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I v minulém roce jsme investovali nemalé prostředky do údržby 
a rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Vzhledem ke špatnému stavu 
krajské silniční sítě jsme postupně realizovali opravy, které byly 
nejvíce potřeba. Zároveň se nám podařilo obnovit pozastave-
nou stavbu rychlostní silnice R6 mezi Lubencem a Bošovem. 
Rovněž jsme nepolevili ve snaze o zavedení levnější krajské 
dálniční známky. Stále totiž zastáváme názor, že bychom 
neměli platit plnou cenu za to, že využíváme rychlostní silnici, 
která je dlouhá pouhých 37,5 kilometru a není napojena na zby-
lou dálniční síť.

V oblasti školství jsme zavedli nový systém stipendií, který by 
měl motivovat žáky ke studiu vybraných oborů na středních 
školách. Rovněž jsme se zasadili o otevření odloučeného praco-
viště Fakulty strojní Západočeské univerzity Plzeň v Sokolově, 
které nabízí bakalářské studium. Kromě toho jsme rozdělovali 
příspěvky do sportu a volnočasových aktivit. Naší podporu 
získaly i nejrůznější spolky, od chovatelů počínaje po rybáře 
konče. A stranou nezůstala ani obnova památek, kdy jsme 
například přispěli na vyklizovací a zabezpečovací práce v bývalém 
lázeňském komplexu v Kyselce.

V červnu minulého roku zasáhly Českou republiku ničivé povodně. 
Nečekané události opět prověřily naši připravenost pomoci tam, 
kde je to skutečně potřeba. Vzhledem k tomu, že škody v našem 
regionu nebyly až tak velké, rozhodli jsme, že fi nančně pomůžeme 
nejvíce postiženým obcím na Litoměřicku. 

I nadále se budeme snažit o to, aby se náš region rozvíjel a byl 
moderním místem pro život. Velice si vážím všech, kteří nám 
v této souvislosti pomáhají, a doufám, že naše spolupráce bude 
pokračovat.

PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje

právě jste si otevřeli výroční zprávu, ve které najdete informace 
o aktivitách Karlovarského kraje za rok 2013. Věřím, že díky 
následujícím stránkám získáte podrobný přehled o tom, kterým 
činnostem se konkrétně věnujeme.

Ačkoliv byl pro nás uplynulý rok náročný, snažili jsme se dostát 
všemu, k čemu jsme se zavázali. Dosáhli jsme obnovy chodu 
Regionálního operačního programu Severozápad, ze kterého 
mohou kraje, obce i podnikatelé opět čerpat dotace.

Pokračovali jsme v investicích do nemocnic v Karlových Varech, 
Sokolově a Chebu. Finanční prostředky putovaly nejenom 
do rekonstrukcí stávajících objektů, ale také do zdravotnického 
vybavení. Pacientům slouží 700 nových lůžek a téměř stovka 
nejrůznějších přístrojů. Nového operačního střediska se pak 
také dočkala Zdravotnická záchranná služba Karlovarského 
kraje, která dnes a denně pomáhá zachraňovat lidské životy.

Úvodní slovo hejtmana Karlovarského kraje
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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,



Symbolika kraje

Vlajka Karlovarského kraje

Podoba vlajky kraje vychází ze schváleného znaku Karlovar-
ského 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 dvou-
ocasý korunovaný lev se zlatou zbrojí.

Charakteristika Karlovarského kraje

Karlovarský kraj se nachází na západě území České republi-
ky 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 Krušné 
hory.

Logo Karlovarského 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.

Základní informace o Karlovarském kraji
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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.

Rozloha 3 314 km2

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 Ohře
Okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary
Počet obcí 132
Počet obcí s rozšířenou 
působností 7

Krajské město Karlovy Vary

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

•   Nejvyšším samosprávným orgánem je 45 členné
     zastupitelstvo

•   Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti
     je 9členná rada kraje, v jejímž čele stojí hejtman

•   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 www.muas.cz
Ostrov www.ostrov.cz
Cheb www.mestocheb.cz
Karlovy Vary                                                   www.mmkv.cz
Sokolov www.sokolov.cz
Kraslice www.kraslice.cz
Mariánské Lázně                                  www.marianskelazne.cz
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Samospráva / Rada Karlovarského kraje

PaedDr. Josef Novotný (ČSSD)

Hejtman

Gesce:
oblast vnějších vztahů,
oblast krizového řízení

JUDr. Martin Havel (ČSSD) 

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

Ing. Petr Navrátil (ČSSD)

náměstek hejtmana pro regionální 
rozvoj, dopravu a silniční
hospodářství

Mgr. Jaroslav Borka (KSČM)

statutární zástupce hejtmana 
náměstek hejtmana pro ekonomiku
a vnitřní záležitosti

Bc. Miloslav Čermák (ČSSD)

náměstek hejtmana  pro oblast 
sociálních věcí a zdravotnictví

Ing. Václav Jakubík (KSČM)

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

Bohuslava Hajská (KSČM)

členka rady kraje pro oblast
správy majetku,
uvolněná členka zastupitelstva 

JUDr. Václav Sloup (KSČM)

náměstek hejtmana pro oblast
školství, mládeže a tělovýchovy

PhDr. Oleg Kalaš (KSČM)

člen rady kraje pro oblast kultury
a památkové péče,
uvolněný člen zastupitelstva
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Titul před jménem Jméno Příjmení Titul za jménem Politická příslušnost Za jakou stranu zvolen 

Mgr. Jaroslav Borka KSČM KSČM 

Václav Černý KSČM KSČM 

Mgr. Jiří Holan KSČM KSČM 

Ing. Jan Horník bez PP TOP O9 + STAN 

Ing. Václav Jakubík KSČM KSČM 

Josef Murčo KSČM KSČM 

Hana Hozmanová ČSSD ČSSD 

Ing. Václav Živný KSČM KSČM 

Ing. Karel Jakobec ODS ODS 

Ing. Eva Valjentová KSČM KSČM 

Bc. Miloslav Čermák ČSSD ČSSD 

JUDr. Martin Havel ČSSD ČSSD 

Ing. Josef Hora HNHRM HNHRM 

Ing. Jiří Kotek ALTERNATIVA ALTERNATIVA 

Václav Mleziva ČSSD ČSSD 

Ing. Petr Navrátil ČSSD ČSSD 

PaedDr. Josef Novotný ČSSD ČSSD 

Jakub Pánik ČSSD ČSSD 

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný bez PP ALTERNATIVA 

JUDr. Václav Sloup KSČM KSČM 

Ing. Tomáš Svoboda ČSSD ČSSD 

Ing. Miroslav Balatka bez PP ALTERNATIVA 

Věra Bartůňková bez PP KSČM 

Mgr. Dalibor Blažek bez PP HNHRM 

MUDr. Jiří Brdlík ODS ODS 

Bc. Pavel Čekan ČSSD ČSSD 

Bohuslava Hajská KSČM KSČM 

Ing. Edmund Janisch ČSSD ČSSD 

František Jurčák KSČM KSČM 

PhDr. Oleg Kalaš KSČM KSČM 

Mgr. Jiří Klsák KOA TOP O9 + STAN 

Ing. Petr Kulhánek KOA TOP O9 + STAN 

Ing. Pavel Paprsek bez PP HNHRM 

Bc. Robert Pisár bez PP ALTERNATIVA 

Luboš Pokorný bez PP HNHRM 

Mgr. Marian Odlevák ČSSD ČSSD 

MUDr. Jan Svoboda ODS ODS 

Mgr. Petr Šindelář LL.M. ODS ODS 

Jan Tancibudek KSČM KSČM 

Ing. Richard Ullisch ČSSD ČSSD 

MUDr. Oldřich Vastl bez PP HNHRM 

Mgr. Jana Vildumetzová ODS ODS 

Barbora Vojtová KSČM KSČM 

Markéta Wernerová ČSSD ČSSD 

Mgr. Petr Zahradníček TOP O9 TOP O9 + STAN 

Seznam členů zastupitelstva Karlovarského kraje



Výbory zastupitelstva Karlovarského kraje
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Finanční výbor

Hana Hozmanová (předseda) ČSSD

Ing. Petr Beránek ALTERNATIVA

Bc. Vlasta Kaiserová ČSSD

Ing. Josef Kubičko KSČM

Petr Martínek KSČM

Květoslava Šafnerová KSČM

Ing. Michal Toufar TOP09+STAN

Ing. Richard Ullisch ČSSD

Mgr. Jana Vildumetzová ODS

Kontrolní výbor

Mgr. Petr Šindelář LL.M. (předseda) ODS

Štěpán Cingroš ČSSD

Naděžda Martáková ALTERNATIVA

František Nečekal st. ČSSD

Dana Nováková KSČM

Jaroslav Smetka ČSSD

Ing. Lenka Straková HNHRM

Dr. Jan Votruba KSČM

Jaroslav Zelenka KSČM

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje

František Jurčák (předseda) KSČM

Anna Bozděchová ČSSD

Ing. Stanislav Dušek KSČM

Jaromír Kuttner ČSSD

Jakub Pánik ČSSD

Ing. Vojta Plachý ALTERNATIVA

Ing. Vojtěch Seidl KSČM

Ingeborg Štiková ODS

Mgr. Petr Zahradníček TOP09+STAN

Výbor pro regionální rozvoj

Bc. Pavel Čekan (předseda) ČSSD

Ing. Miroslav Balatka ALTERNATIVA

Vlastimil Balcar ODS

Ing. Martin Kroupa ČSSD

Ing. Alexander Martinec KSČM

Bc. Josef Pojar ČSSD

Petr Schaller TOP09+STAN

Ing. Eliška Stránská KSČM

Michal Vávra KSČM

Výbor pro národnostní menšiny

Mgr. Jiří Holan (předseda) KSČM

Ladislava Dubcová ČSSD

Bc. Jaromíra Fajtová ALTERNATIVA

Krista Hrubá národnost německá

Mariya Cherevko národnost ukrajinská

Attila Logodi národnost maďarská

Jaroslav Moravec ODS

Ing. Le Anh Phong národnost vietnamská

Alexej Ružejnikov národnost běloruská

Alžběta Schmiedová ČSSD

Stanislav Strmeň KSČM

Ing. Peter Surňák národnost slovenská

Jan Toth HNHRM

Alexander Vagin národnost ruská

Emil Voráč národnost romská

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Ing. Tomáš Svoboda (předseda) ČSSD

Ing. Stanislav Dušek KSČM

Petr Hanzalius KSČM

Mgr. Vladimír Hartmann ČSSD

Mgr. Hana Janischová TOP09+STAN

Mgr. Radek Karchňák ČSSD

Ing. František Macháň KSČM

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný ALTERNATIVA

Mgr. Ladislav Sedláček ODS

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci

Jakub Pánik (předseda) ČSSD

Zdeňka Braunová ČSSD

Dana Janurová KSČM

Petr Končel TOP09+STAN

Jana Kumberová DiS. KSČM

Ing. Oldřich Nápravník CSc. KSČM

Ing. Lukáš Siřínek ČSSD

MUDr. Jan Svoboda ODS

MUDr. Oldřich Vastl HNHRM
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Komise rady Karlovarského kraje

Energetická komise

Ing. Jiří Behenský (předseda) ČSSD

Mgr. Jaroslav Borka KSČM

Ing. Jan Bureš ODS

Lukáš Červený ČSSD

Ing. Josef Hora HNHRM

Ing. Zdeněk Kofránek KSČM

Ing. Radek Novotný TOP09+STAN

Vít Prošek ALTERNATIVA

Josef Tvarůžek ČSSD

Dr. Jan Votruba KSČM

Komise pro lázeňství a cestovní ruch

Ing. Edmund Janisch (předseda) ČSSD

Mgr. Dalibor Blažek HNHRM

Jana Čepičková KSČM

Libor Haas ČSSD

Ing. Zdeněk Klingora ALTERNATIVA

Ing. Petr Kulhánek TOP09+STAN

Mgr. Marian Odlevák ČSSD

Ing. Jiří Richter KSČM

Ing. Radek Šnajdr ODS

Zdena Šťastná KSČM

Komise dopravní

Josef Murčo (předseda) KSČM

Helena Kobrová KSČM

Pavel Kroupa ČSSD

Marek Mikeš ČSSD

Václav Mleziva ČSSD

Patrik Pizinger HNHRM

Mgr. René Roubík ODS

Ing. Libor Šembera TOP09+STAN

Antonín Vychodil KSČM

Miloslav Zítka ALTERNATIVA

Komise pro kulturu a památkovou péči

Věra Bartůňková (předseda) KSČM

Oldřiška Dítětová ČSSD

Miroslav Hrůza ČSSD

Ing. Karel Jakobec ODS

Eva Jungmanová Dipl.Mgmt. ALTERNATIVA

Mgr. Jiří Klsák TOP09+STAN

Ing. Markéta Moravcová HNHRM

PhDr. Zdeněk Musil KSČM

Václav Navrátil ČSSD

Jan Tancibudek KSČM

Komise pro likvidaci nepotřebného majetku

Věra Bartůňková (předseda) KSČM

Ing. Tibor Dobrovolný ČSSD

Jaroslav Hlavsa ODS

Ing. Miroslav Hofrajtr ALTERNATIVA

Jiří Jarolím KSČM

Anna Klímová KSČM

Bohumil Petrach ČSSD

Luboš Pokorný HNHRM

Jan Rada TOP09+STAN

Jiřina Skálová ČSSD

Komise pro tělovýchovu a sport

Markéta Wernerová (předseda) ČSSD

Miroslav Egert HNHRM

Mgr. Petr Holub KSČM

Antonín Lebeda ČSSD

Ing. František Nečekal ČSSD

Ing. Jan Řezáč ODS

Ing. Václav Sebera ALTERNATIVA

Miloslav Strnad KSČM

Bc. Petr Šikýř KSČM

Ing. Antonín Šimánek TOP09+STAN
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Komise rady Karlovarského kraje                Mezinárodní partnerství

Komise pro vnější vztahy

Barbora Vojtová (předseda) KSČM

Václav Černý KSČM

Božena Dvořáková ODS

Ing. Stanislav Hubka ČSSD

Ing. Zdeněk Klingora ALTERNATIVA

Ing. Jiří Nešpor TOP09+STAN

Ing. Jiří Novák ČSSD

Ing. Pavel Paprsek HNHRM

Václav Veselý ČSSD

Drahomíra Vrzalová KSČM

Krajská protidrogová komise

Bc. Jan Picka (předseda) ČSSD

Roman Bilský ODS

Milan Burger KSČM

Marcela Dubová KSČM

Jan Dušek KSČM

Eduard Frisch HNHRM

Bc. Eva Křenková ČSSD

Sylvie Kunešová TOP09+STAN

Bc. Zuzana Skálová ČSSD

Bc. Pavel Straka ALTERNATIVA

Komise pro životní prostředí

Ing. Václav Živný (předseda) KSČM

František Bartoň ČSSD

Ing. Daniel Javůrek ALTERNATIVA

František Kolář KSČM

Tomáš Linda ODS

Jan Poživil ČSSD

RNDr. Petr Rojík Ph.D. HNHRM

RNDr. Jaroslav Růžička TOP09+STAN

RNDr. Pavel Vanoušek ČSSD

Vladimír Zima KSČM

Partnerské vztahy Karlovarského kraje se zahraničními 
regiony a městy

Karlovarský kraj se od počátku své existence logicky zamě-
řil 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 Němec-
kem 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 a regiony:
Společné prohlášení o spolupráci - Sasko
Společné prohlášení o spolupráci - Bavorsko

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 Chang-
ping dne 6. března 2007. 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 je pro Karlovarský kraj velmi zajímavým partnerem.

