovního ruchu především v časopisech COT,
Czech Travelogue, Relax, Kapka přírody, Kapka dětem,
Welcome to Prague and Czech Republic, Travel Bulletin
magazine, Wochenkurier, Bergleben, City Revue, Mosty
v Čechiju, Mladá fronta dnes, Sme, TIM, Kam, a v dalších)
Ukázky z některých z nich jsou uvedeny níže:

I bannerové kampaně
I PR články
I komerční sdělení
Příprava a realizace Regionální konference cestovního ruchu 2014
I výběr témat
I zajištění přednášejících
I zajištění cateringových služeb
Dne 8. 12. 2014 proběhl již třetí ročník konference, které se zúčastnilo cca 70 registrovaných návštěvníků z řad
profesionálů z oblasti cestovního ruchu (hotely, příspěvkové organizace, infocentra apod.). Během tří bloků byly
návštěvníkům prostřednictvím 13 přednášek představeny nové projekty a aktivity pro návštěvníky našeho kraje
i domácí obyvatele a také plánované projekty agentury
CzechTourism.
Kompletní program na http://konference.zivykraj.cz/
Zpracování manuálu pro průvodce „Poznejte regiony
ČR 2014“
Pravidelná tvorba – aktualizace manuálu pro průvodce prezentovaného v rámci seminářů na téma Poznejte
regiony České republiky, který organizuje agentura
CzechTourism.
Cílem těchto seminářů je seznámit odbornou veřejnost
s turistickou nabídkou jednotlivých krajů Česka, upozornit
na zajímavé aktivity a akce v regionech a také na novinky
v cestovním ruchu. Manuál 2014 dostupný na stránkách
CzechInvestu.
Účast v pracovních skupinách k česko-německým
projektům EgroNet a Hornická krajina Krušnohoří/
Montanregion Erzgebirge
I jednání a aktivní zapojení při realizaci marketingové
ho plánu a propagace projektu EgroNet
I spolupráce na propagaci značky „Krušnohorsky“
v rámci společného česko-německého projektu
Hornická krajina Krušnohoří / Montanregion Erzgebirge. Spolupráce s Montanregion Krušné hory –
Erzgebirge,o.p.s.
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Zajišťování a tvorba online kampaní a prezentací KK
domácí + zahraniční)

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Vyřizování agendy přidělování příspěvků na podporu
aktivit v cestovním ruchu
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Realizace presstripů pro zahraniční novináře a ﬁlmové štáby a famtripů pro zástupce cestovních kanceláří a touroperátory
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I organizace presstripů, domluvení podmínek
I zajištění ubytování, stravy, prohlídek apod.
I zorganizován presstrip pro štáby či novináře z Německa, Hong Kongu, Taiwanu, Austrálie, Singapuru,
Korey, Latinské Ameriky, Norska, Peru, Itálie, Chile,
Ruské federace, Švédska, Brazílie, Kanady, Kolumbie, Maďarska. Z některých zemí šlo o aktivity
v průběhu roku opakované, ale pokaždé s jiným,
velice speciﬁckým zaměřením (např. svatební poby
ty, bohatá klientela, památky, hudba v regionu…),
nabídky zaměřené např. i na jednotlivá roční období
apod.
I ukázky med. výstupů a fotodokumentace

Vydávání propagačních materiálů a propagačních
předmětů
V roce 2014 byly připraveny a zpracovány podklady pro
vydání dalších nových tištěných materiálů v rámci prezentace Živého kraje a dotisky již stávajících materiálů.
Jako nový materiál byl představen Golf pro každého, který byl vytvořen také v jazykových mutacích. Do této části
práce patří také zajišťování vydání reklamních předmětů
s logem Živý kraj. Tyto reklamní předměty (bloky, záložky, propisky, tašky) jsou poté využívány na různých
akcích (dětské, sportovní atd.) a jsou předávány jako ceny
či drobné upomínkové předměty. Tyto reklamní předměty
jsou předávány na jednotlivých veletrzích cestovního
ruchu nebo jsou předávány jako drobné dárky významným návštěvám našeho kraje – především jako propagace
turistického portálu a turistické destinace Karlovarského
kraje s názvem Živý kraj.

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE,
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Komunikace a korespondence s veřejností
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I telefonické a e-mailové dotazy občanů, podnikatelských subjektů i veřejného sektoru
I zahraniční subjekty, které se pohybují v oblasti cestovního ruchu nebo také například televizní či rozhlasové společnosti, v některých případech i různá
vydavatelství
I studenti vysokých a vyšších odborných škol se zaměřením na cestovní ruch s žádostí o pomoc při
zpracování bakalářských a diplomových prací
I reakce na požadavky sběratelů (kalendáříky, pohledy,
prospekty, mapy…)
I Všechny činnosti jsou zaměřeny na dobrou image
úřadu na veřejnosti
Publikační činnost na webu Karlovarského kraje a editace
a aktualizace portálů www.zivykraj.cz, www.kvagro.cz
a krajské fotobanky www.kvpoint.cz
Příprava materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva
Karlovarského kraje
Překlady a tlumočení pro oddělení památkové péče
a další odbory KK

Ukázka některých titulů (jednotlivé druhy byly dělány ve
4 verzích ČJ, AJ, NJ, RJ)
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Jednou z důležitých činností oddělení je administrace
projektů ve fázi udržitelnosti, což obnáší zpracovávání
monitorovacích zpráv a dohled nad dodržováním předepsaných pravidel. V roce 2014 se tato činnost týkala níže
uvedených projektů:

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „OŠMT“)
vykonává koncepční práci při realizaci regionální školské
politiky a rozvoje sítě škol a školských zařízení v kraji,
samostatnou a přenesenou působnost v oblasti regionálního školství. Obsah činnosti je vymezen především jednotlivými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tvorba dokumentu „Koncepce cestovního ruchu
V Karlovarském kraji na období 2014 – 2020“
Tato aktivita zahrnovala sběr a analýzu dat a následné
zpracování těchto informací do dokumentu, pořádání
pracovních schůzek širších a užších pracovních skupin, zapracování připomínek členů prac. skupin. Práce
byly pozdrženy s ohledem na zásadní změnu ve vývoji
návštěvnosti z východních trhů, které bylo potřebné v ní
zohlednit a následně upravit některé závěry. Schvalovací
proces byl posunutý a je naplánován na 1. pololetí 2015
Skladová evidence propagačních materiálů a předmětů
Oddělení vede základní přehled spotřeby propagačních
materiálů a propagačních předmětů.

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST
Zřizovatelské kompetence
Karlovarský kraj k zabezpečení plnění svých úkolů v oblasti školství zřizoval v roce 2014 (stav k 31. srpnu 2014)
27 středních škol, 4 vyšší odborné školy, 4 základní školy,
3 mateřské školy, 3 základní umělecké školy a 1 jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky. Ze školských
zařízení pak 5 dětských domovů, 11 domovů mládeže,
15 zařízení školního stravování, 3 školní družiny, 1 dům
dětí a mládeže, 1 školní statek, 1 školní polesí, 1 školní
hospodářství, 1 pedagogicko-psychologickou poradnu,
1 speciálně pedagogické centrum a 1 zařízení pro dalš
vzdělávání pedagogických pracovníků; navíc pak 1 krajské
středisko ekologické výchovy. Činnost těchto škol a školských zařízení k uvedenému datu vykonávalo celkem 43
příspěvkových organizací.
V této souvislosti OŠMT zpracovává veškeré podklady
k rozhodování orgánů kraje ve věci zřizování a rušení
příspěvkových organizací, organizačních a jiných změn
včetně úprav oborové struktury středních škol, připravuje
zřizovací listiny a jejich změny, organizuje konkurzní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových
organizací, vykonává činnosti v souvislosti s jejich jmenováním, odvoláváním a stanovováním platových náležitostí
apod. Dále připravuje podklady pro rozhodování zřizovatele při přijímání opatření na základě výsledků inspekční
činnosti a veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje
Prezentace kulturního dědictví kraje
Vizuální prezentace Karlovarského kraje
Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského
kraje
I Konference cestovního ruchu a lázeňství
I Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje
v roce 2010
Jako nový projekt byl podáván do Prioritní osy 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, Oblasti podpory: 4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje cestovního ruchu projekt „Prezentace Karlovarského kraje – Živého kraje“.
Hlavním cílem projektu je prezentace Karlovarského kraje
jako turisticky zajímavé regionu a jednotná propagace
regionu, díky které získá Karlovarský kraj – Živý kraj nové
skupiny návštěvníků jak z tuzemska, tak ze zahraničí
a díky které se zvýší celková informovanost turistů
o regionu.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
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Soutěž - Machři roku

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

14

VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Drezurní závody
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Ze strany Karlovarského kraje byla v roce 2014 ﬁnančně podporována mimo jiné prevence patologických jevů
u dětí a mládeže, oblast environmentální výchovy
a vzdělávání, talentovaní žáci, národní a mezinárodní
kola soutěží a přehlídek apod.
I v roce 2014 bylo v rámci obnovené tradice Dne učitelů
za účelem zvýšení prestiže učitelského povolání oceněno 19 pedagogů, tentokrát poprvé na základě pravidel
rady kraje nejen z krajských škol a školských zařízení, ale
i zřizovaných obcemi či soukromníkem.
V roce 2014 byl Karlovarský kraj spoluorganizátorem národní soutěže učňovských dovedností Machr roku, která
se uskutečnila v září v Sokolově, za vydatné pomoci příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov. Akce byla z rozhodující části ﬁnancována z dotace Nadace ČEZ.
Další významnou akcí na podporu technického vzdělávání ﬁnancovanou z Nadace ČEZ byl nákup učebních
pomůcek a stavebnic Merkur pro střední školy zřizované
krajem.
V roce 2014 byla poprvé vyplacena stipendia pro žáky
vybraných oborů středních škol na základě pravidel rady
kraje. Rovněž byl za účelem zvýšení počtu vysokoškolského obyvatelstva v Karlovarském kraji vyhlášen krajský
stipendijní program a schváleno poskytnutí prvních 61 stipendií. Za stejným účelem bylo v září 2014 ve spolupráci s
Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni otevřeno
její odloučené pracoviště, ve kterém se začalo vzdělávat
více než 50 studentů v kombinované formě bakalářského
studijního programu Strojírenství. Tato akce byla rovněž
ﬁnancována z dotace Nadace ČEZ.
Karlovarský kraj také pokračoval v pomoci získání odborné kvaliﬁkace učitelů. Od září 2014 probíhá ve spolupráci
s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni
na odloučeném pracovišti v Karlových Varech bakalářské
studium pro učitele mateřských škol a magisterské studium pro učitele 1. stupně základních škol, a to v kombinované formě studia, za ﬁnanční podpory kraje. Nekvaliﬁkovaní učitelé 2. stupně základních škol a středních škol byli
přijati ke studiu v Plzni.

Projekty
V roce 2014 probíhala realizace individuálního projektu
Karlovarského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském
kraji, do něhož je partnersky zapojeno 12 středních škol
a na ně napojených 45 základních škol. Celkové náklady
tohoto projektu jsou 53,2 mil. Kč.
Příspěvkové organizace Karlovarského kraje vykonávající činnost škol a školských zařízení podaly a realizovaly
řadu projektů z různých operačních programů (Regionální
operační program NUTS 2 Severozápad, Cíl 3 Operační
program přeshraniční spolupráce ČR - Sasko a ČR - Bavorsko, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí aj.).
Nejvýznamnějšími realizovanými projekty příspěvkových
organizací byly projekty Integrované střední školy Cheb
s názvem Modernizace strojů a zařízení školních dílen
pro kvalitní výuku a Prvního českého gymnázia v Karlových Varech s názvem Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech,II. etapa – přístavba západního křídla. Jedná se o projekty z Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad.
Dále byla ukončena realizace projektů Gymnázia Cheb
s názvem Zřízení Německo-českého jazykového a komunikačního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb a projekt
Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola Cheb.
Byla ukončena realizace projektů „Zachování vzpomínek pro budoucnost sasko-český hudebně nástrojářský
region celosvětově jedinečný v rozmanitosti a velikosti ve
výrobě hudebních nástrojů“ a „Zateplení a výměna zdroje
tepla čp. 119“ příspěvkové organizace Integrovaná střední
škola Cheb.
Příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb
podala žádost na projekt ISŠ Cheb – Centrum dřevozpracujících oborů do Regionálního operačního programu
NUTS 2 Severozápad.

V roce 2014 také probíhala realizace národních projektů
UNIV 3 – podpora procesů uznávání a projektu
POSPOLU – podpora spolupráce škol a ﬁrem ﬁnancovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jejichž nositelem byl Národní ústav
pro vzdělávání. Krajem zřizované střední školy se v těchto
projektech podílejí na plnění aktivit.
Rovněž probíhala realizace projektů v rámci výzvy „EU
- peníze středním školám,“ která je ﬁnancována z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a jsou do ní zapojeny všechny střední školy v Karlovarském kraji.

Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
– Kraj vysočina 19. - 24. 1. 2014
Do Kraje Vysočina odjela 84 členná výprava soutěžících
a trenérů v disciplínách alpské lyžování, běžecké lyžování,
krasobruslení, lední hokej, rychlobruslení, snowboarding,
lyžařský orientační běh a hra na hudební nástroj - akordeon. Kraj nezabezpečoval účast v soutěži v biatlonu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Rekonstrukce - První české gymnázium Karlovy Vary
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Karlovarský kraj každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu částku převyšující 10 mil. Kč a těmito ﬁnančními
prostředky podporuje sport a volnočasové aktivity
dětí a mládeže v kraji. V roce 2014 tato částka činila
celkem 15,675 mil. Kč, přičemž celkový požadavek
subjektů na poskytnutí příspěvku dosáhl 40,969 mil. Kč.
Rozděleno bylo celkem 15,764 mil. Kč (byly rozděleny
také zavázané prostředky z předchozího kalendářního
roku). 98,1 % z přidělené částky bylo použito na sportovní akce a činnost mládeže a 1,9 % na volnočasové
aktivity dětí a mládeže. Celkem bylo podáno 268 žádostí
o poskytnutí dotace, z toho uspokojeno jich bylo 228.
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Sport a volnočasové aktivity
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Podpora technického vzdělávání
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Sportovci z Karlovarského kraje získali celkem 6 medailí (0-2-4) a se ziskem 42 bodů obsadili v bodovém hodnocení krajů 14. místo. Oproti minulé zimní olympiádě
to znamenalo zhoršení, protože v Ostravě získala výprava celkem 5 cenných kovů a 50 bodů.
Nejúspěšnějším olympionikem se stal ziskem 2 stříbrných
medailí v rychlobruslení Vít Jiskra, dvě bronzové medaile získala ve stejné disciplíně Vivien Šmajdová. Tradiční
úspěch měli také krasobruslaři se ziskem dvou bronzových medailí. Naši závodníci získali i několik dalších bodovaných míst. Díky nepříznivému počasí byla bohužel
zrušena disciplína freestyle-slopestyle (snowboard), kde
byl očekáván úspěch Daniela Kašpara a Adély Kraisingerové, kteří na V. zimní olympiádě v Ostravě získali zlatou
a stříbrnou medaili.
Vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje
za školní rok 2013/2014
Karlovarský kraj 24. listopadu 2014 opět ocenil nejúspěšnější žáky ve školních, předmětových, oborových
a uměleckých soutěžích, a to v prostorách Galerie umění
Karlovy Vary.
Téměř stovka mladých talentů skvěle obstála v domácí
i zahraniční konkurenci, například na mezinárodní chemické olympiádě, geograﬁcké olympiádě, Turnaji mladých
fyziků, ale i v uměleckých, gastronomických nebo sportovních soutěžích.
Keramické sovy, pamětní listy a další dárky jim předal
hejtman PaedDr. Josef Novotný spolu s náměstkem hejtmana JUDr. Václavem Sloupem, který ocenil práci nejen
žáků samotných, ale i jejich učitelů a vedení škol. Asociací školních sportovních klubů byly při této příležitosti
oceněny také nejlepší školy ve sportovních soutěžích.
Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje
za rok 2014
Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce. V rámci 14. ročníku ankety bylo nominováno celkem 79 sportovců a 22 sportovních kolektivů,
z nichž bylo oceněno 22 jednotlivců a 6 kolektivů. Sportovcem Karlovarského kraje za rok 2014 se stal reprezentant Leteckého akrobatického centra Karlovy Vary Petr
Kopfstein.

PŘENESENÁ PŮSOBNOST
Vzdělávání
OŠMT zajišťuje v oblasti vzdělávání mimo jiné následující
činnosti
I zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji
I zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
I plnění úkolů v oblasti prevence rizikového chování
u dětí a mládeže
I udělování souhlasu ke zřízení funkce asistenta
pedagoga, třídy s upraveným vzdělávacím programem, se zřízením přípravné třídy nebo přípravného
stupně
I rozhodování o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy
nebo školského zařízení či rozhodnutí obce
I rozhodování o žádosti o přezkoumání průběhu a výsledků vzdělávání
I rozhodování o uznání rovnocennosti a nostriﬁkaci
vysvědčení vydaných zahraničními školami
I jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní
a závěrečné zkoušky a absolutoria
I vyjadřování se k organizování kurzu pro získání základního vzdělání a kurzu pro získání základů vzdělání
I poskytování metodické pomoci
I vydávání zápisových lístků uchazečům o střední
vzdělávání a zveřejňování volných míst v jednotlivých středních školách a oborech vzdělání pro další
kola přijímacího řízení
Ostatní organizační a správní činnosti
OŠMT dále zajišťuje zejména následující činnosti
I vedení rejstříku škol a školských zařízení za krajský
úřad a zpracování stanovisek k žádostem o zápisy
v části, kterou vede MŠMT
I zpracování statistického výkonového výkaznictví
a výkazů o pracovnících a mzdových prostředcích
za školy a školská zařízení zřizovaná krajem a jinou
právnickou či fyzickou osobou
I organizace pracovních porad a seminářů ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných krajem, obcí,
dobrovolným svazkem obcí a jinou právnickou či fyzickou osobou