Dohodu o navázání přátelských vazeb podepsali hejtman Josef 
Novotný a primátor města Irkutsk Viktor Ivanovič Kondrashov 
dne 4. 6. 2011. 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 hospo-
dářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci. Tato dohoda 
o spolupráci konkretizuje a rozšiřuje jednotlivé body původního 
memoranda.

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 příleži-
tosti konajícího se Kazažsko-českého fóra a s tím spojené 
návštěvy prezidenta Republiky Kazachstán N.A.Nazarbajeva v ČR.



Hospodaření Karlovarského kraje

Celkové finanční prostředky na účtech Karlovarského kraje 
(včetně fondů) činily k datu 31.12.2013 částku ve výši 
1 140 369 875,04 Kč. Z toho částku ve výši 965 863 401,29 Kč 
tvořily nevyčerpané účelově vázané prostředky.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 164/06/14 
ze dne 19.6.2014 schválilo Závěrečný účet Karlovarského kraje 
za rok 2013 a účetní závěrku Karlovarského kraje za rok 2013. 
Zastupitelstvo dále tímto usnesením schválilo alokaci volných 
fi nančních prostředků kraje ve výši 174 506 473,75 Kč násle-
dovně:

—

Prostředky na fi nancování přímých výdajů v roce 2014 ve ško-
lách a školských zařízeních zřizovaných Karlovarským krajem 
ve výši:
                       
                                     15 000 000,-Kč

—

Prostředky na dofi nancování sociálních služeb v Karlovarském 
kraji ve výši:

                                     15 000 000,-Kč

—

Domov pro seniory SKALKA v Chebu - přístavby výtahové 
šachty, dodávka a montáž technologie dle usnesení RK 
220/03/14 z 10.3.2014 ve výši:

                                       2 800 000,-Kč

—

Příděl do fondu budoucnosti ve výši:

                              141 706 473,75,- Kč

Rozpočtové hospodaření Karlovarského kraje se v roce 
2013 řídilo schváleným rozpočtem dle usnesení Zastupitel-
stva Karlovarského kraje č. ZK 354/12/2012 ze dne 13. prosince 
2012.

 
Při schvalování rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2013 
se počítalo se schodkem rozpočtu ve výši 277 400 tis. Kč. 
Schodkový rozpočet kraje byl tvořen v souvislosti s poža-
davky na předfinancování a spolufinancování projektů pod-
porovaných z fondů EU. Zdrojem financování těchto výdajů 
byly jednak finanční prostředky minulých let (převážně 
ze zdrojů Fondu budoucnosti, který je primárně určen 
právě pro projekty spolufinancované z EU) a dále z předpo-
kládaných příjmů – dotací ze státního rozpočtu na projekty 
podporované z fondů EU (podíl státu a fondů EU). Skutečný 
výsledek rozpočtového hospodaření Karlovarského kraje 
za rok 2013 byl přebytkový ve výši 36 791 539,83 Kč. Toto bylo 
zapříčiněno velmi nízkým čerpáním výdajů hlavně v oblasti 
předfinancování a spolufinancování projektů podporovaných 
z fondů EU,  jednak z důvodu pozastavení ROP NUTS II 
Severozápad, a dále  proto, že  se nepodařilo nalézt vhodnou 
výzvu v operačních programech II. programovacího období 
pro realizaci  rozsáhlého projektu Císařské lázně a též 
proto, že některé projekty byly rozhodnutím Zastupitelstva 
Karlovarského kraje  z realizace vyřazeny.

Účetní výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 
2013 skončil ziskem ve výši 113 714 043,12 Kč.

Do státního rozpočtu vrátil Karlovarský kraj při finančním 
vypořádání za rok 2013 částku ve výši 518 149,32 Kč. 

Karlovarský kraj zřizoval v roce 2013 celkem 71 příspěvko-
vých organizací (43 z oblasti školství, 14 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 2013 v souhrnu zisk 
ve výši 25 063 149,76 Kč. Výsledky hospodaření příspěv-
kových organizací kraje za rok 2013, a to včetně rozdělení 
výsledků hospodaření, byly schváleny usnesením Rady 
Karlovarského kraje č. RK 257/03/14 ze dne 24.3.2014.
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Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 bylo přezkou-
máno kontrolní skupinou Ministerstva fi nancí České republiky. 
První dílčí přezkoumání bylo vykonáno na krajském úřadě od 
12.8.2013 do 11.10.2013. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospo-
daření byla vykonána rovněž kontrola u příspěvkových organi-
zací zřízených Karlovarským krajem. Jednalo se o příspěvkové 
organizace „Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organiza-
ce“ a „Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace“. 
Kontrola proběhla v souladu s ustanovením §   9 odst. 4 zákona 
č. 420/2004 Sb. v sídle příspěvkových organizací ve dnech od 
16.9.2013 do 27.9.2013 a od 30.9.2013 do 11.10.2013. Druhé díl-
čí přezkoumání bylo vykonáno na krajském úřadě od 10.3.2014 
do 4.4.2014.

Hospodaření Karlovarského kraje za rok 2013 bylo přezkoumá-
no se závěrem: „Při přezkoumání hospodaření Karlovarského 
kraje za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných 
při dílčích přezkoumáních, ke kterým byla přijata opatření k ná-
pravě zjištěných nedostatků a kromě chyb a nedostatků, které 
již byly napraveny.“

Karlovarský kraj na základě této zprávy proto není povinen při-
jmout opatření k nápravě chyb a nedostatků opatření podle § 13 
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územ-
ně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů.

PŘÍJMY: údaje v tis. Kč

Daňové příjmy 1 824 184

Nedaňové příjmy 302 652

Kapitálové příjmy 1 966

Přijaté transfery (po konsolidaci) 2 885 288

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 5 014 090

VÝDAJE: údaje v tis. Kč

Běžné výdaje (po konsolidaci) 4 537 904

Kapitálové výdaje 439 394

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4 977 298

Přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje

Čerpání výdajů dle oblastí rozpočtu



V závěrečné třetí etapě byla zahájena implementace schvá-
lených výstupů z předcházejících dvou etap projektu a zároveň 
začal projekt pro dvě příspěvkové organizace zřizované Karlo-
varským krajem.

Byly zahájeny práce na řízené dokumentaci úřadu, řízení změn, 
nápravných a preventivních opatření. Bylo dokončeno mapování 
procesů a ve spolupráci s vlastníky procesů vznikly pro všechny 
činnosti úřadu karty procesů. U obou organizací proběhla reali-
zace zavedení modelu CAF a byla vypracována sebehodnotící 
zpráva.

V rámci prezentace výstupů byla uspořádána závěrečná konfe-
rence projektu. Konference nesla název „Trendy v zavádění 
systémů řízení ve veřejné správě“ a vystoupili zde zástupci 
krajského úřadu, externí specializované společnosti realizu-
jící projekt a další zástupci především veřejné správy. 

Realizací projektu bylo dosaženo plánovaného cíle projektu – 
dokončení procesu zvyšování kvality řízení v rámci Karlovarského 
kraje a jím zřízených organizacích. 

Udržitelnost projektu bude zajištěna naplňováním a realizací 
procesu řízení kvality. Jde o dlouhodobý proces, který vyžaduje 
neustálou aktualizaci. 
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Projekt s názvem „Aplikace moderních metod zvyšování 
výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti v Karlovar-
ském kraji“, zkráceně Aplikace modelu CAF 2006, který byl 
fi nancován ESF prostřednictvím OPLZZ, probíhal od května 2010 
do dubna 2013. 

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

Vlastní realizace projektu byla rozdělena do tří etap.  V rámci 
první etapy projekt zpracovával analýzy a návrhy na rozhodnutí 
v oblasti vytváření předpokladů řízení Karlovarského kraje pro 
zlepšování kvality řízení v rámci části CAF. V této fázi projektu 
začaly činnosti související s tvorbou mapy procesů.

Součástí realizace druhé etapy projektu byl přezkum řízení 
kvality pro oblast výsledků Karlovarského kraje s následným 
návrhem na zlepšení. V druhé etapě dále probíhalo mapování 
procesů a činností na krajském úřadě, zejména s cílem vytvo-
ření mapy procesů a karet procesů s nastavenými měřitelnými 
výstupy jako důležitou součástí měření výsledků. 

Aplikace modelu CAF 2006



Organizační schéma krajského úřadu Karlovarského kraje
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Krajský úřad Karlovarského kraje - ředitel a vedoucí odborů
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Mgr. Martina VRÁNOVÁ
zástupce ředitele
vedoucí odboru kontroly

Kontakt:  + 420 354 222 460
E-mail:  martina.vranova@kr-karlovarsky.cz

Mgr. Lubomír NOVOTNÝ
vedoucí odboru stavební úřad

Kontakt:  + 420 354 222 125
E-mail:  lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

Ing. Jana TRATINOVÁ
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakt:  + 420 354 222 210
E-mail:  jana.tratinova@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   
vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení

Kontakt:  + 420 354 222 190
E-mail:  manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz

Ing. Daniel MATĚJÍČEK
vedoucího odboru správních agend a dozoru, Krajský
živnostenský úřad

Kontakt:  + 420 354 222 469
E-mail:  daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz

Ing. Lydie STRÁSKÁ
vedoucí odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů

Kontakt:  + 420 354 222 141
E-mail:  lydie.straska@kr-karlovarsky.cz

Ing. Dagmar DIVIŠOVÁ
vedoucí ekonomického odboru

Kontakt:  + 420 354 222 266
E-mail:  dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Petr KULDA
vedoucí odboru projektového řízení a informatiky KK

Kontakt:  + 420 354 222 436
E-mail:  petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

Ing. Stanislava SPRÁVKOVÁ
vedoucí odboru sociálních věcí

Kontakt:  + 420 354 222 240
E-mail:  stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

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 STEFANIČOVÁ
vedoucího odboru správa majetku

Kontakt:  + 420 354 222 205
E-mail:  drahomira.stefanicova@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:  + 420 354 222 313
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
vedoucí odboru legislativního a právního

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

Ing. Alena ŠALÁTOVÁ
vedoucí odboru zdravotnictví

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

Ing. Regina MARTINCOVÁ    
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Kontakt:  + 420 354 222 220
E-mail:  regina.martincova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Roman ROKŮSEK
ředitel krajského úřadu

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



Struktura vzdělání zaměstnanců Karlovarského kraje zařazených do krajského úřadu

Krajský úřad Karlovarského kraje - zaměstnanci úřadu k 31. 12. 2013
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Věkové rozložení

Průměrný věk zaměstnanců

ženy muži celkem
8 3 11

ženy muži celkem
ZKK 7 38 45
RKK 1 8 9

vedoucí úředníci 38 29 67
vedoucí odborů 9 10 19

Zaměstnávání osob
se zdravotním postižením

Zastoupení žen v politických
a rozhodovacích funkcích

Zaměstnanci dle bydliště

Metodická pomoc obcím a organizacím KK v roce 2013 byla 
zaměřena především na novelu stavebního zákona a dále pak 
na vstupní vzdělávání úředníků ÚSC.

Metodická pomoc obcím a organizacím KK

Rok 2013 Počet osob

Vzdělávání úředníků,
zaměstnanců zařazených do KÚ 841

Vzdělávání a metodická pomoc
úředníkům obcí a PO 1115

Celkem 1956

Průměrné náklady na jednodenní školení
zam. KÚ 1.244 Kč  

Průměrné náklady na vzdělávání
1 zam. KÚ 1.035 Kč



V rámci kontrolní činnosti odboru ve smyslu ustanovení § 67 
odst. 1 písm. e) zákona  č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), provedl odbor v roce 2013  celkem  5 kontrol výkonu 
přenesené působnosti vykonávané obecními úřady v Karlo-
varském kraji, z toho na úseku:

Územního řízení a stavebního řádu – 3 kontroly
Městský úřad Mariánské Lázně, Městský úřad Bochov a mimo-
řádná kontrola u Magistrátu statutárního města Karlovy Vary

Památkové péče – 1 kontrola
Městský úřad Aš

Speciálního  stavebního úřadu na úseku pozemních komuni-
kací – 1 kontrola
Městský úřad Cheb

U žádné z kontrol nebylo uloženo nápravné opatření, nebyly 
podány námitky proti protokolu o kontrole a nebylo tak ani 
o těchto  námitkách rozhodováno.

Přehled o vyřízených rozhodnutích odborem v odvolacím 
řízení za rok 2013
Celkem přezkoumáno 104 rozhodnutí s výsledkem
a)  zrušená rozhodnutí, zrušená a vrácená rozhodnutí k novému 
projednání, změněná rozhodnutí  56
b)  potvrzená rozhodnutí 38
c)  nepřípustná a opožděná odvolání 10

Přezkumné řízení a obnova řízení
Celkem bylo přijato 10 žádostí o přezkumné řízení, kde v 9 
případech bylo žádostem vyhověno a rozhodnutí vydáno, v 1 
případě bylo řízení zahájeno a po zahájení zastaveno. Dále 
bylo přijato 5 žádostí o obnovu řízení, které byly všechny  
zamítnuty. 

Další činnost odboru na úseku přenesené působnosti
V rámci další činnosti odboru bylo vyřizováno celkem 5 žádostí 
o vydání opatření proti nečinnosti stavebních úřadů, ani jedné 
nebylo vyhověno, neboť nečinnost nebyla zjištěna. 
Celkem bylo přijato 14 stížností podle ustanovení § 175 správ-
ního řádu na postup obecných stavebních úřadů I. stupně, ve 3 
případech bylo zjištěno pochybení.
Dále byly vydány 3 rozhodnutí o určení stavebního úřadu v pří-
padě, kdy stavba se má uskutečnit ve správním obvodu dvou 
a více stavebních úřadů.

Speciální stavební úřad pro pozemní komunikace
V  I. stupni bylo na úseku speciálního stavebního úřadu vydáno 
celkem 12 rozhodnutí, v odvolacím řízení 1 rozhodnutí  a vyřízeny 
2 stížnosti ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu.

Oblast nových právních předpisů
V závěru roku 2013 se úředníci odboru stavební úřad připra-
vovali formou proškolení na dopady nových právních předpisů 
účinných od 1.1.2014 do stavebního zákona. Šlo především 
o Nový občanský zákoník a katastrální zákon. Pro složitost 
a náročnost se ve školení bude pokračovat i v roce 2014. 

Dnem 1. ledna 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 350/2012 Sb., 
kterým se změnil zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu a některé související zákony. Šlo o  zásadní no-
velu zákona od jeho účinnosti v roce 2007, která přinesla nejen 
řadu nových ustanovení, ale i některé nové instituty. Úplné změ-
ny se dočkala  např. ustanovení zákona týkající se územního 
souhlasu, ohlášení a stavebního povolení, oznámení stavební-
ho záměru s certifi kátem autorizovaného inspektora. Zcela nově 
bylo přepracováno ustanovení zákona o nařizování odstranění 
stavby, terénních úprav a zařízení, kde došlo k rozšíření důvodů 
pro tento postup a to z původních 3 na celkových 7.  V tomto 
ustanovení se například objevuje i nový institut opakovaného 
stavebního řízení, který dosud zákon neznal. Zásadně jsou 
v novele zákona přepracována ustanovení týkající se správního 
trestání za porušování předpisů stavebního práva.

Činnost odboru byla proto po celý rok 2013 zaměřena přede-
vším na individuální poskytování odborné a metodické pomoci 
jednotlivým stavebním úřadům. Bylo provedeno zhruba 550 indi-
viduálních konzultací k jednotlivým problémům na úseku staveb-
ního práva, památkové péče a speciálního silničního stavebního 
úřadu, některé pak pro svoji složitost musely být konzultovány 
i s Ministerstvem pro místní rozvoj, kterým bylo vydáno i několik 
metodických stanovisek k problémům výkladu některých usta-
novení zákona. V souvislosti s novelou stavebního zákona došlo 
i k následné novele některých vyhlášek upravujících problematiku 
stavebního práva a bylo proto zapotřebí další metodické činnosti 
odboru směrem ke stavebním úřadům I. stupně.

Nejdůležitější zákony:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
v platném znění

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění

Odbor stavební úřad je jediným odborem krajského úřadu, který 
vykonává pouze přenesenou působnost. Hodnocení úrovně 
jeho činnosti tak podléhá přímo ústředním orgánům státní správy, 
které  nezjišťují v práci odboru závady. 

Odbor stavební úřad
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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 fi nanční podpory. 

Oddělení kontroly prostředků z EU příjemcům průběžně posky-
tuje metodickou pomoc formou metodických dohlídek u probíha-
jících i  u nově zahajovaných projektů. V roce 2013 proběhlo 23 
metodických dohlídek. 

Oddělení kontroly prostředků z EU

Oddělení kontroly prostředků z EU v  roce 2013 zkontrolovalo 
fi nanční prostředky uvedené v grafu č. 1 v počtu 74 provedených 
kontrol ex-post (následné kontroly) a interim (průběžné kontroly) 
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. 

Kontroly interim se zaměřovaly především na dodržování 
povinností stanovených smlouvami o poskytnutí fi nančních pro-
středků příjemců veřejné fi nanční podpory poskytnuté Karlovar-
ským krajem jako zprostředkujícím subjektem ze strukturálních 
fondů EU v rámci současného programovacího období 2007 – 
2013 a stanovenými právními předpisy ČR a EU. Cílem kontrol 
je eliminace rizika zneužití poskytnutých prostředků. 

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 fi nanční podpoře 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Graf č. 1 uvádí objem zkontrolovaných fi nančních prostředků v Kč 

Oddělení veřejnosprávní kontroly a její metodiky

Oddělení veřejnosprávní kontroly a její metodiky zabezpečuje 
úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní kontrolou na mís-
tě prověřuje hospodaření s veřejnými prostředky příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, a s veřejnou 
fi nanční podporou poskytnutou z rozpočtu Karlovarského kraje 
u příjemců této podpory, a to v souladu s ustanovením § 9 odst. 
1 a odst. 2 uvedeného zákona.

V roce 2013 bylo zahájeno oddělením veřejnosprávní kontroly 
a její metodiky 29 veřejnosprávních kontrol na místě, z toho:

- 6 veřejnosprávních kontrol na místě zaměřených na splnění při-
jatých opatření z veřejnosprávních kontrol provedených v minu-
losti,

- 5 mimořádných veřejnosprávních kontrol hospodaření na místě,

- 18 plánovaných veřejnosprávních kontrol hospodaření na místě.

V roce 2013 bylo ukončeno 22 veřejnosprávních kontrol na místě 
(z toho 8 z roku 2012) a neukončených veřejnosprávních kontrol 
zbývá 15.
 
V prosinci 2013 byly zahájeny všechny plánované veřejnosprávní 
kontroly na 1. čtvrtletí roku 2014. Důvodem byl nejasný legisla-
tivní stav pro začátek roku 2014, kdy na jedné straně od 1.1.2014 
nabyl účinnosti zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
na straně druhé nebyl ukončen legislativní proces novelizace 
souvisejících zákonů např. zákona o fi nanční kontrole. U veřej-
nosprávních kontrol zahájených v roce 2013 se i v roce 2014 
postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Ve 2 případech bylo Ministerstvo fi nancí informováno o závaž-
ných zjištěních z veřejnosprávních kontrol. Kontrolní skupina 
odhalila u příspěvkové organizace:
- neoprávněné použití peněžních prostředků z FKSP. Tyto 
peněžní prostředky byly použity k úhradě nákladů na provoz 
organizace a následně byly vráceny,
- neoprávněné použití investičního fondu. Tento fond byl po-
užit na pořízení vnitřního vybavení, tzn. na drobný dlouhodobý 
hmotný majetek, což zákonná právní úprava neumožňuje. 

V 1 případě byl správce daně informován o porušení daňové 
kázně. Kontrolní skupina odhalila skutečnost, že daňová 
evidence vykazovala jiné hodnoty než originální výdajové 
doklady. Současně bylo zjištěno použití příspěvku v rozporu 
se smlouvou, resp. příspěvek nebyl využit do stanoveného data.   

V 8 případech bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v celkové 
výši 2.390.882 Kč.

Tabulka č. 1 uvádí, jaký objem v Kč a jaké procento bylo zkontro-
lováno v rámci veřejných příjmů a veřejných výdajů:
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Odbor kontroly

Vybraný vzorek operací 
u kontrolovaných osob Finanční částka

veřejné příjmy 113.506.000,- Kč 
(tj. 9 % celkových veřejných příjmů)

veřejné výdaje 157.555,- Kč
(tj. 12 % celkových veřejných výdajů)

Objem zkontrolovaných fi nančních prostředků



Tabulka č. 3 uvádí podrobnější hodnocení výsledků přezkoumání 
hospodaření ÚSC a DSO za rok 2013 podle druhu závažnějších 
chyb a nedostatků podle písmene c) k 31. 3. 2014.

U některých ÚSC a DSO byly identifikovány závažné chyby 
a nedostatky vícero druhů a závažná chyba a nedostatek dle 
písmene c) 4 vícekrát. Z těchto důvodu je celkový počet zjiště-
ných chyb a nedostatků uvedený v tabulce č. 3 vyšší než počet 
ÚSC a DSO hodnocených písmenem c) uvedený v tabulce č. 2.   

Graf č. 2 uvádí v procentech výsledky hodnocení přezkoumání 
za rok 2013 k 31. 3. 2014 v rozdělení podle písmene a), kdy nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky, písmene b), kdy byly zjištěny méně 
závažné chyby a nedostatky, písmene c), kdy byly zjištěny 
závažné chyby a nedostatky a hodnocení přezkoumání, které zbývá 
k provedení.

Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků

Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků zajišťuje 
přezkoumávání hospodaření obcí, měst a dobrovolných svazků 
obcí.

Podle zákona 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 2013 kontrola celkem 
u 133 územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) a dobro-
volných svazků obcí (dále jen „DSO“). Oddělení přezkoumávání 
hospodaření územních celků poskytovalo v průběhu celého roku 
žadatelům z řad obcí, měst a dobrovolných svazků obcí metodic-
kou pomoc formou individuálních konzultací a metodickou pomoc 
při veřejnosprávních kontrolách u příspěvkových organizací, 
jejichž zřizovatelem je město nebo obec.

Ke dni 31. 3. 2014 bylo zpracováno  celkem 73 závěrečných zpráv 
o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2013. 
Zbývající část  zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 
a DSO za rok 2013 bude v souladu se zákonem o přezkoumání 
vykonána nejpozději do 30. 5. 2014. 

Tabulka č. 2 uvádí souhrnné výsledky přezkoumání hospodaření 
ÚSC a DSO za rok 2013 k 31. 3. 2014.

Přehled činností odborů
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Výsledek přezkoumání Počet ÚSC
a DSO

Vyjádření
v %

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

59   44 %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 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)

  10   8 %

ÚSC a DSO hodnocené dle odstavce
3 § 10 písmene c) zákona
o přezkoumání

 - při přezkoumání hospodaření ÚSC
a DSO byly zjištěny závažné chyby
a nedostatky

   4   3 %

Zbývá k provedení    60  45 %

Celkový počet přezkoumání
hospodaření ÚSC a DSO
za rok 2013

 133 100 %

Druh závažných chyb a nedostatků
Počet zjiště-
ných chyb

a nedostatků

Vyjádření 
v %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 
3 písmene c) 1 - porušení rozpočtové 
kázně  

0  0 %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 
3 písmene c) 2 - neúplnost, nesprávnost 
nebo neprůkaznost vedení účetnictví

0  0 %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 
3 písmene c) 3 - pozměňování  záznamů 
a dokladů v rozporu se zvláštními  práv-
ními předpisy

0  0 %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 
3 písmene c) 4 - porušení povinností 
nebo překročení působnosti  územního  
celku stanovených zvláštními právními 
předpisy

7  78 %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 
3 písmene c) 5 - nebyly odstraněny nedo-
statky zjištěné při dílčím přezkoumání 
nebo při přezkoumání za předcházející 
roky

2  22 %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 
3 písmene c) 6 - nebyly vytvořeny pod-
mínky pro přezkoumání

0   0 %

Celkem 9 -



Graf č. 3
Vyhodnocení podání s výjimkou stížností na správní řízení

Metodická činnost odboru kontroly

Odbor kontroly zajišťuje 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. 
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Graf č. 2
Výsledky hodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2013 
k 31. 3. 2014 vyjádření výsledků /tabulka č. 2/

Oddělení stížností a metodiky 

Oddělení stížností a metodiky zajišťuje vedení centrální evidence 
a agendy spojené s přijímáním  a vyřizováním petic, stížností, 
podnětů, návrhů a připomínek, včetně evidence stížností podle 
§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Krajský úřad Karlovarského kraje přijal v roce 2013 celkem 241 
podání občanů, která zahrnovala stížnosti, petice, podněty, 
anonymy, žádosti, návrhy, připomínky, včetně 70 stížností 
na správní řízení.  Průměrná doba vyřízení stížností činila 30 
dnů od přijetí, přičemž maximální lhůta je 60 dní.  

Tabulka č. 4 a graf č. 3 uvádějí počet a vyhodnocení došlých 
podání s výjimkou stížností na správní řízení.

Tabulka č. 4

Vyhodnocení Podání *

oprávněná 19

částečně oprávněná 13

neoprávněná 69

postoupená (nebylo v kompetenci krajského úřadu) 58

odložená 6

věcně nepříslušná 6

Celkem 171

* stížnosti, petice, podněty, anonymy, žádosti, návrhy, připomínky

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 fi nanční 
kontrole).

Interní audit je nezávislá objektivně ujišťovací a konzultační čin-
nost, kterou zajišťuje oddělení interního auditu jako specifi ckou 
funkci podpory všech řídících úrovní Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje tím, že předkládá výsledky prověřování a hodno-
cení přiměřenosti a účinnosti zavedených řídících a kontrolních 
mechanismů vnitřního řídícího a kontrolního systému úřadu.

Uvedenou činnost oddělení zajišťuje prostřednictvím výkonu 
interních auditů a auditních zakázek (šetření), které jsou pláno-
vané či na vyžádání, a metodickou a konzultační činnosti. Od-
dělení interního auditu se podílí na připomínkování legislativních 
návrhů, vnitřních předpisů a jiných dokumentů. Pořádá pravi-
delné porady útvarů interního auditu a zaměstnanců v oblasti 
fi nanční kontroly měst v působnosti Karlovarského kraje.

V roce 2013 se činnost interního auditu prioritně zaměřila 
na prověřování výsledků kontrolní činnosti a poradenství souvi-
sející s čerpáním fi nančních prostředků Evropské unie v rámci 
Regionálního operačního programu Severozápad. Dále oddě-
lení interního auditu vykonalo a dokončilo celkem 7 auditních 
zakázek na vyžádání operativně zařazených mimo roční plán.

Oddělení interního auditu



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 2013 bylo na úseku matrik a státního občanství vydáno 
332 osvědčení o státním občanství České republiky, 91 potvrze-
ní o státním občanství České republiky, ověřeno 199 matričních 
dokladů do ciziny, nabráno 264 žádostí o udělení státního ob-
čanství České republiky, zajištěno složení 100 státoobčanských 
slibů, zpracováno 16 pozbytí státního občanství ČR, 11 nabytí 
státního občanství ČR určením otcovství,  vydáno 7 osvědčení 
o nabytí státního občanství ČR prohlášením dle  § 18a,b,c (ob-
čané Slovenské republiky),  přijato 8 prohlášení o znovunabytí 
státního občanství ČR dle z. č. 193/1999 Sb. (někteří bývalí čes-
koslovenští státní občané), byly vedeny 3  prvoinstanční správní 
řízení na úseku státního občanství a 1 odvolací řízení ve věci 
změny příjmení. Dále bylo založeno 1 620 dokladů do sbírky 
listin, vydáno 32 potvrzení ze sbírky listin a provedeno 16 na-
hlédnutí do sbírky listin. 