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ
Poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž zřizovatelem/
zakladatelem je Karlovarský kraj jsou Karlovarská krajská
nemocnice a.s., Krajský dětský domov pro děti do 3 let,
p.o.,Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.
a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.
V roce 2014 se Karlovarské krajské nemocnici a.s. – největšímu poskytovateli zdravotních služeb v kraji, podařilo
zakončit hospodaření se ziskem, což ve srovnání s rokem předešlým je velký úspěch. Nemalou měrou se na
pozitivní ekonomické bilanci podílela zvýšenná výkonnost
nemocnice, úsporná opatření, která zavedl nový management i četná jednání se zdravotními pojišťovnami, do
kterých se zapojovalo i vedení Karlovarského kraje. Karlovarský kraj opět ve své nemocnici zachoval provoz všech
oddělení i ambulancí. Rok 2014 zahájil v nemocnici řadu
projetků ﬁnancovaných jak přímo z rozpočtu Karlovarského kraje, tak ze zdrojů Evropské unie, kdy role kraje je zde
uvedené projekty předﬁnancovat a z 15% spoluﬁnancovat. Mezi investiční akce zahájené v roce 2014, které jsou
ﬁnancovány z rozpočtu kraje patří zejména rekonstrukce
nemocnice Cheb, která bude probíhat v letech 2014 –
2019, v jejímž rámci bude částkou přesahující 400 mil.
Kč realizována výstavba nového pavilonu a dokončen již
zčásti rekonstruovaný hlavní pavilon B nemocnice v Chebu. Pro nemocnici K. Vary je stěžejní v roce 2014 schvá-
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lený projekt Centralizace, jehož realizace plánovaná do
konce roku 2015, umožní opustit zastaralé, nevyhovující
objekty ve spodní části areálu nemocnice K. Vary, jako
jsou zejména dětské oddělení, ORL či infekční oddělení a přestěhuje je do nově upravených prostor v centální části nemocnice. Další projekty, jejichž realizace byla
zahájena v roce 2014, na nichž se bude ﬁnančně podílet
kraj i EU jsou zacíleny zejména na obnovu a modernizaci přístrojového vybavení jak nemocnice v K.Varech, tak
v Chebu ve ﬁnančním úhrnu cca 40 mil. Kč. Karlovarský
kraj se podílí i na postupné rekonstukci nemocnice Sokolov, kde je stále vlastníkem nemovitého majetku. Ročně
zde na opravy a modernizaci jednotlivých odděleních vynakládá částku cca 50 mil. Kč ze svého rozpočtu.
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje provozovala v roce 2014 na území kraje již 13 výjezdových
stanovišť, kdy poslední bylo slavnostně otevřeno na podzim 2014 v Lubech u Chebu. Nová výjezdová skupina
přibyla i na nejfrektovanější výjezdové základně v kraji,
a to v K.Varech. Záchranná služba zahájila za účasti kraje
v roce 2014 význbamnější obnovu vozového parku pořízením 5 ks sanitních vozů a 1 vozidla pro lékaře. Zdravotnickou záchrannou službu se v uvedeném období podařilo personálně stabilizovat.
Krajský dětský domov pro děti do 3 let v roce 2014 se
v roce 2014 úspěšně zapojil do procesu transformační
péče pro ohrožené děti a dále rozšířil svou činnost o další
služby určené nejen pro děti do 3 let, ale i např. pro maminky ze sociálně slabých rodin. Realizované investiční
akce zmodernizovaly a zvelebily vnitřní prostory objektu.
Příspěvková organizace kraje REHOS v Nejdku v roce
2014 získala jako první zdravotnické zařízení kraje akreditaci kvality od společnosti SAK, čímž byla deklarována
vysoká úroveň zde poskytovaných a nabízených služeb.
V roce 2014 pokračovala v poskytování odborné zdravotní péče zacílené na lůžkovou následnou, rehabilitační
a paliativní péči.
Karlovarský kraj i v roce 2014 částkou cca cca 900 tis.
Kč podpořil žadatele o ﬁnanční podporu na projekty v oblasti zdravotnictví. Karlovarský kraj i v roce 2014 ﬁnancoval lékařskou službu první pomoci, která je organizována
v oborech pro dospělé, pro děti a dorost a zubní a to
v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu a nově
i v případě „dětské“ pohotovosti v Ostrově.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

I účast v konkursních komisích na obsazení pracovních míst ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcí
I vyřizování žádosti bývalých zaměstnanců škol a školských zařízení v kraji o potvrzení doby zaměstnání
a dosaženého výdělku
I zpracování stanovisek k návrhům obecně závazných
a prováděcích norem
I kontrola přenesené působnosti obcí v oblasti přestupků na úseku školství
I poskytování rozsáhlé odborné a konzultační pomoci
v problematice školství školám a školským zařízením,
obcím i veřejnosti
I šetření petic, stížností a podnětů
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Dializační středisko Mariánské Lázně

Silnice Pernink – Nejdek
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Silnice Pernink Nejdek
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Karlovarský kraj nechal zrekonstruovat silnici z krušnohorského Perninku do Nejdku. Dříve vozovka plná děr
je dnes širší a zajištěná opěrnými zdmi. Místní obyvatelé
i návštěvníci skiareálů tak mohou úsekem projet bez starostí o vlastní bezpečnost i stav vozu. Stavba stála i s dotací
z ROP Severozápad okolo 76 milionů korun. Původně
byla silnice ve velmi špatném stavu, nyní je z Nejdku do
Perninku bezproblémový průjezd i v zimních měsících.
Celý projekt byl rozdělen do tří rekonstruovaných úseků
v celkové délce okolo šesti kilometrů. Stavebníci ze společnosti Eurovia CS pracovali na modernizaci silnice od
Nejdku na Oldřichov a do Perninku od dubna do počátku
listopadu roku 2014. Museli komunikaci rozšířit a zajistit
stabilitu silnice opěrnými zdmi. Součástí stavby bylo i odvodnění a osazení nových svodidel.

Průtah Loučky
Loučkami u Nového Sedla projíždějí nově řidiči bezpečněji a provoz v místě se podstatně zklidnil. Došlo k tomu
díky přestavbě silnice, kterou nechal provést Karlovarský
kraj. Silnici v Loučkách lidé původně využívali jako alternativu k blízké zpoplatněné rychlostní komunikaci R6.
Proto ji bylo třeba opravit, rozšířit a zajistit tak bezpečnost
řidičů i chodců.
Celkové náklady dokončené stavby činily okolo 12,5 milionu korun, přičemž 85 procent nákladů bylo pokryto dotací Evropské unie. Zbylé ﬁnance uhradil Karlovarský kraj.
Město Nové Sedlo se postaralo o vybudování chodníků
a osazení veřejného osvětlení.
Stavební práce byly zahájeny v dubnu roku 2014. Jejich
úkolem bylo provést rekonstrukci necelého kilometru silnice v průjezdním úseku obce. Komunikace byla rozšířena,
došlo k pokládce nových asfaltových vrstev a k úpravě
odvodnění. Součástí stavebních prací se stalo i vybudování autobusového zálivu a modernizace mostu na trase.