Na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému sou-
žití a proti majetku bylo vedeno celkem 41 odvolacích řízení, 
z toho bylo v 15ti případech odvolání zamítnuto a rozhodnutí 
prvoinstančního orgánu potvrzeno nebo změněno, ve 26ti pří-
padech pak bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému 
projednání nebo řízení zastaveno.Ve dvou případech bylo za-
hájeno přezkumné řízení. Bylo vydáno 21 souhlasů s vrácením 
(postoupením) spisu, kdy ve dvou případech nebyl souhlas vy-
dán. Byl řešen jeden případ podjatosti a 6 žádostí o přikázání 
spisů, kdy ve třech případech bylo vyhověno. Bylo řešeno 16 
stížností na prvoinstanční správní orgány, z toho 4 oprávněné, 6 
neoprávněných, jedna oprávněná částečně a pět stížností bylo 
postoupeno na obec.

V odvolacím řízení na úseku evidence obyvatel bylo řešeno cel-
kem 8 případů odvolání proti rozhodnutí ohlašoven ve věcech 
rušení údaje o místu trvalého pobytu. Z toho bylo krajským úřa-
dem 3x rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání, 
3x bylo odvolání zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno, 1x bylo roz-
hodnutí zrušeno a řízení zastaveno a 1x bylo rozhodnutí změně-
no a ve zbytku potvrzeno a odvolání zamítnuto.

Na úseku voleb se oddělení správních agend podílelo zejména 
na přípravě a dohledu nad průběhem voleb prezidenta ČR 
a mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a nových voleb do obecního zastupitelstva v obci Vrbice.  Kon-
trolní činností nebyly zjištěny závady. Na průběh voleb nebyla 
podána žádná žaloba nebo stížnost.    

Kontrolní činnost oddělení

V rámci kontrolní činnosti oddělení bylo v roce 2013 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 vyře-
šeny přímo na místě. Závažné nedostatky, které způsobovaly 
nezákonnost rozhodnutí, byly odstraněny v přezkumném řízení. 
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 2013 
nebyla ukládána žádná nápravná opatření. Proti protoko-
lům o kontrolách nebyly vzneseny námitky.

Na úseku přestupkové agendy bylo provedeno 6 kontrol výkonu 
přenesené působnosti u obcí Valeč, Mnichov, Chlum Svaté 
Máří, Tři Sekyry, Potůčky a Dasnice. Opatření uložená při kont-
rolách v obci Mnichov a Dasnice byla splněna. Proti  protokolům 
o kontrolách nebyly vzneseny námitky.

V roce 2013 byly dle plánu kontrol uskutečněny celkem 4 kont-
roly výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel 
(Citice, Krajková, Dalovice, Otovice). V obci Krajková byla přijata 
opatření na zlepšení činnosti ohlašovny na úseku správního 
řízení. Následnou kontrolou bylo konstatováno odstranění závad.

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.

Přehled činností odborů
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Odbor správních agend
a krajský živnostenský úřad

Přehled vydaných osvědčení a rozhodnutí v I. a II. stupni 
na jednotlivých úsecích je uveden v následující tabulce:

Úsek Odvolací 
řízení

Prvoin-
stanční 
řízení

Vydaná 
osvědčení

Matriky a st.občanství 1 3 332

Evidence obyvatel, obč. 
průkazy a cest.doklady 8 0 0

Přestupky 41 0 0

Celkem 50 3 332



Metodická činnost a odborná pomoc

V rámci metodické pomoci obcím byly během roku 2013 na každém 
úseku pořádány porady, konzultační dny nebo metodika probí-
hala přímo formou individuálních konzultací.

Na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému 
soužití a proti majetku nebyl uspořádán konzultační den. 
Metodika je prováděna prostřednictvím individuálních konzulta-
cí a webových stránek, kdy je kladen důraz zejména na indivi-
duální potřeby jednotlivých obcí, kdy metodika byla prováděna 
cíleně k problémům jednotlivých žadatelů o metodickou pomoc. 
Obcím s rozšířenou působností byla dána možnost zúčastňovat 
se konzultačních dnů KÚKK s MVČR, které probíhají formou 
videokonferencí. Některé obce možnosti využily.

Úsek matrik a státního občanství uspořádal 1 poradu matrikářek 
Karlovarského kraje zaměřenou na novelu zákona o matrikách 
v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb. 
Pro výkon funkce matrikáře byla vyškolena a provedla zkoušku 
odborné způsobilosti 1 matrikářka  obecního úřadu a nově byly 
proškoleny a provedly zkoušku pro vidimaci a legalizace 4 úřed-
nice obecních úřadů. 

Na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních 
dokladů byla 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 evi-
dencí a zákonné využívání údajů z těchto evidencí. Odborná 
pomoc spočívala hlavně v poskytování individuálních stanovi-
sek obecním úřadům na tomto úseku činnosti. V rámci metodiky 
byla dvakrát uskutečněna konzultační setkání s pracovníky 
na ohlašovnách a na úseku OP a CD.  Dále v rámci metodické 
pomoci byly na webových stránkách krajského úřadu poskyto-
vány informace a metodika jak odboru, tak pokynů z příslušných 
ministerstev, týkající se výše uvedených agend.

Přehled činností odborů
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Oddělení krajský živnostenský úřad

Oddělení vykonává státní správu na úseku činností, které jsou 
příslušnými právními předpisy stanoveny Krajskému živnosten-
skému úřadu (dále jen KŽÚ). V průběhu roku 2013 rozhodoval 
KŽÚ celkem v 19 případech.  Z toho 1x jako prvoinstanční orgán 
ve věci nepovolené reklamy a 18x ve věci odvolání proti rozhod-
nutí Obecních živnostenských úřadů (ObŽÚ) Karlovarského kra-
je. KŽÚ 9x rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrdil, 3x zamítl 
odvolání jako opožděné, 2x rozhodnutí zrušil a řízení zastavil 
a 4x rozhodnutí zrušil a vrátil k novému řízení. 

Kontrolní činnost oddělení

V roce 2013 byla provedena jedna kontrola výkonu státní správy 
na úseku živnostenského podnikání, a to u ObŽÚ Sokolov. Jed-
nalo se o řádnou kontrolu podle plánu kontrol Krajského úřadu 
Karlovarského kraje. Závady nebyly zjištěny.

Cenové kontroly (počet, zjištěné závady, uložené pokuty nebo 
jiná opatření)

V roce 2013 bylo dle kontrolního plánu provedeno 60 kontrol 
na úseku dodržování cenových předpisů, v prodejnách a provozov-
nách na území Karlovarského kraje, zaměřených na dodržování 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Provedený-
mi 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 se dále účastnil porad organizovaných ústředními správ-
ními úřady, zejména Úřadem vlády ČR, SSHR, MO ČR a další-
mi institucemi. Poznatky byly předávány průběžně dalším sub-
jektům včetně ORP,

—

zpracoval Plán akceschopnosti Krajského úřadu s využitím 
Metodiky zpracování plánů krizové připravenosti, 

—

připravil a organizoval cvičení Krizového štábu Karlovarského 
kraje na téma „Svolání členů krizového štábu a seznámení 
s Krizovým plánem Karlovarského kraje“.

—

účastnil se praktického prověřování využití IS Krizkom při vyža-
dování a řešení požadavků na věcné zdroje pořádaného SSHR 
a organizoval výše uvedené prověřovací cvičení pro ORP,

—

plnil činnosti spojené se zajištěním bezpečnosti informačního 
systému úřadu a ochrany utajovaných informací dle zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpeč-
nostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,

—

podílel se na rozdělování státní neinvestiční dotace a příspěvku 
kraje obcím, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů, 
a zajišťoval administraci spojenou s přidělováním těchto fi nanč-
ních prostředků. Příspěvek kraje činil 1 000 000,- Kč, státní 
dotace činila 9 702 314,- Kč. Výše účelové neinvestiční dotace 
do rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek SDH obcí 
byla ovlivněna povodněmi. Celkem dotace činily 10 702 314,- Kč. 
Přehled obcí, kterým byly dotace a příspěvek kraje poskytnuty, 
včetně jejich výše jsou uvedeny na webových stránkách kraje 
(www.kr-karlovarsky.cz),

—

podílel se na zajištění cvičení IZS Karlovarského kraje – fi nanční 
zajištění poskytnuté Karlovarským krajem v celkové částce 
200 000,- Kč – jednalo se o cvičení AUTOBUS 2013, LUXOR 
2013, SKALKA 2013 a POPULEX 2013,

—

provedl kontroly přenesené působnosti u všech obcí s rozšířenou 
působností Karlovarského kraje. Kontroly byly zaměřené 
na připravenost obce s rozšířenou působností na řešení mimo-
řádných událostí a krizových situací.

Krizové řízení

Orgány krizového řízení Karlovarského kraje

Ve dnech 1. až 14. 6. 2013 proběhla v Karlovarském kraji vý-
znamná jarní povodeň. Povodeň byla způsobena výraznými 
srážkami a ve spojitosti s nasycením půdního prostředí se 
povodeň dotkla území ORP Karlovy Vary, Kraslice, Cheb, 
Sokolov a Ostrov. V souvislosti s povodní dne 9. 6. 2013 zasedal 
Krizový štáb Karlovarského kraje. Nouzový stav pro Karlovar-
ský kraj nebyl vyhlášen, vzhledem k uklidňující se situaci bylo 
rozhodnuto pouze o dalším monitorování situace a o zachování 
pohotovosti povodňové komise.

V roce 2013 se orgány krizového řízení Karlovarského kraje 
nadále zdokonalovaly na připravenost k řešení mimořádných 
událostí a krizových situací a to především cvičením Krizového 
štábu Karlovarského kraje. 

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu 
Karlovarského kraje

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje (dále jen „úřad“ a „odbor“) v roce 2013:

—

obdobně jako v uplynulých letech, zajišťoval v průběhu uplynu-
lého roku 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.,

—

organizoval a zabezpečoval činnosti zvláštních orgánů kraje tj. 
Bezpečnostní rada Karlovarského kraje, Krizový štáb Karlovar-
ského kraje. Bezpečnostní rada v průběhu roku jednala třikrát. 
Jednání se řídilo Pracovním plánem Bezpečnostní rady Karlo-
varského kraje na rok 2013, schváleného usnesením Bezpeč-
nostní rady Karlovarského kraje č. 104 ze dne 1. října 2012,

—

ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje odbor organizoval 4 
jednání se zástupci obcí s rozšířenou působností odpovědných 
za problematiku krizového řízení. Jednání byla zaměřena k pro-
jednání, sjednocení se na plnění aktuálních úkolů k zajišťování 
připravenosti kraje na řešení krizových situací,
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Odbor bezpečnosti a krizového řízení
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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 (120 
zápisů v registru), v okruhu své působnosti vymáhal pohledávky 
(118 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. 

Legislativní a právní odbor působí v samostatné působnosti jako 
prvostupňový orgán pro daňové řízení u porušení rozpočtové 
kázně u fi nančních prostředků poskytnutých Karlovarským 
krajem dle zákona č. 250/2000 Sb. (v loňském roce bylo vydáno 
116 rozhodnutí na odvod a penále) a v přenesené působnosti 
jako odvolací orgán pro daňová řízení ve věci místních poplatků 
a výherních hracích přístrojů (zde bylo posouzeno 40 odvola-
cích řízení a v rámci metodiky provedeno také 12 kontrol v oblasti 
místních poplatků na obecních úřadech), bylo posouzeno 13 
odvolání podání o obnovu pokojného stavu (také v loňské roce 
přetrvával nárůst této agendy, zřejmě z důvodu, že využíváním 
§ 5 občanského zákoníku – obnovou pokojného stavu se advo-
káti, kteří zastupují klienty, snažili nahrazovat činnost soudu), 
a 76 odvolání či stížností v režimu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím.

V loňském roce vzrostl počet posouzení nařízení obcí, zejména 
se řešila problematika regulace podomního obchodu - nesou-
hlas jedné obce se stanoviskem krajského úřadu vedl k poza-
stavení účinnosti nařízení obce a návrhu k Ústavnímu soudu 
na jeho zrušení.  

V průběhu roku 2013 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 samostat-
né působnosti.

Přehled činností odborů

Odbor legislativní a právní rozsahem práce pokrývá širokou 
oblast soukromého a veřejného práva a zajišťuje prostřednic-
tvím svých pracovníků většinu legislativní a právní činnosti Kar-
lovarského kraje - samostatnou působnost Karlovarského 
kraje a přenesenou působnost krajského úřadu. V druhé polovině 
roku 2013 se odbor legislativní a právní podílel na přípravě 
pracovníků krajského úřadu a příspěvkových organizací na účin-
nost nového občanského zákoníku.

Odbor je metodickým a poradním místech pro odbory krajského 
úřadu, u kterých není zařazen právník, pro příspěvkové organi-
zace, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, a pro obce u jejich 
výkonu činností v přenesené působnosti. 

Do působnosti legislativního a právního odboru patřila v roce 
2013 tvorba, posouzení nebo kontrola návrhů smluv odborů kraj-
ského 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 pub-
likace ve Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje, odbor 
je v rámci krajského úřadu místem připomínkového řízení k legis-
lativním návrhům vlády a dalších ústředních správních orgánů 
České republiky (během roku bylo zajištěno vyjádření k 231 
návrhům), úložištěm zřizovacích a zakládacích listin a společen-
ských smluv organizací zřizovaných nebo zakládaných krajem, 
do působnosti odboru patřila evidence a publikace usnesení vlá-
dy ČR a vedení registru soudních řízení Karlovarského kraje 
a krajského úřadu, když odbor zabezpečuje i splnění všech úko-
nů s tím souvisejících včetně zastoupení u soudu. 

Ve vztahu k obcím legislativní a právní odbor distribuuje, evidu-
je a zúčtovává identifi kační 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. 

Odbor legislativní a právní



Oblast PO název akce rozpočet
v tis. Kč

Školství

Střední odborná škola a střední od-
borné učiliště Nejdek - Rekonstrukce 
střešního pláště Závodu míru 144

926

Gymnázium a obchodní akademie 
Mariánské Lázně – Oprava fasády I. 
etapa

2.000

Integrovaná střední škola Cheb - 
Centrum odborného a praktického 
vzdělávání

45.000

Základní škola praktická a základní 
škola speciální – stavební úpravy 
interiérů vč. sociálního zařízení 

1.780

Kultura

Muzeum Sokolov - Výměna dlažby 
a rekonstrukce prostor čítárny v přízemí 
zámku

576

Muzeum Sokolov - Statické zajištění 
objektu Myslivny 481

Sociální
péče

Domov pro seniory v Perninku - 
Úprava přízemí pavilonu A, B 1.711

Domov pro seniory v Lázních 
Kynžvart – rekonstrukce koupelen 1.100

Zdravotnictví 

LDN Nejdek – Oprava fasády budovy 
II. etapa 2.074

Krajský dětský domov pro děti do 3 let 
- Úprava chráněné únikové cesty 329

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

Oddělení přípravy a realizace investic

1.
Investiční akce Karlovarského kraje organizované 
OIGS a zadávací řízení Karlovarského kraje za účasti 
OIGS v roce 2013

a) Vybrané realizované investiční akce z hlediska objemu
    fi nančního plnění a významnosti: 
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Odbor investic a grantových schémat

Název akce rozpočet 
v tis. Kč

Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy 
objektu, pavilon B - JIP - iktová 18.920

Žlutice, oprava průvalu části klenby odhaleného histo-
rického podzemí 442

Revitalizace nemocnice v Sokolově - stavební úpravy 
pavilonu G - Ředitelství, Slovenská č. p. 545, Sokolov 11.601

Revitalizace nemocnice v Sokolově – Nemocnice 
pavilon D – Stavební úpravy objektu – Rehabilitace 
Sokolov, Slovenská č. p. 545

22.067

Počet zadávacích řízení fi nanční objem veřejných
zakázek v tis. Kč

36 73.508

2.
Investiční akce příspěvkových organizací a zadávací řízení 
příspěvkových organizací za metodické podpory OIGS 
v roce 2013

a) Vybrané realizované investiční akce z hlediska objemu
    fi nančního plnění a významnosti:

b) Počet realizovaných zadávacích řízení příspěvkových
    organizací za metodické pomoci oddělení přípravy
    a realizace investic:

Počet zadávacích řízení fi nanční objem veřejných
zakázek v tis. Kč

63 60.752
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Fotodokumentace

Žlutice - oprava průplavu klenby historického podzemí LDN Nejdek - oprava fasády budovy II. etapa

Nemocnice v Chebu - pavilon B Nemocnice v Chebu - pavilon B

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - oprava
fasády budovy

Domov pro seniory, Lázně Kynžvart - rekonstrukce koupelen
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Fotodokumentace

Nemocnice v Sokolově pavilon D / Rehabilitace

Integrovaná střední škola Cheb

ZŠ praktická a ZŠ speciální Ostrov - stavební úpravy interiérů vč. sociálních zařízení
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Oddělení grantových schémat
                   
Karlovarský kraj implementuje v pozici Zprostředkujícího sub-
jektu prostřednictvím globálních grantů celkem čtyři oblasti 
podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (OP VK):

- 1.1
Zvyšování kvality ve vzdělávání

- 1.2
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami

- 1.3
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

- 3.2
Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Realizace globálních grantů
Oddělení grantových schémat v roce 2013 úspěšně ukončilo 
realizaci „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.
Dále pokračuje realizace „druhých globálních grantů“ (navazu-
jících) 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.

Realizace grantových projektů
V průběhu roku 2013 bylo v rámci OP VK uzavřeno 19 nových 
Smluv o realizaci grantových projektů s úspěšnými žadateli 
o fi nanční podporu v celkovém objemu 37 mil. Kč.

Celkem v roce 2013 pracovalo oddělení grantových schémat se 
159 smlouvami o realizaci v objemu 410 mil. Kč. Jedná se o pro-
jekty v realizaci i o projekty, u kterých je sledována udržitelnost.

Výzvy k předkládání žádostí o fi nanční podporu z OP VK vy-
hlášené Karlovarským krajem, které probíhaly v roce 2013:

Přehled činností odborů

Oblast podpory Pořadí kola 
výzvy Trvání výzvy Alokace výzvy 

(v mil. Kč)

Počet přijatých 
žádostí o fi nanční 

podporu

Počet schválených 
žádostí

1.1 3. 26. 11. 2012 – 14. 1. 2013 2,6 10 2

1.3 3. 26. 11. 2012 – 14. 1. 2013 10,5 16 4

3.2 4. 26. 11. 2012 – 14. 1. 2013 61,2 39 14

3.2 5. 1. 7. 2013 – 14. 8. 2013 35,0 48 0*

* schválení projektů z 5. kola výzvy oblasti podpory 3.2 proběhne počátkem r. 2014

Graf - výzvy k předkládání žádostí o fi nanční podporu z OP VK 
vyhlášené Karlovarským krajem
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Publicita v médiích

zveřejnění informace o vyhlášení 5. kola výzvy oblasti podpory 
3.2 v tisku: Sokolovský deník, Karlovarský deník, Chebský deník 
– dne 4. 7. 2013.

Webové stránky

Informace týkající se OP VK (aktuality i archiv) jsou k dispo-
zici na webových stránkách Karlovarského kraje, konkrétně: 
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 poraden-
skou činnost potencionálním žadatelům a příjemcům fi nanční 
podpory z OP VK především prostřednictvím osobních konzul-
tací a telefonních hovorů. Poradenství se týká správného zací-
lení žádosti o fi nanční podporu, pomoci při zpracování žádostí 
o fi nanční podporu, realizace projektů i možností navazujících 
projektů.

Hlavním zaměřením v roce 2013 bylo dokončení realizace 
projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu Karlovarského 
kraje – část I. až VI.“, který řeší oblast rozvoje ICT služeb 
v rámci iniciativy Smart Administration. Vedle tohoto projektu 
byl také řešen rozvoj služeb pro organizace kraje a další 
samosprávné subjekty v rámci Datových center a komuni-
kační infrastruktury kraje. Pokračovalo se v obnově zastaralých 
technologií ICT infrastruktury KÚKK. Nejvýznamnější řešené 
oblasti lze pak shrnout v těchto bodech:

1. Vybudování optického síťového propojení s objektem 
Krajského ředitelství PČR Karlovy Vary v návaznosti na nedávno 
vybudovanou KI kraje pro připojení ke službám CMS v rámci 
projektu MVČR ITS NGN, který řeší připojení ke službám 
základních registrů a jejich distribuci pro další samosprávné 
subjekty v rámci Karlovarského kraje.

2.  V rámci KI kraje byl zprovozněn privátní okruh pro komuni-
kaci systémů KKN Karlovy Vary - Cheb a dále privátní okruh 
pro služby IPT KKN Karlovy Vary a MěÚ Toužim.

3. Pokračování v obnově LAN infrastruktury krajského 
úřadu - příprava zadávací dokumentace a výběrové řízení 
na dodávku služeb komplexní obnovy a servisu nových aktivní 
prvků.

4.  Dokončení realizace projektu Krajská digitální spisovna 
s Krajským digitálním uložištěm a repositářem. Digitalizováno 
bylo přibližně 160 000 stránek monografi í a periodik, čímž byl 
naplněn indikátor projektu.

5.  Realizace projektu Portál Úředníka

Informování a publicita OP VK

V rámci implementace OP VK uskutečnil Karlovarský kraj v roce 
2013 tato informační opatření:

Semináře a konference

- Seminář pro žadatele o fi nanční podporu z OP VK v Karlovar-
ském kraji: pro žadatele do 5. kola výzvy oblasti podpory 3.2: 
31.7.2013; semináře se zúčastnilo 33 zástupců potencionálních 
žadatelů; 

- Seminář pro příjemce fi nanční podpory z OP VK v Karlovar-
ském kraji: pro příjemce z 2. kola výzvy 2. globálního grantu 
prioritní osy 1: 11.2.2013; semináře se zúčastnilo 41 zástupců 
příjemců;

- Seminář pro příjemce fi nanční podpory OP VK v Karlovarském 
kraji: pro příjemce ze 3. kola výzvy 2. globálního grantu oblastí 
podpory 1.1, 1.3 a příjemce ze 4. kola výzvy oblasti podpory 3.2: 
12.11.2013; semináře se zúčastnilo 32 zástupců příjemců.

Přehled činností odborů

Odbor informatiky



12.  Krušnohorská lyžařská magistrála

Tento portál slouží k zobrazení (pomocí mapové aplikace) stáří 
údržby a sjízdnosti lyžařských běžeckých tras na území Karlo-
varského kraje a části Německa. Stav jednotlivých tras je možné 
zadávat pomocí SMS zpráv, nebo pomocí webového formuláře 
a to přímo rolbařem, či určeným operátorem. Těmito způsoby 
lze pomocí automatické SMS zprávy nastavit kdy byla prove-
dena údržba, kdo ji provedl, v jakém je stavu trasa, případně 
i že trasa je neudržovaná, nesjízdná. Pracovníkovi tedy stačí 
zaslat jednoduchou zprávu např. ve formě „KGMAG 1 2 3“ 
a systém automaticky zkontroluje, zda mobilní číslo je zaregist-
rované, tedy kdo zasílá zprávu a během zlomku vteřiny provede 
automaticky změnu času údržby u tras číslo 1, 2, 3. Od této doby 
je počítán čas údržby. Případně lze i pomocí SMS nastavit stav 
trasy, kdy není potřeba údržby, ale je sjízdná, nebo stav kdy je 
trasa neošetřována, ale sjízdná (např. pomocí prošlapu). Vše 
je zobrazeno i grafi cky v mapové aplikaci, kdy sjízdnost tras je 
barevně odlišena od zelené po červenou barvu, neošetřované 
jsou šedé a i přes to sjízné jsou podbarvené zelenými „puntíky“.

10.  Vytvoření ofi ciální stránky Karlovarský kraj na sociální 
síti Twitter

6.  Realizace nového publikačního prostředí informačního 
a prezentačního portálu Karlovarského kraje.

Postupný přechod na novou technologii systému byl řešen 
migrací celého portálu v rámci projektu Migrace portálu Karlo-
varského kraje na novou platformu a rozšíření poskytovaných 
služeb externí fi rmou. 
Byla realizována implementace farmy Microsoft SharePoint 
2010 a migrace stávajícího řešení webového portálu Karlovar-
ského kraje provozovaného na platformě Microsoft Content 
Management Server 2002 SP2 (dále MCMS) na platformu 
Microsoft SharePoint 2010. 

7.  Příprava a částečná realizace nového webu Povodňový 
portál
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8.  Vytvoření podwebu v rámci webu KARP Karlovy Vary 
– Obchodní snídaně - vytvořeno na technologii MS Share-
Point Server

9.   Vytvoření ofi ciální stránky Karlovarský kraj na Youtube

11.   Příprava vytvoření nového samostatného webu Dotace



Do oblasti DTM je nutné zařadit i pasport komunikací. Účelem 
tohoto projektu bylo pořízení dat o stavu a vybavení pozemních 
komunikací spravovaných Karlovarským krajem a integrace 
těchto dat do celostátního systému majetku a pasportu pozem-
ních komunikací ISMaP provozovaný Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR. Sběr dat byl proveden speciálním měřícím vozem v červen-
ci 2012 a zpracování, akceptace a předání zpracovaných dat 
(fotodokumentace, videopasport a hodnocení stavu vozovek) 
především pro Krajskou správu a údržbu silnic bylo provedeno 
na přelomu let 2012/2013.

Co naleznete na Geoportálu Karlovarského kraje 
Cílem projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analy-
tických podkladů byla optimalizace existujících nástrojů, jejich 
efektivní a kvalitní zpřístupnění formou dálkového přístupu, 
správa datového modelu KOPAS, nástrojů pro ukládání a správu 
metadat k sledovaným jevům, či jednotné ukládání dat. Všechny 
tyto aplikace a nástroje byly sjednoceny a zpracovány do Geo-
portálu Karlovarského kraje. Geoportál je tedy aplikačním roz-
hraním (založený na technologii ArcGIS Server ve verzi 10.1, 
mapové webové aplikace vytvořené v Microsoft® Silverlight 
a Adobe Flex ) pro celou oblast DMVS, zahrnující nejen část 
ÚAP, ale i ÚKM, DTM atd., ale postupně jsou na něj migrovány 
všechny stávající mapové aplikace a vznikají nové mapové 
kompozice. Mezi ty nejzajímavější nástroje patří:

-  videopasport pasportu komunikací
-  přehled dokumentace ÚP
-  objednávky dat
-  vyhledávaní dat atd

V rámci mapových kompozic je to:
-  editace dat
-  Katastr nemovitostí
-  vyhledávání
-  vyhledávání a zobrazování dokumentací ÚP, ÚAP atd.

Klient pro mobilní přístroje:
-  zobrazování mapových kompozic s možností dotazu
-  editace atributů

Je možné říci, že se Geoportál stává univerzální aplikací, 
která v mnohém nahradí desktopový GIS. Uživatelé jak 
z laické, tak i odborné veřejnosti zde naleznou prohlížecí, 
editační a konverzní nástroje, využívající nadstavby Data 
Interoperability, Image Extension, Spatial Analyst, ale také 
Geoprocessingové služby, které umožnily vytvořit nástroje 
a podpůrné funkce v rámci Geoportálu. Veřejnosti je umož-
něno prohlížení dat polohopisu, výškopisu i ÚKM a tvorba 
vlastních kompozic. Pro maximální využití celého geoportálu 
s většinou nástrojů a mapových kompozic je však nutná 
registrace uživatele. Uživatel z řad veřejnosti ovšem nemá 
možnost sledovat průběh inženýrských sítí od správců, kteří 
k tomu nedají souhlasné stanovisko. 

13.  Projekt Digitální mapa veřejné správy – DMVS – do-
končení projektu

Doplnění katastrální mapy  
Cílem projektu Účelová katastrální mapa bylo vytvořit a aktua-
lizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem katastrální 
mapy pokrývající území kraje, pro které je mapa vedena 
na plastové fólii ve správě Katastrálního úřadu. Toto bylo 
koncem roku 2012 splněno, v lednu roku 2013 se provedla 
závěrečná aktualizace a data ÚKM byla odevzdána Katastrálnímu 
úřadu pro Karlovarský kraj, který by již měl provádět aktualizace 
vlastními prostředky a data jako taková bude poskytovat 
dle pravidel ČÚZK všem oprávněným zájemcům. 
V současné době je ÚKM používána jako součást mapy katastru 
nemovitostí. Jediným problémem je její aktualizace, která 
nedosahuje takové četnosti jako DKM a KMD v rámci výměnného 
formátu VFK.