Chebský Domov pro seniory SKALKA
Nová okna, moderní fasáda a prostorný výtah - to vše
dnes zpříjemňuje život obyvatelům Domova pro seniory
SKALKA Cheb. Díky investicím Karlovarského kraje byly
v Domově na počátku října roku 2014 ukončeny rozsáhlé
stavební práce a úprava venkovního prostranství.
Obnova Domova pro seniory SKALKA začala v lednu
2014. Zateplení budovy včetně výměny oken a dveří
ﬁnancoval Karlovarský kraj, přičemž tato akce přišla na
15, 7 milionu korun včetně DPH. Z této částky se Karlovarskému kraji vrátí necelé 4 miliony korun prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Dále kraj vynaložil ze svého rozpočtu 6,7 milionu korun na přístavbu
výtahu, který už je nyní v plném provozu. Výměna oken
a zateplení celého objektu přinese úspory nákladů na vytápění a zvýší tepelný komfort obyvatel. Přistavěný výtah
díky své prostornosti ocení především klienti pohybující
se na invalidním vozíku a také personál, který v něm bude
moci v osmipodlažní budově převážet klienty i s lůžkem.
Po ukončení stavebních prací došlo i na úpravu venkovního prostranství před vstupem do Domova. Travnatá plocha, kde se nacházely staré lavičky, byla nově vydlážděna, lavičky nahrazeny novými a nad nimi vyrostla pergola,
která bude seniorům v letních dnech poskytovat stín. Vše
je nově osázeno keři a květinami.

Most v Teplé
Rekonstrukce mostu v Teplé byla ukončena v říjnu roku
2014. Most se podařilo opravit díky dotaci z Regionálního
operačního programu Severozápad a příspěvku Karlovarského kraje. Oprava mostu ev. č. 210-004 byla součástí
projektu „Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje“. Hlavním přínosem této akce bylo odstranění bodové závady, zlepšení stavebního stavu mostu
a zvýšení jeho nosnosti.
Celkové náklady stavby činí zhruba 6,2 milionu korun.
85% nákladů, tj. 5,3 milionu korun, bude pokryto z dotace

Silnice Aš - Hranice
Pět kilometrů nové silnice z Aše do Hranic bylo předáno
ve čtvrtek 20. listopadu 2014. Stavba za více jak 33 milionů by měla především zvýšit bezpečnost provozu na
této frekventované komunikaci. Akce „II/217 Modernizace
silnice Aš - Hranice, II. etapa“ byla připravena v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
jako součást uceleného projektu „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - III. etapa“ s cílem zkvalitnění silniční sítě Karlovarského kraje.
85% nákladů, tj. cca 28,5 mil. Kč, bude pokryto dotací
Evropské unie a zbylé náklady ve výši cca 5 mil. Kč budou
hrazeny z příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje.
Jedná se o modernizaci silnice II/217 v délce 4,913 km,
úsek a), c). Modernizace silnice je vyvolána stavebnětechnickým stavem komunikace. Silnice II/217 bude
v celém úseku upravena na šířkovou kategorii S7,5/60.
Součástí stavby bude rozšíření a modernizace stávající
komunikace, zajištění stability silničního tělesa a vybudování opěrné zdi v km 1,505 - 1,612 vlevo, rekonstrukce

Nově vybudovaný úsek cyklostezky z Chebu do Chocovic je splněným snem každého cyklisty. Sametový asfalt,
dřevěné zábradlí podél trasy a zajímavou konstrukci lávky
přes Ohři už za krátkou dobu obdivovala řada cyklistických nadšenců. Trasa dlouhá 4, 7 kilometru je poslední
chybějící částí páteřní Cyklostezky Ohře mezi Chebem
a Karlovými Vary. Na stavbu tohoto úseku vynaložil
Karlovarský kraj téměř 27 milionů korun s dotací z ROP
Severozápad.
Dokončená cyklostezka přiláká další cyklisty a cykloturisty nejen z našeho kraje, ale i z blízkého Německa. Stavbu
cyklostezky provedla Báňská stavební společnost s. r. o.,
která práce zahájila v létě 2013, svou činnost stavebníci
ukončili na jaře roku 2014. Nově vybudovaná trasa vede
z Chebu, přes Hradiště do Jindřichova a dále do obce
Chocovice, kde se napojila na část cyklostezky vedoucí
do Karlových Varů.

Cyklostezka Ohře
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V rámci stavebních prací došlo k demolici stávající nosné
konstrukce a k montáži nové železobetonové monolitické
nosné konstrukce. Zároveň byla také upravena komunikace a na mostě bylo osazeno ocelové zábradlí a svodidlo. Nutná byla také sanace spodní stavby, která musela
probíhat za snížené hladiny přilehlého rybníka. Z tohoto
důvodu byly práce koordinovány s rybáři a s vodohospodářským dozorem. Vzhledem k umístění mostu v bezprostřední blízkosti historického areálu kláštera Teplá byl na
stavbě prováděn i archeologický dohled.

Cyklostezka z Chebu do Chocovic

VÝROČNÍ ZPRÁVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

Stavba, kterou zajišťovala ﬁrma M-Silnice a.s., probíhala
od července do října roku 2014. Akce byla realizována za
úplné uzavírky provozu. Objízdná trasa byla vedena po
silnicích III. třídy a po místní komunikaci, která je ve správě města Teplá.

mostu ev.č. 217 - 002, úprava stávajících vjezdů v nutné míře, prověření a úprava odvodnění, včetně propustků, vyvolané přeložky inženýrských sítí, úprava krajnic,
výměna příp. doplnění bezpečnostních prvků (směr.
sloupky, svodidla), úprava svislého a obnova vodorovného dopravního značení

VÝZNAMNÉ STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE

Evropské unie a zbylé náklady ve výši 0,9 milionu korun
uhradí Karlovarský kraj.
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Silnice Aš-Hranice
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Oblast dopravy
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Oblast regionálního rozvoje

Koordinátor integrovaného dopravního
Název
organizace : systému Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Agentura projektového a dotačního
Název
managementu Karlovarského kraje,
organizace : příspěvková organizace

IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

75035952
Závodní 353/88, 360 04 Karlovy Vary
PhDr. Ing. Zdeněk Kusý
354 222 660, 354 222 659
zdenek.kusy@kvary.cz
www.idok.info

IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

73700720
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
Ing. Petr Uhříček
353 993 211
353 993 210
apdm@apdm.cz
www.apdm.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

Karlovarská agentura rozvoje podnikání,
příspěvková organizace
72053666
Závodní 84/379, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Vlastimil Veselý
736 650 376
vlastimil.vesely@karp-kv.cz
www.karp-kv.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
26402068
Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
Ing. Jaroslav Fiala CSc.
353 504 201
353 504 238
ﬁala.jaroslav@uskk.cz
podatelna@uskk.cz
www.uskk.cz

Název organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
70947023
Chebská 282, 356 04 Sokolov
Ing. Zdeněk Pavlas
352 356 100
352 356 111
pavlas.zdenek@ksusk.cz
podatelna@ksusk.cz
www.ksusk.cz