Sloučení dat z šedesáti zdrojů
Cílem projektu Digitální technická mapa kraje je vytvoření 
a efektivní správa DTM na bázi partnerství mezi státní správou, 
územní samosprávou a správci inženýrských sítí. Podle zákona 
č. 200/1994 Sb. je DTM chápána jako mapa velkého měřítka 
vedená počítačovými prostředky s obsahem povrchové situace 
(jako jsou stavby, chodníky, ploty, komunikace a další) a prvky 
inženýrských sítí. 
Projekt DTM Karlovarského kraje vychází z citovaného zákona, 
dále ho rozvíjí a upřesňuje. Současně byly dopracovány další 
dokumenty, jako je např. Obecně závazná vyhláška obce o ve-
dení Technické mapy obce. Byly vypracovány jednotlivé postupy 
a pokyny pro stavebníky, geodety, stavební úřady a pokyny 
pro zadávání geodetických a projektových prací. Dále byla 
dopracována provozní dokumentace, včetně směrnice a příloh 
ohledně datového modelu a výměnného formátu.
Data pro konsolidaci dat povrchové situace byla posbírána 
nejen od správců inženýrských sítí (ČEZ, RWE, Telefónica 
Czech Republic, VOSS, CHEVAK), ale také od měst a obcí, 
stavebních úřadů, geodetů a dalších subjektů, se kterými Karlo-
varský kraj uzavřel partnerské smlouvy, nebo se kterými budou 
brzy uzavřeny. K dnešnímu dni se tak jedná o cca 60 partnerů, 
stavebních úřadů, obcí atd. Navíc je v jednání partnerství 
s dalšími společnostmi, jako jsou například Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary. 
Konsolidace dat byla především otázkou jejich analýzy a násled-
ného zpracování do jediného datového zdroje, který má přes-
nost odpovídající geodetické 3. třídě přesnosti v polohopisu 
i výškopisu. Dalším krokem je pak poskytnutí konsolidovaných 
dat správcům sítí, kteří si pomocí takto zpřesněných dat povr-
chové situace upraví i svá data inženýrských sítí. Vedle správců 
sítí jsou data samozřejmě poskytována všem subjektům zare-
gistrovaným na Geoportálu Karlovarského kraje. 
Jak již bylo napsáno, cílem projektu bylo vytvořit DTM a následně 
ji na bázi partnerství spravovat. Sice takto okamžitě nevznikne 
ucelené dílo, ale vytvářejí se pravidla, metodiky a nástroje 
pro správu a vedení DTM. Hlavní součástí je tak především portál 
DTM, který bude celý proces automatizovat: od příjmu dat do DTM, 
přes kontroly až po mechanismus výdeje dat všem partnerům, kteří 
se projektu DTM účastní. V současné době je DTM již ve fázi 
provozní. Nejen tedy, že portál nabízí již zpracovaná data účelové 
mapy povrchové situace, ale formou zakázek probíhá i výdej 
a zpětné zpracování předávaných dat geodetických měření. 
V současné době je evidováno kolem 180 zakázek.
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V roce 2013 odbor správa majetku Krajského úřadu Karlovar-
ského 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 nepo-
třebných či nevyužitých nemovitostí (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…); a současně připravoval navazující 
podklady pro rozhodování orgánů Karlovarského kraje s jeho 
dalším nakládáním.

Nepotřebný nemovitý majetek ve vlastnictví Karlovarského kraje 
je uveřejněný na internetových stránkách Karlovarského kraje 
http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/prodej_majetku/ 
a současně na webových stránkách realitního serveru Západo-
české reality http://zapado.ceskereality.cz/, na portále Prodej.
Vasmajetek.cz podporovaného ministerstvem pro místní rozvoj 
a na webových stránkách Okresní hospodářské komory. Nově 
je uveřejnění nepotřebných či nevyužitých nemovitostí na webo-
vých stránkách kraje rozšířeno o nabídky pronájmů případně 
výpůjček. V této souvislosti byla tato služba nabídnuta i příspěv-
kovým organizacím Karlovarského kraje, které mají nemovitý 
majetek ve správě.

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, příspěv-
kovou organizací, kdy pokračovalo vypořádávání částí pozemků, 
např. v k. ú. Údrč, Horní Blatná, Tuřany u Kynšperku nad Ohří, 
Podhrad, Bezděkov u Prachomet a Lesina. Ve spolupráci 
s dalšími příspěvkovými organizacemi byly realizovány prodeje 
v k. ú. Mariánské Lázně, Karlovy Vary, Drahovice, Aš aj.

Čistý výnos z prodeje nemovitého majetku za rok 2013 činil 
více než 4.198 tis. Kč.

  
 Zapojením do partnerství získávají obce a města např.:

-   přístup na Geoportál DMVS KK, kde mohou využívat
    i mapové služby z jiných organizací, které poskytují svá    
    data prostřednictvím mapových serverů (WMS služby)

-   nástroje pro práci s KN, propojení na ČÚZK, RÚIAN,
    informace o parcelách, vyhledávání sousedních parcel

-   prohlížení průběhu inženýrských sítí včetně přípojek

-   aktualizovaná polohopisná a výškopisná data do konce     
    roku 2018

-   přehled o všech stavbách ve správním území obce
    (zapracováno v účelové mapě povrchové situace)

-   kvalitní mapový podklad pro projektovou činnost

-   možnost objednávat data z produktového katalogu
     (ÚKM, proměnné parametry, ZABAGED®)

-   mobilního klienta pro práci s daty v terénu

-   tiskové sestavy v měřítku mapy

Projekt DMVS je od 1. ledna 2014 v provozní fázi a je možné 
konstatovat, že všechny cíle, které byly specifi kovány projektem, 
jsou splněny, ba naopak nad rámec projektu zde vzniklo plno 
vylepšení a nástrojů, v rámci DTM jsou uzavírány další smlouvy, 
oblast zakázek využívá stále více geodetů, projektantů. Geoportál 
naleznete na adrese - http://geoportal.kr-karlovarsky.cz

Přehled činností odborů
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V roce 2013 byl OSM využíván nově Geografi cký informační 
systém krajského úřadu „Geoportál“, který nahradil před-
chozí geografi cký informační systém MISYS. Geportál slouží 
především k vyhledávání a zobrazení nemovitého majetku 
ve vlastnictví Karlovarského kraje, včetně těch, které jsou 
ve správě jednotlivých příspěvkových organizací, popř. v nájmu 
(školy, zdravotnická zařízení, atd.). Zobrazované informace lze 
současně doplnit o další detaily, a to o informace napojené 
na on-line informace portálu Českého úřadu zeměměřické-
ho a katastrálního. Aplikaci lze zobrazit na - http://geoportal.
kr-karlovarsky.cz/web. Součástí Geoportálu je aktualizovaný 
pasport nemovitého majetku ve vlastnictví kraje.

V roce 2013 OSM novelizoval metodické pokyny ve vztahu 
k příspěvkovým organizacím s přihlédnutím k nové právní 
úpravě právního řádu České republiky (zejména ve vztahu 
k nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
V této souvislosti se OSM podílel na seznámení příspěvko-
vých organizací Karlovarského kraje s právní úpravou nového 
občanského zákoníku v oblasti správy majetku.

Součástí správy majetku Karlovarského kraje je také:

-  zajištění činností ve vztahu k daňovému správci, zejména řád-
ný a včasný odvod příslušných daní

-  v souladu s vnitřními předpisy odsouhlasení nakládání, popř. 
příprava podkladů pro nakládání s movitým majetkem příspěv-
kových organizací a krajského úřadu

-  zajištění činností v oblasti kácení dřevin ve vlastnictví Karlo-
varského kraje

-  vyjadřování stanovisek Karlovarského kraje v řízeních orgánů 
státní správy

-  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 pojištěním vozidel. 

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 Karlovar-
ského 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 dokončenými rekonstrukcemi krajských silnic
mj.:

-  „II/221 Silniční obchvat Hroznětín“,

-  „Rekonstrukce silnice II/217 Aš - Hranice, Krásná“,

-  „Okružní křižovatka u prodejny Lidl v Chodově“,

-  „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“,

-  „Rekonstrukce mostu ev.č. 21810-4 u Šindelové“,

-  „Silnice II/230 Bečov - Mnichov, opěrné zdi“, - aj.
byla ve spolupráci s fyzickými osobami, obcemi Karlovarského 
kraje, obchodními společnostmi a státními organizacemi  schvá-
lena 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.:
Hroznětín,  Žlutice,  Studánka u Aše,  Cheb,  Háje u Chebu, 
Dolní Dvory,  Jáchymov,  Brť,  Sokolov,  Pstruží u Merklína, 
Dolní Hraničná,  Královské Poříčí,  Podhradí u Aše, Krásná, 
Olšová Vrata,  Dolní Chodov,  Louka u Mariánských Lázní.

Stejně jako v minulých letech, byly na základě žádostí obcí, mj.: 
Chebu,  Pily,  Stráže nad Ohří,  Krásné Údolí,  Stanovice,  
Valče, Pšova,  Bochova,  Nejdku,  Rotavy,  Lokte aj. 
bezúplatně převedeny do jejich majetku části pozemků zasta-
věných stavbami obecních chodníků a místních komunikací, 
případně silnic, které byly vyřazeny ze silniční sítě, včetně 
všech součástí a příslušenství, např. v k. ú.:
Cheb,  Pila,  Stráž nad Ohří,  Krásné Údolí,  Stanovice,  Valeč 
v Čechách,  Pšov u Žlutic,  Německý Chloumek,  Rotava,  
Nadlesí.

Přehled činností odborů
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2. Přehled smluvních dopravců a výše poskytnuté kompenzace

Oddělení veřejné dopravy

I. Samostatná působnost oddělení

1. Dopravní obslužnost

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 defi nován 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 posky-
tujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekre-
ačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající 
k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Zastupitelstvo 
Karlovarského kraje schválilo dne 13. 12. 2012 usnesením 
č. ZK 354/12/12 fi nanční rozsah dopravní obslužnosti na rok 
2013 ve výši 353.346.000,- Kč.  

Rozsah a optimalizaci dopravní sítě zpracovala pro Karlovarský 
kraj příspěvková organizace Koordinátor integrovaného doprav-
ního systému Karlovarského kraje p.o. (dále jen „KIDS KK“), 
která předložila k projednání Radě Karlovarského kraje návrh 
„Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní 
obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“ 
(dále jen „Seznam“), který schválila Rada Karlovarského kraje 
dne 19.11.2012 usnesením č. RK 1110/11/12. V jeho konstrukci 
se odráží zejména 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 defi nice dopravní obsluž-
nosti dle příslušných legislativních norem. V průběhu roku 2013 
KIDS KK navrhl celkem 4 změny Seznamu, které byly následně 
formou dodatků ke smlouvám zapracovány do smluvních ujednání.
 
K zajištění dopravní obslužnosti v roce 2013 uzavřel Karlovarský 
kraj s jednotlivými dopravci dodatky ke smlouvám o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v celkovém objemu 
dopravního výkonu 6,682 mil. km, přičemž celková prokazatelná 
ztráta, kterou Karlovarský kraj těmto dopravcům uhradil, činila 
141,585 mil. Kč. Dopravci v segmentu drážní dopravy realizovali 
na základě uzavřených dodatků ke smlouvám o závazku veřejné 
služby dopravní výkony v rozsahu 2,687 mil. vlakových kilometrů 
s objemem prokazatelné ztráty ve výši 209,193 mil. Kč. Na dofi nan-
cování ztráty dopravců v drážní dopravě obdržel Karlovarský 
kraj ze státního rozpočtu kapitoly 327 Ministerstva dopravy ČR 
dotaci ve výši 72.287.000,- Kč.

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

Přehled činností odborů

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Veřejná linková doprava Dopravní výkon Částka

Autobusy Karlovy Vary, a.s. 3 657 561 Km 72.933.084,- Kč

LIGNETA autobusy s.r.o. 1 212 748 Km 31.095.124,- Kč

VV autobusy s.r.o. 610 865 Km 15.804.450,- Kč

Dopravní podnik Karlovy 
Vary, a.s. 550 601 Km 8.148.912,- Kč

Cvinger bus s.r.o. 389 626 Km 6.782.891,- Kč

ČI-DU, spol. s r.o. 188 081 Km 4.992.884,- Kč

PECHOČIAKOVÁ –
ZEPRA , s.r.o. 54 355 Km 1.465.656,- Kč

Karel Vrbík 9 338 Km 204.500,- Kč

DPÚK a.s. 8 868 Km 157.829,- Kč

CELKEM VEŘEJNÁ
LINKOVÁ DOPRAVA 6 682 043 Km 141.585.330,- Kč

Drážní doprava Dopravní výkon Částka

České dráhy, a.s. 1 985 571 vlkm 146.205.216,- Kč

GW Train Regio a.s. 689 322 vlkm 62.480.949,- Kč

MĚSTSKÁ DOPRAVA 
Mariánské Lázně s.r.o. 12 298 vzkm 507.145,- Kč

CELKEM DRÁŽNÍ
DOPRAVA 2 687 191 vlkm 209.193.310,- Kč
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podpora obnovení železničních tratí byla dne 30. června 2013 
dokončena rekonstrukce úseku trati 144 Loket předměstí – Nová 
Role mezi km 0,000 (dopravna Krásný Jez) a km 6,115 (zastávka 
Ležnice, přejmenovaná na Horní Slavkov-Kounice). 
Jako žádoucí se jevilo zařadit do dopravní obslužnosti Karlo-
varského kraje úsek Krásný Jez – Ležnice a připravit „vstupní“ 
provozní koncept osobní dopravy pro tři páry vlaků vedených 
o víkendech na tomto úseku trati v období 5. července 2013 – 
1. září 2013, přičemž získaná data o přepravě cestujících budou 
jedním z podkladů pro další rozhodování Karlovarského kraje, 
působícího ve věci zejména s městem Horní Slavkov.  