26367858
K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Václav Černý
353 360 610
353 360 611
vaclav.cerny@airport-k-vary.cz
info@airport-k-vary.cz
www.airport-k-vary.cz

Oblast kultury
Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Galerie 4 - galerie fotograﬁe, příspěvková organizace Karlovarského kraje
00074268
Kamenná 490, 350 22 Cheb
Mgr. Zbyněk Illek
354 422 838, 354 426 242
354 422 838
galerie4@galerie4.cz
archiv@galerie4.cz
www.galerie4.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :

Muzeum Cheb, příspěvková organizace
Karlovarského kraje
00074276
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493,
350 11 Cheb
Ing. Roman Procházka
739 322 499 (ústředna)
354 422 292
sekretariat@muzeumcheb.cz
www.muzeumcheb.cz

Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Název
organizace : Císařské lázně, příspěvková organizace
IČO :
75153033
Mariánskolázeňská 306,
Sídlo :
360 01 Karlovy Vary
Telefon :
353 502 196
Mail 1 :
vladimira.kleslova@kr-karlovarsky.cz
Název organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková
organizace Karlovarského kraje
66362768
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
Mgr. Jan Samec
353 224 387
353 224 388
info@galeriekvary.cz
www.galeriekvary.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Krajská knihovna Karlovy Vary

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková
organizace Karlovarského kraje
72053810

Pod Jelením skokem 393,
360 01 Karlovy Vary

Ing. Lenka Zubačová
353 224 433-434, 353 226 252-253
353 224 434
info@kvmuz.cz
sekretariat@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz
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Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje
00369021
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb
Mgr. Marcel Fišer
354 422 450
354 422 163
info@gavu.cz
www.gavu.cz

Oblast školství
Škola, škol.
zařízení
IZO ředitelství :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Dětský domov Aš
600028461
47723378
Na Vrchu 1207/26, 352 01 AŠ
Mgr. Anna Židův
351 011 091; 724 803 489
351 011 099
anna.ziduv@detskydomov-as.cz
jana.stastna@detskydomov-as.cz
www.detskydomov-as.cz

70966206
Závodní 378, 360 06 Karlovy Vary
PaedDr. Vratislav Emler
353 502 800, 353 502 888
353 227 150,
knihovna@knihovnakv.cz
sekretariat@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

600008975
47723416
Hlavní 2514/106, 352 01 AŠ
Mgr. Petr Jelínek
354 525 585; 736 514 003
354 544 619
gymsos@gymsos.eu
petr.jelinek@gymsos.eu
www.gymsos.com

Muzeum Sokolov, příspěvková
organizace Karlovarského kraje
72053801
Zámecká 1, 356 00 Sokolov
Ing. Michael Rund
352 623 930, 352 324 021
352 602 217
muzeum@muzeum-sokolov.cz
sekretariat@muzeum-sokolov.cz
www.muzeum-sokolov.cz

Škola, škol.
zařízení
IZO ředitelství :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Základní umělecká škola Josefa
Labitzkého Bečov nad Teplou
600002632
63554453
Školní 338, 364 64 BEČOV NAD TEPLOU
Mgr. Petr Pitra
353 999 348; 604 236 813
pitra@zusjlbecov.cz
petr.pitra@volny.cz
www.zusjlbecov.cz

Gymnázium a střední odborná škola Aš

ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ KARLOVARSKÝM KRAJEM

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

79

VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ KARLOVARSKÝM KRAJEM

14

Oblast školství
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Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Střední odborná škola logistická
a střední odborné učiliště Dalovice
600009301
00574384
Hlavní 114/29, 362 63 DALOVICE
PaedDr. Mgr. Vladimíra Štrynclová
353 227 565; 775 657 147
353 227 565
podatelna@logistickaskola.cz
strynclova@logistickaskola.cz
www.logistickaskola.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Střední zemědělská škola Dalovice

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :
Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

600009181
00077291
Hlavní 1/27, 362 63 DALOVICE
Ing. Zdeněk Perlinger
353 223 129; 607 103 244
353 226 354
szes.dalovice@volny.cz
perlinger@volny.cz
www.szes-dalovice.cz
Odborné učiliště Horní Slavkov
600023087
49742086
Kounice 613/8, 357 31 HORNÍ SLAVKOV
Ing. Petr Čavojský
352 698 049; 724 046 888
352 698 049
skola@ouhornislavkov.cz
petr.cavojsky@volny.cz
www.ouhornislavkov.cz
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov
600028771
49767267
Goethova 1660/16, 350 02 CHEB
Mgr. Vidor Mandelík
352 688 438; 739 322 356
ddslavkov@volny.cz
http:www.ddslavkov.wz.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Gymnázium Cheb
600009009
47723386
Nerudova 2283/7, 350 02 CHEB
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
739 322 319; 603 501 934
gymcheb@gymcheb.cz
kocvara@gymcheb.cz
www.gymcheb.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

600170462
00077461
Obrněné brigády 2258/6, 350 02 CHEB
Mgr. Bc. Tomáš Mašek
354 408 011; 734 520 901
354 430 438
info@iss-cheb.cz
masek@iss-cheb.cz
www.iss-cheb.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Střední zdravotnická škola a vyšší
odborná škola Cheb
600019632
00669733
Hradební 58/10, 350 02 CHEB
Mgr. Zdeněk Hrkal
351 011 060-3; 608 155 920
351 011 063
info@szsavoscheb.cz
reditel@szsavoscheb.cz
www.szsavoscheb.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Školní statek a krajské středisko
ekologické výchovy Cheb
600033121
00076899
U Farmy 30/11, 350 02 CHEB
Ing. Leoš Horčička
354 548 714; 603 219 201
354 548 720
horcicka@sscheb.cz
skvorova@sscheb.cz
www.skolnistatekcheb.cz

Integrovaná střední škola Cheb

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Pedagogicko-psychologická poradna
Karlovy Vary
600033171
49753843
Lidická 590/38, 360 01 KARLOVY VARY
PhDr. Jolana Mižikarová
353 176 511; 605 586 168
353 176 518
sekretariat@pppkv.cz
jmizikarova@pppkv.cz
www.pppkv.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy
Vary
600028607
00076988
Lidická 590/38, 360 01 KARLOVY VARY
Mgr. Hana Volánková
353 241 111; 730 169 567
353 228 676
info@dmkv.cz
www.dmkv.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

První české gymnázium v Karlových
Varech
600009262
70845417
Národní 445/25, 360 01 KARLOVY VARY
RNDr. Zdeněk Papež
353 501 111; 737 678 674
353 501 116
skola@gymkvary.cz
papez@gymkvary.cz
www.gymkvary.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