Dále pokračuje příprava rozvoje systému Integrované dopravy 
Karlovarského kraje (IDOK). Mezi signatáři základního doku-
mentu IDOK došlo po projednání ke shodě o budoucí podobě 
„Smlouvy o vzájemném uznávání integrovaných jízdních 
dokladů v systému Integrované dopravy Karlovarského 
kraje“, v otázce tarifních zásad a utváření a obsahu zón 
stávajícího systému IDOK coby možné alternativy k již připra-
venému a schválenému zónově-relačnímu uspořádání IDOK pro 
zrušené projekty „Karlovarská karta“ a „Odbavovací systém 
Karlovarské karty“ včetně přípravy návrhu možného způsobu 
rozdělení tržeb z předplaceného jízdného mezi dopravce na základě 
nabízené přepravní kapacity v zónách s důrazem na specifi ka 
intermodální interakce s městskými hromadnými dopravami. 
Práce na vývoji systému IDOK však nemohly být úspěšně 
završeny jeho implementací do praxe zejména z důvodu nekompa-
tibility systému odbavování cestujících v různých modech veřejné 
dopravy. Zejména proto nemohly být dosud aplikovány návrhy 
týkající se začlenění významných systémů městských hromadných 
doprav, zejména dosud neintegrované MHD Karlovy Vary 
(zóna 210) a MHD Mariánské Lázně (zóna 160) včetně případné 
spolupráce na zpracovávání záměru prostorového rozmístění 
a možností konstrukce vzájemné substituce dopravního výkonu 
v oblasti statutárního města Karlovy Vary.

3. Integrovaná doprava 

Páteří veřejné osobní dopravy v Karlovarském kraji je železnič-
ní doprava v regionálních vlacích vedených na úsecích celostátní 
dráhy a na regionálních tratích, kterou vhodně doplňuje doprava 
dálková na linkách R 5, R 6 a R 29 (objednávaná Ministerstvem 
dopravy ČR), když zejména na trati 140 Chomutov – Cheb (linka 
R5) zčásti plní úlohu regionální, neboť vlaky dálkové dopravy 
zastavují ve stanicích Cheb, Kynšperk nad Ohří, Sokolov, 
Chodov, Karlovy Vary a Ostrov; příměstské autobusové 
dopravě pak připadá úkol prostorově pokrýt celé území regionu 
a ke změně dopravního modu/přestupům dochází v místě 
intermodálních terminálů, které jsou styčným bodem také pro 
městskou hromadnou dopravu. Velmi významným segmentem 
veřejné dopravy je také železniční doprava přeshraniční a to na 
tratích 142 Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt, 
145 Sokolov – Kraslice – Zwotental, 147 Cheb – Bad Brambach 
(- Plauen) a zpět a 179 Cheb – Schirnding (- Marktredwitz) 
a zpět a kam v nedaleké budoucnosti přibude i trať pátá 148 
Cheb – Hof, na které je v současné době neprovozovaný/přeru-
šený úsek mezi Aš žst. a Selb-Plössberg.  Karlovarský kraj v této 
záležitosti významně spolupracuje s dalšími subjekty, zejména 
s Ministerstvem dopravy ČR, Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie a Bayerische 
Eisenbahngesellschaft mbH tak, aby došlo co nejdříve ke znovu 
zprovoznění přerušené trati (na území ČR jde o úsek Aš žst. 
– Aš státní hranice), na které následně budou dopravci České 
dráhy a agilis v moderních soupravách řady 844 (PESA Link II/
RegioShark) a řady DB 650 (Stadler RegioShuttle RS1) přepra-
vovat cestující mezi Chebem a Hofem bez přestupu.

V souladu s programovým prohlášením Rady Karlovarského 
kraje na období 2012 - 2016 v oblasti doprava - zajištění 
dostupnosti lokální železniční dopravy co nejblíže lidem,
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II. Přenesená působnost oddělení

1. Licence ve veřejné linkové dopravě

V roce 2013 dopravní úřad zpracoval 22 stanovisek, vydal 
49 rozhodnutí o udělení licence k provozování linkové dopravy, 
49 rozhodnutí o změně licence, dále rozhodl v 6 případech 
o odejmutí licence k provozování linkové dopravy. K datu 
31. 12. 2013 bylo v platnosti 156 licencí k provozování veřejné 
linkové dopravy a 12 licencí k provozování zvláštní linkové 
dopravy.

2. Státní odborný dozor

Za sledované období provedl dopravní úřad v rámci státního 
odborného dozoru 24 kontrol, které byly zaměřeny na veřej-
nou linkovou dopravu. Dále pracovníci oddělení veřejné dopravy 
provedli 1 kontrolu (Městský úřad Cheb), zaměřenou na výkon 
funkce dopravního úřadu. Na základě došlých oznámení od Policie 
České republiky bylo zpracováno 27 protokolů o porušení 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a následně byla 
vydána rozhodnutí ve správním řízení o uložení pokuty doprav-
cům, kteří zajišťují přepravu osob.

Oddělení dopravy

Přenesená působnost oddělení

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění poz-
dějších předpisů, byly provedeny zkoušky odborné způsobilosti 
k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby u 17 žadatelů, 
bylo vydáno 30 osvědčení odborné způsobilosti k provozování 
silniční dopravy na základě žádosti o výměně, vzdělání a ztráty, 
bylo vydáno živnostenským úřadům obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností 653 stanovisek ke koncesi a 603 dopravců 
prokázalo u dopravního úřadu fi nanční způsobilost. Pro provo-
zování silniční motorové dopravy mezinárodní bylo dopravcům 
vydáno 58 eurolicencí (z toho 49 pro nákladní dopravu a 9 pro 
osobní dopravu a 278 opisů k eurolicencím (z toho 254 pro 
nákladní dopravu a 24 pro osobní dopravu). V rámci výkonu 
státního odborného dozoru v silniční dopravě bylo zkontrolo-
váno 14 860 pracovních dnů řidičů, z toho bylo 725 pracovních 
dnů řidičů zkontrolováno na silnicích a 14 135 pracovních dnů 
řidičů při dokladových kontrolách v provozovnách dopravců 
nebo na Krajském úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy 
a silničního hospodářství. Bylo vydáno 411 správních rozhod-
nutí o uložení pokut dopravcům na základě došlých oznámení 
od Policie České republiky, Celního úřadu a vlastního výkonu 
státního odborného dozoru v silniční dopravě. Dále bylo vedeno 
celkem 73 řízení o kaucích vybraných od dopravců Policií České 
republiky a Celním úřadem, z toho 72 řízení se zahraničními 
dopravci a jedno řízení s tuzemským dopravcem.

Oddělení silničního hospodářství

V roce 2013 bylo oddělením silničního hospodářství v rámci pře-
nesené působnosti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), 
vydáno celkem 139 rozhodnutí v prvním stupni. Z toho bylo vy-
dáno:

-   5 rozhodnutí
    dle ustanovení § 10 zákona (připojení silnice a sousední      
    nemovitosti)

-   33 rozhodnutí 
    dle ustanovení § 24 zákona (uzavírky)

-   80 rozhodnutí
    dle ustanovení § 25 zákona (zvláštní užívání)

-   1 rozhodnutí
    dle ustanovení § 31 zákona (reklamní zařízení)

-   6 rozhodnutí
    dle ustanovení § 32 zákona (stavba v ochranném pásmu)

-   4 rozhodnutí
    dle ustanovení § 3 zákona (změny v silniční síti)

-   6 žádostí
    bylo postoupeno pro nepříslušnost dle ustanovení § 12
    zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších   
    předpisů (dále jen „správní řád“)

-   3 řízení
    byly zastaveny dle ustanovení § 66 správního řádu

-   1 usnesení
    o pověření jiného správního orgánu ve svém správním  
    obvodu vedením řízení dle ustanovení § 80 odst. 4 písm. c) 
    správního řádu

V roce 2013 bylo vedeno 33 odvolacích řízení proti rozhodnutí 
prvoinstančních správních orgánů.

Přehled činností odborů
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ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND

Přenesená působnost

Ve sledovaném období roku 2013 bylo příslušnými pracovníky 
ODSA zpracováno a vyřízeno celkem 313 podání, z toho 294 
v odvolacím a 19 v přezkumném řízení ve věcech dopravních 
přestupků a bodového hodnocení řidičů, vyřízeno 29 podnětů 
ve věci udělování řidičských oprávnění a následného vydávání 
řidičských průkazů obecními úřady obcí s rozšířenou působností 
cizím státním příslušníkům, zejména pak občanům Spolkové 
republiky Německo a vyřízena 1 žádost o uplatnění opatření 
proti nečinnosti. V roce 2013 byla dále podána 1 žádost o obnovu 
řízení a 14 žádostí o přezkoumání pravomocného rozhod-
nutí odvolacího správního orgánu. ODSA v roce 2013 vyřídilo 13 
stížností, z toho 6 stížností bylo zaměřeno na postup obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, 1 stížnost byla na nevhodné 
chování úředních osob a 6 stížností bylo zaměřeno na přešetření 
způsobu vyřízení stížnosti obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností. V 18 případech bylo rozhodnutí odvolacího správního 
orgánu napadeno správní žalobou.

Dle ustanovení § 21 až 24 zákona č. 247/2000 Sb., o získá-
vání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, bylo oddělením dopravně správních agend, jakožto komisí, 
vyzkoušeno 8 žadatelů o vydání profesního osvědčení učitele 
autoškoly.

V rámci své kontrolní činnosti provedlo oddělení dopravně správ-
ních agend v roce 2013 kontrolu výkonu přenesené působnosti 
u 2 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (Městský úřad 
Ostrov a Magistrát města Karlovy Vary), v 5 případech byl dále 
proveden státní dozor v akreditovaných školicích střediscích 
(Bohumil Hejhal, Ing. Vladimír Krupka, Ivan Hornek, Hrajnoha 
a Josef Šťastný).

V roce 2013 byly vydány 2 akreditace k provozování školicích 
středisek pro výuku a výcvik v rámci zdokonalování odborné 
způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů a v jednom 
případě byla, na základě žádosti provozovatele školících 
střediska, akreditace k provozování školicího střediska odňata. 

V roce 2013 se uskutečnilo jedno pracovní setkání úředníků 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zabývajících se 
problematikou „objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla“ 
a zástupců z řad Policie ČR.
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V roce 2013 bylo vydáno:

-   77 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.

-   8 stanovení
    místní úpravy provozu na silnici I. třídy dle ustanovení § 124 
    zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komuni-
    kacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
    předpisů.

-   2 stanovení
    místní úpravy provozu na silnici I. třídy dle ustanovení § 124 
    zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komuni-
    kacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
    předpisů, formou opatření obecné povahy dle ustanovení
    § 171 a následující správního řádu.
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Další poskytnuté příspěvky:

-  příspěvek Klubu českých turistů Praha na zajištění značení 
a údržby cyklistických stezek a tras v Karlovarském kraji ve výši  
300 000,- Kč

-  příspěvek Českým drahám na realizaci projektu „Cyklopůjčovny 
v Karlovarském kraji“ ve výši 150 000,- Kč

-  v souvislosti s naplňováním schválené Koncepce běžeckého 
lyžování – I. etapa Krušné hory, byl KČT poskytnut příspěvek 
ve výši 400.000,- Kč na nové značení lyžařských běžeckých tras 
v Karlovarském kraji. 

2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY KARLOVARSKÉHO KRAJE,   
    ANALÝZY

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

-  Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020
V roce 2013 byla dokončena příprava pro nový Program 
rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020, a to provedením posou-
zení vlivu PRKK na životní prostředí a veřejné zdraví, tzv. SEA 
hodnocení. Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020, 
sestávající z analytické části (Analýza rozvojových charak-
teristik a potenciálu Karlovarského kraje) a Strategické 
části PRKK, byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského 
kraje dne 22. 11. 2013.

1. DOTAČNÍ POLITIKA

-  Program obnovy venkova
Na příspěvky z Programu obnovy venkova bylo celkem určeno 
16,1 mil. Kč, navíc bylo rozděleno ještě 354 tis. Kč, které nebyly 
vyčerpány v rámci dotačního titulu Program rozvoje konkuren-
ceschopnosti Karlovarského kraje - inovační vouchery. Uspoko-
jeno bylo celkem 90 žádostí. 

-  Cyklo dotace 
V rámci Programu podpory rozvoje cyklistické infrastruktury 
bylo rozděleno celkem 3,221.000,- Kč na 11 projektů.

-  Dotace na běžecké trasy 
V měsíci září bylo schváleno rozdělení příspěvků pro sezónu 
2013 – 2014 10 žadatelům v celkovém objemu 825.000,- Kč 

-  Podpora pořizování územních plánů
V rámci dotačního titulu Karlovarského kraje „Podpora územně 
plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ bylo v roce 2013 
přijato celkem 29 žádostí (25 obcí), vyhověno bylo 28 opráv-
něným žádostem (24 obcím), tj. bylo uspokojeno 96% zájemců. 
Celkem bylo požadováno 3.203.451,00,- Kč, na dotace bylo 
rozděleno 3.055.715,00,- Kč tj. 95,4 % z požadované částky. 

-  Inovační vouchery
Nový dotační titul Karlovarského kraje na podporu spolupráce 
místních podnikatelů a vědeckovýzkumných institucí s cílem 
zlepšit konkurenceschopnost fi rem. V roce 2013 bylo rozděleno 
1.526.000,- Kč mezi 10 uchazečů.
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Statistika jednotlivých dotačních titulů

Dotační titul Počet podaných 
žádostí

Požadovaná 
dotace Uspokojené žádosti Dotace

Program obnovy venkova 103 29.990.161 90 87,38 % 16.454.000 54,86 %

Pořizování ÚPD 29 3.203.451 28 96 % 3.055.715 95,4 %

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury 11 3.221.000 11 100% 3.221.000 100%

Podpory budování a údržby lyžařských a 
běžeckých tras 10 825.000 10 100% 825.000 100%

Program rozvoje konkurenceschopnosti 
Karlovarského kraje - Inovační vouchery 17 2.276.000 10 59% 1.526.000   67%

Celkem 170 39.515.612 149 87,65% 25.081.715 63,47%



3. PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ EU 
    2014 - 2020

V rámci přípravy příštího programového období EU 2014 – 2020 
se pracovníci ORR v roce 2013 podíleli rovněž na řadě dalších 
aktivit (spolupráce na přípravě Dohody o partnerství ČR – EU 
2014 – 2020, příprava regionálních priorit pro fi nancování z EU, 
příprava podkladů, analýz a strategií pro zapracování do nových 
operačních programů, aktivní účast v meziresortních skupinách 
pro přípravu příštího programového období 2014+, budování 
partnerství a komunikačních platforem pro zapojení relevantních 
subjektů v rámci Karlovarského kraje atd.).