600028551
63553619
Čankovská 35/9, 360 05 KARLOVY VARY
RNDr. Miroslav Wimmer
739 327 132; 733 143 144
info@ddmkv.cz
wimmer@ddmkv.cz
www.ddmkv.cz

OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky
Karlovy Vary
IZO ředitelství : 600009190
IČO :
63553597
Bezručova 1312/17, 360 01 KARLOVY VARY
Adresa :
Ředitel :
Mgr. Pavel Bartoš
Telefon :
353 223 797; 608 210 328
Fax :
353 226 751
Mail 1 :
info@oakv.cz
Mail 2 :
reditel@oakv.cz
Škola, škol.
zařízení :

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

600009122
49753789
Lidická 455/40, 360 01 KARLOVY VARY
Mgr. Bohuslav Peroutka
355321811; 355321822; 777645654
353 234 596
info@pedgym-kv.cz
bohuslav.peroutka@pedgym-kv.cz
www.pedgym-kv.cz
Střední odborná škola stavební Karlovy
Vary
600009319
00669725
nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 KARLOVY VARY

Mgr. Michal Vachovec
353 362 811; 604 430 231
353 220 482
podatelna@stavebniskolakv.cz
vachovec.m@stavebniskolakv.cz
www.stavebniskolakv.cz

14

Gymnázium a obchodní akademie
Chodov
600009891
49767208
Smetanova 738, 357 35 CHODOV
Ing. Eva Temňáková
354 224 002; 739 322 447
354 224 003
goachodov@goachodov.cz
etemnakova@goachodov.cz
www.goachodov.cz

ORGANIZACE
ZŘIZOVANÉ KARLOVARSKÝM KRAJEM

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :
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Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary
600009106
00520055
Ondřejská 1122/56, 360 01 KARLOVY VARY
RNDr. Jiří Neumann
353 221 299; 602 105 588
info@sou-stravovani.cz
neumann@sou-stravovani.cz
www.sou-stravovani.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Základní škola a střední škola Karlovy
Vary
600022854
66362725
Vančurova 83/2, 360 17 KARLOVY VARY
Mgr. Martina Kheilová
353 561 766, 608 867 999
353 561 766
spec-skoly@volny.cz
www.specskoly.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Střední průmyslová škola keramická
a sklářská Karlovy Vary
600009203
00077135
nám. 17. listopadu 710/12,
360 05 KARLOVY VARY
Ing. Bc. Markéta Šlechtová
353 563 875; 739 322 443
353 563 887
sekretariat@spskkv.cz
marketa.slechtova@spskkv.cz
www.spskkv.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Základní umělecká škola Antonína
Dvořáka Karlovy Vary
600002641
63555573
Šmeralova 489/32, 360 05 KARLOVY VARY
Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková
736 649 452, 736 514 002
info@zusad.cz
reditel@zusad.cz
www.zusad.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary
600019641
00669709
Poděbradská 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY
Mgr. Hana Švejstilová
353 233 936; 737 208 037
353 226 127
sekretariat.skoly@zdravkakv.cz
reditelna@zdravkakv.cz
www.zdravkakv.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Základní škola a mateřská škola při
Léčebných lázních Lázně Kynžvart
600022790
70846553
Lázeňská 153, 354 91 LÁZNĚ KYNŽVART
Mgr. Dana Vondrášková
354 672 126. 734 184 611
354 672 126
zsdll.l.kynzvart@seznam.cz
www.zsmslecebnalk.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Střední průmyslová škola Loket

Základní škola a mateřská škola při
Škola, škol. zdravotnických zařízeních Karlovy Vary,
zařízení :
příspěvková organizace
IZO ředitelství : 600022820
IČO :
70838992
Bezručova 1185/19, 360 01 KARLOVY VARY
Adresa :
Ředitel :
Mgr. Jana Hynková
Telefon :
353 115 344; 777 680 166
Mail 1 :
zsnem.kvary@seznam.cz
Mail 2 :
hynkovaj@gmail.com
WWW :
www.zsnemkv.cz

600009874
49767216
T. G. Masaryka 3/73, 357 33 LOKET
Ing. Bc. Dana Krulišová
352 684 084; 732 118 999
352 684 084
spsloket@spsloket.cz
dana.krulisova@spsloket.cz
www.spsloket.cz

600028496
47723424
Palackého 191/101, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Mgr. Ivana Dudarcová
354 602 261; 606 688 218
354 602 261
domovml@seznam.cz
www.ddml.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Domov mládeže a školní jídelna
Mariánské Lázně
600028488
00377945
Klíčová 167/4, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Mgr. Karel Borský
354 623 924-5; 603 545 196
354 623 924
dmml@centrum.cz
info@dmasjml.cz
www.dmasjml.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Gymnázium a obchodní akademie
Mariánské Lázně
600008991
47723394
Ruská 355/7, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Mgr. Miloslav Pelc
354 624 166; 603 339 368
354 602 526
goaml@goaml.cz
pelc@goaml.cz
www.goaml.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Hotelová škola Mariánské Lázně
600009033
00077119
Komenského 449/2, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Ing. Jiří Chum
354 622 605; 602 493 060
354 622 606
hotelova.skola@post.cz
petr.zenkl@hotelovaskola.cz
www.hotelovaskola.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Střední odborná škola a střední odborné
učiliště Nejdek
600009131
00077526
Rooseveltova 600, 362 21 NEJDEK
Mgr. Josef Dvořáček
353 825 353; 728 114 895
353 825 384
info@sosnejdek.cz
reditel@sosnejdek.cz
www.sosnejdek.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

Základní umělecká škola Nová Role

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :
Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

600002616
63555123
Nádražní 89/22, 362 25 NOVÁ ROLE
Bc. Květa Teturová DiS.
353 951 010; 739 456 413
zusnovarole@cmail.cz
www.zusnovarole.cz
Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov
600028593
63553660
Dukelských hrdinů 610, 363 01 OSTROV
PhDr. Milan Molec
353 821 875; 602 708 154
353 844 740
ddkvo@ddkvo.cz
www.ddkvo.cz
Gymnázium Ostrov
600009297
49753771
Studentská 1205, 363 01 OSTROV
Mgr. Jaroslav Šafránek
353 612 753; 734 282 022
353 433 791
sekretariat@gymostrov.eu
safranek@gymostrov.eu
www.gymostrov.cz

14

Dětský domov Mariánské Lázně

ORGANIZACE
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Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
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600009084
70845425
Klínovecká 1197, 363 01 OSTROV
Ing. Pavel Žemlička
353 416 400; 739 322 382
353 416 425
sekretariat@spsostrov.cz
zemlicka@spsostrov.cz
www.spsostrov.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov
600170527
49766929
Jednoty 1620, 356 01 SOKOLOV
Mgr. Pavel Janus
352 603 825; 774 892 590
352 466 192
isste@isste.cz
pavel.janus@isste.cz
www.isste.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Základní škola praktická
a základní škola speciální Ostrov
600022846
70839000
Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV
Mgr. Pavlína Zapletalová
739 329 109; 730 585 022
zps.ostrov@email.cz
zps.reditel@email.cz
www.zspostrov.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace
651012988
75059151
Žákovská 716, 356 01 SOKOLOV
Mgr. Ilona Medunová
352 622 765; 775 751 158
352 622 765
skola@zivnostenska-sokolov.cz
www.zivnostenska-sokolov.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Dětský domov Plesná

Střední odborné učiliště Toužim

600028500
47723441
Nádražní 338, 351 35 PLESNÁ
Bc. Vladimír Hrinko
354 596 327; 731 138 267
354 596 460
d.domovplesna@seznam.cz
www.dd-plesna.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Gymnázium Sokolov a Krajské
vzdělávací centrum
600009882
49767194
Husitská 2053, 356 01 SOKOLOV
RNDr. Jiří Widž
352 623 342-3; 739 322 477
359 807 308
info@gymso.cz
widz@gymso.cz
www.gymso.cz

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Střední průmyslová škola Ostrov

Škola, škol.
zařízení :
IZO ředitelství :
IČO :
Adresa :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

600009289
00669831
Plzeňská 330, 364 01 TOUŽIM
Ing. Richard Nykodym
353 312 040; 775 268 179
353 312 190
souz.touzim@seznam.cz
nykodym.r@seznam.cz
www.souz-touzim.cz
Střední lesnická škola Žlutice
600009271
49754050
Žižkov 345, 364 52 ŽLUTICE
Ing. Bohdan Koždoň
353 393 167; 734 188 287
353 393 237
info@slszlutice.cz
kozdon@slszlutice.cz
www.slszlutice.cz

26365804
Bezručova 19/1190, 360 01 Karlovy Vary
MUDr. Josef März
354 225 111
353 233 905
@kkn.cz
www.kkn.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Domov pro osoby se zdravotním postižením
"PATA" v Hazlově, příspěvková organizace
71175318
Hazlov, část Skalka 60, 352 01 Aš
Daniel Lindenberg
354 595 354
354 595 004
reditel@usp-pata.cz
www.usp-pata.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

Krajský dětský domov pro děti do 3 let,
příspěvková organizace
71175130
Zítkova 4/1267, 360 01 Karlovy Vary
Ing. Erika Pavlová
353 300 303
reditel.kv@dd-karlovarsky.cz
www.dd-karlovarsky.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace
71175202
Hranice, část Krásňany 766, 351 24 Hranice
Ing. Libor Syrovátka
354 599 978
ddhraniceuase@c-box.cz
www.kr-karlovarsky.cz/obce/HRANICE/

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
00574660
Závodní 98C/390, 360 06 Karlovy Vary
MUDr. Roman Sýkora Ph.D.
353 362 520
353 360 055
sekretariat@zzskvk.cz
www.zzskvk.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ"
v Chebu, příspěvková organizace
71175253
Mírová 6, 350 02 Cheb
Mgr. Hana Marešová
354 439 037
ds.spaleniste@seznam.cz
www.kr-karlovarsky.cz/obce/Spaleniste/

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
69979821
Perninská 975, 362 21 Nejdek
Olga Pokorná DiS.
353 176 730
353 825 447
o.pokorna@rehos-nejdek.cz
www.ldn-nejdek.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Domov pro seniory v Chebu,
příspěvková organizace
71175211
Dragounská 12, 350 02 Cheb
Ing. Miloš Figer
354 430 716
354 529 010
reditel@dpscheb.cz
podatelna@dpscheb.cz
www.kr-karlovarsky.cz/obce/DD_Cheb/

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

14
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Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :
Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu,
příspěvková organizace
71175245
Americká 52, 350 02 Cheb, část Skalka
Mgr. Radka Müllerová
354 433 307
reditel@domovskalka.cz
socialni@domovskalka.cz
www.domovskalka.cz
Sociální služby, příspěvková organizace
70832641
Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Mgr. Jiří Hrubý
352 370 145
352 689 140
info@ss-po.cz
jiri.hruby@ss-po.cz
www.kr-karlovarsky.cz/dpskynsperk
Domov pro osoby se zdravotním postižením
"PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
WWW :

71175326
Mnichov 142, 353 01Mariánské Lázně
Ing. Monika Šumová
354 692 134
354 692 134
pramen.mnichov@tiscali.cz
www.domovpramen.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Fax :
Mail 1 :
Mail 2 :
WWW :

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace
71175334
Kyselka, část Radošov 137, 363 01 Ostrov
Marie Pařížská
353 941 111
353 941 460
reditelka@usp-radosov.cz
ekonomka@usp-radosov.cz
www.usp-radosov.cz/

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ"
v Nejdku, příspěvková organizace
71175229
Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek
JUDr. Zuzana Blažková
353 176 452
ddnejdek@ddnejdek.cz
www.ddnejdek.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
71175296
Jáchymov, část Mariánská 161, 363 01 Ostrov
Ing. Pavel Novák
354 224 250
domovmarianska@pokk.cz
www.domov-marianska.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace
71175199
Nádražní 268, 362 36 Pernink
Bc. Alfréd Hlušek
777 112 785
reditel@domov-pernink.cz
www.domov-pernink.cz

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace
72046881
Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov 1
Lenka Guzaničová
352 622 351
dozp@sokolik-po.cz
www.kr-karlovarsky.cz/sokolik

Název
organizace :
IČO :
Sídlo :
Ředitel :
Telefon :
Mail 1 :
WWW :

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart,
příspěvková organizace
71175237
Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart
Ing. Lenka Wohlrabová
354 691 403
info@domovkynzvart.cz
www.domovkynzvart.cz
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
KARLOVARSKÉHO KRAJE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU
IČO: 70891168
Obchodní jméno: Karlovarský kraj
Adresa sídla:
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Právní forma: Kraj
Datum vzniku:
12.11.2000, ústavní zákon č. 347/1997 Sb.,
o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Kontakty:
Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 502 111 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