4. SOUTĚŽ VESNICE ROKU

V rámci Programu rozvoje venkova se uskutečnila tradiční 
soutěž Vesnice roku 2013, které se v krajském kole zúčastnilo 
20 obcí. 9 z nich byla poskytnuta fi nanční odměna z rozpočtu 
Karlovarského kraje v celkové výši 370 000,- Kč. 

5. VÝSTAVY A VELETRHY

V roce 2013 byly aktivity odboru a Karlovarského kraje prezen-
továny na několika výstavách: 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 v Praze na Vyše-
hradě činnosti mikroregionů, MAS, krajské kolo soutěže Vesnice 
roku a na výstavách FOR BIKES v Praze a SPORT LIFE Brno 
projekty a aktivity v cyklistice a v cestovním ruchu (cyklostezka 
Ohře, cykloportál, cyklopůjčovny, Egronet, cyklobusy, cyklistická 
mapa kraje).

6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

Po schválení Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje 
Karlovarského kraje v uplynulém období, bylo přistoupeno 
k výběrovému řízení, na jehož základě byl vybrán zhotovitel 
pro zpracování 1.aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovar-
ského kraje (dále jen „ZÚR KK“) . Po uzavření smlouvy o dílo 
započal zhotovitel (Atelier T-plan s.r.o.) zpracovávat návrh 
1.aktualizace ZÚR KK. Po vyhotovení návrhu (duben 2014) 
bude přistoupeno k jeho projednání s dotčenými orgány, 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a sousedními kraji.

-  Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského    
   kraje (SRKKK) 

Bylo pokračováno v aktualizaci Strategie rozvoje konkurence-
schopnosti 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 pro-
vázán. V roce 2011 získal Karlovarský kraj dotaci z Operačního 
programu Podnikání a inovace (program PROSPERITA) 
na výstavbu Vědeckotechnického parku (VTP), který tvořil 
významný milník v realizaci Strategie (Pilíř A. Regionální ino-
vační systém a Pilíř B. Lidské zdroje pro konkurenceschop-
nost). Celkové náklady projektu byly 300 mil. Kč, dotace z toho 
byla 75%. Projekt VTP byl projektově připraven, byla vydána 
všechna potřebná stavební povolení. Bohužel byl ale projekt 
Zastupitelstvem Karlovarského kraje (usn. č. ZK 242/09/13 
ze dne 12. 9. 2013) zastaven. Jeho realizace se předpokládá, 
v dalším programovacím období 2014+. V souladu se SRKK 
se Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) v průběhu 
roku účastnila rovněž přípravy nebo realizace dalších projektů, 
a to investičního i neinvestičního charakteru (více viz informace 
o činnosti KARP). V souladu se strategií navázala KARP také 
spolupráci s řadou místních, regionálních, národních či zahra-
ničních subjektů.  Již třetím rokem pokračovaly i aktivity vážící 
se k inovačním voucherům. Více k problematice realizace 
SRKKK v průběžných zprávách činnosti KARP (+ kapitola 9 
tohoto materiálu). 
 

-  Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského 
   kraje 2014 - 2020

Souběžně se zpracováním nového Programu rozvoje Karlovar-
ského kraje 2014 – 2020 probíhala v roce 2013 rovněž 
aktualizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovar-
ského kraje na období 2014 – 2020. Strategie je koncipována 
jako podrobné rozpracování a konkretizace nejdůležitější 
priority nového Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 
2020 (Priorita 1 – Konkurenceschopnost), a to až do úrovně 
jednotlivých navrhovaných aktivit.

-  Analýza zaměstnanosti Karlovarského kraje
Karlovarský kraj si dlouhodobě uvědomuje problém zaměst-
nanosti a kvalifi kace v Karlovarském kraji. Z tohoto důvodu 
vznikl i Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti (KAT), 
který řeší nezaměstnanost a podporu vzniku nových pracov-
ních míst v regionu (http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/Archiv/
Rok_2013/duben_2013/seznam/130422_krajskyakcnitym.
htm). Jedním z jeho závěrů byla i potřeba analyzovat stávající 
situaci v oblasti zaměstnanosti v Karlovarském kraji 
a navrhnout strategická opatření/ řešení pro tuto stěžejní oblast 
rozvoje. Proto v 12/2013 vznikla analýza zaměstnanosti 
Karlovarského kraje.  

-  Regionální inovační strategie Karlovarského kraje
Dne 26. 9. 2013 se v Krajské knihovně v Karlových Varech 
uskutečnilo úvodní setkání zájemců o problematiku přípravy 
této strategie z řad místních fi rem, vysokých a středních škol, 
vědecko-výzkumných organizací, veřejné správy (Karlovarský 
kraj, města, CzechInvest, Úřad práce ČR), neziskových 
organizací a dalších odborníků. Regionální inovační strategie 
Karlovarského kraje, která bude základem pro čerpání 
prostředků EU 2014 pro oblast vědy, výzkumu a inovací 
(podrobněji viz kapitola o KARP p. o.).
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Kraslice, Sokolov a Ostrov) a Karlovarského kraje. Oddělení 
územního plánování v souladu se stavebním zákonem pořídilo 
druhou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů 
krajského úřadu, skládající se s podkladů pro rozbor a rozboru 
udržitelného rozvoje území. V roce 2013 se uskutečnily tři meto-
dické porady pracovní skupiny v rámci projektu KOPaS a řada 
konzultací. V poslední třetině roku 2013 započalo oddělení územ-
ního plánování s přípravou aktualizace projektu KOPaS, s cílem 
posílit průběžné pořizování územně analytických podkladů 
v kraji a zvýšit tak jejich kvalitu a využití. 
 

Informační portál investičních příležitostí
V roce 2013 bylo odd. územního plánování ve spolupráci s Krajskou 
agenturou rozvoje podnikání p.o. realizováno výběrové řízení 
pro vytvoření Informačního portálu investičních příležitostí 
Karlovarského kraje. Předmětem tohoto portálu je soustředit 
informace z celého kraje o významných plochách, resp. 
možnostech pro investory. K tomuto účelu byla vytvořena 
pracovní skupina, jejíž zástupci budou odpovídat za vkládání 
údajů. Předpoklad dokončení portálu je počátkem roku 2014.

Činnost nadřízeného správní orgánu územního plánování
V oblasti přenesené působnosti bylo vydáno celkem 94 stano-
visek a sdělení nadřízeného orgánu územního plánování k poři-
zovaným 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. V rámci metodické 
činnosti pro územně plánovací činnost byly uskutečněny dvě 
společné porady s úřady územního plánování a pořizovateli 
a jedna společná porada ve spolupráci s Krajským úřadem 
Ústeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.  Oddělením 
byly v roce 2013 provedeny kontroly na úseku územního 
plánování a to nad výkonem přenesené působnosti u města 
Sokolov a obce Milíkov.

7. 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 se v roce 2013 konaly 2 Moni-
torovací výbory, kde bylo schváleno 8 projektů (4x Lead partner 
z KK, 4x partner z KK). Žadatelům z Karlovarského kraje byla 
v roce 2013 poskytnuta dotace ve výši 765.000,- EUR.

V programu Cíl 3 ČR – Sasko 2007-2013
V programu Cíl 3 ČR – Sasko proběhly 2 Monitorovací výbory 
schvalující projekty, kde bylo schváleno žadatelům z Karlovar-
ského kraje 5 projektů (5x partner z KK). Žadatelům z Karlovar-
ského kraje byla v roce 2013 poskytnuta dotace ve výši cca 
300.000,- EUR.

Územní studie horských oblastí
V březnu roku 2013 bylo dokončeno pořizování Územní studie 
horských oblastí. Předmětem studie bylo posoudit horské území 
Karlovarského kraje a navrhnout opatření pro zvýšení využití 
jejich potenciálů v návaznosti na nehorské oblasti Karlovarského 
kraje a na území  Saska a Ústeckého kraje. Po zaevidování 
do celostátní evidence územně plánovací činnosti je územně 
plánovacím podkladem pro zpracování územně plánovacích 
dokumentací a také pro dokumenty strategické povahy (či jejich 
aktualizace). Zároveň může sloužit jako zdroj informací pro možné 
projekty v příštím plánovacím období. Tato územní studie dále 
také splnila úkol daný ZÚR KK, tj. zpřesnila plochy nadmístního 
významu pro rekreaci a sport. Čistopis této studie je veřejně 
dostupný na internetových stránkách kraje. (Pozn. územní 
studie byl jedním z pracovních celků projektu CROSS-DATA, 
viz níže).

Aktualizace územní studie rozvoje a využitelnosti letiště 
Karlovy Vary
V roce 2013 bylo pokračováno v pořizování Aktualizace územní 
studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary. Aktualizace 
by také měla zpřesnit možnost využití stávajících objektů a jejich 
zapojení do nových funkcí a stanovit pouze jednu variantu 
rozvoje letiště. Podkladem pro zpracování aktualizace je zasta-
vovací hmotová studie, kterou si nechal vypracovat provozovatel 
letiště. V roce 2013 bylo uskutečněno veřejné projednání návrhu 
studie, vč. projednání s dotčenými orgány. Poté bylo přistoupeno 
k vyhodnocování připomínek z projednání. Předpoklad dokon-
čení studie je I.Q 2014 a po vložení do evidence územně 
plánovací činnosti bude sloužit jako územně plánovací podklad 
pro rozhodování v území.

Koncepce běžeckého lyžování
V roce 2013 pokračovalo pořizování Koncepce běžeckého 
lyžování v Karlovarském kraji – II. etapa Slavkovský les a zhod-
nocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje. Tento 
koncepční dokument bude spolu s Koncepcí běžeckého lyžo-
vání I. etapa Krušné hory, základním podkladem pro koordinaci 
aktivit běžeckého lyžování v Karlovarském kraji a měl by tak přispět 
k ekonomickému rozvoji území podporou vícedenní i krátkodobé 
rekreace na běžkách.  Jejím předmětem byla lokalizace všech 
provozovaných tras pro běžecké lyžování, včetně zjištění a analyzo-
vání všech dostupných informací o trasách a návrh koncepce 
pro stabilizaci a rozvoj této aktivity v kraji.  V září roku 2013 
proběhlo veřejné projednání v Aši a Mariánských Lázních, 
na kterém byla představena výsledná koncepce běžeckého 
lyžování pro zástupce obcí a významné aktéry v území. Dále 
probíhá provozování a technické vylepšování prohlížecí aplikace, 
která zobrazuje stav upravenosti běžeckých tras. S návazností 
na představenou koncepci a potřeby aktérů aktivně pracuje pracovní 
skupina běžeckého lyžování. Ve spolupráci s klubem českých 
turistů byl zpracován Základní plán značení běžeckých 
tras, podle něhož by se mělo realizovat značení tras v terénu 
v průběhu roku 2014.

Pořizování aktualizace územně analytických podkladů 
(ÚAP)
V roce 2013 dále pokračoval projekt „Koordinovaného pořízení 
a správy územně analytických podkladů Karlovarského kraje“ 
(KOPaS), který je potvrzen smlouvou o spolupráci obcí s rozší-
řenou působností (Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Karlovy Vary, 
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V roce 2013 pokračovala v řízení realizace projektů zahájených 
již v předchozích letech a v jejich dotačním managementu. 
Vzhledem ke znovu spuštění Regionálního operačního 
programu NUTS II Severozápad, byly v závěru roku zpra-
covány a předloženy další žádosti o poskytnutí dotace. Do 47. 
výzvy ROP NUTS II Severozápad byla předložena projektová 
žádost 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. Do 50. výzvy ROP NUTS II 
Severozápad byla předložena projektová žádost s názvem Cent-
ralizace 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 polovině roku byla zahájena fyzická realizace 
projektu Cyklostezka Ohře II zahrnující výstavbu cyklostezky 
v části Cheb – Chocovice s plánovaným termínem dokončení 
v březnu 2014.

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 a bude probíhat až do konce 
roku 2015. Nedílnou součástí krajského projektu je Informační 
systém Heracleum, který soustřeďuje veškerá data o loka-
litách, 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 dotče-
ných 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 redu-
kován na 15% původního stavu tam, kde je možné zasahovat 
chemicky a na 40% u mechanických metod.

V rámci neinvestičních projektů fi nancovaných z Evropského 
sociálního fondu – Operační program Lidské zdroje a zaměst-
nanost APDM pokračovala v realizaci projektů:

„V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální 
služby“

„Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně 
vyloučených lokalit v Karlovarském kraji“

„Vytvoření sítě služeb pro osoby s duševním onemoc-
něním na území Karlovarského kraje“.

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, 
byl rekonstruován jeden z bytů v Aši v Sibiřské ulici a v Krásné 
u Aše byl přestavěn rodinný dům. Vznikly tak dvě skupinové 
domácnosti pro tři a čtyři uživatele. Ke konci roku bylo vyhlášeno 
zadávací řízení na zhotovitele tří staveb v Aši pro další klienty 
z DOZP PATA.

Na oddělení v průběhu roku probíhaly osobní konzultace 
k projektovým záměrům nebo hodnoceným projektům. Oddělení 
přeshraničních projektů v průběhu roku zastávalo následující 
úkoly: aktivní akvizice projektů, konzultace se žadateli, příjem 
a hodnocení žádostí, spolupráce s dalšími subjekty implementační 
struktury, opatření v oblasti publicity - semináře, zveřejňování 
na internetových stránkách, účast na Monitorovacích výborech 
atd. Jednalo se o průběžné výzvy, což v praxi obnáší kontinuální 
prolínání všech výše uvedených činností v rámci saského 
i bavorského programu. 

Pracovníci OPP se také aktivně podíleli na přípravě 
nového programovacího období 2014-2020 a přípravě 
nových přeshraničních programů.

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 zajišťovalo administraci a úkoly spojené s funkcí tajemníka 
Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva KK. 

OPP je aktivně zapojeno v Národním výboru ČR v rámci 
Nadnárodní, Meziregionální spolupráce a ESPON 2013.
 

Oddělení PP zajišťuje informovanost o programu Finančních 
mechanismů EHP/Norska a Švýcarsko – české spolupráci a publi-
citu na webových stránkách kraje. 

V rámci přeshraničních programů se realizovaly projekty na čerpání 
fi nančních prostředků Technické pomoci Cíle 3 určené zejména 
na administrativní a personální výdaje vzniklé při hodnocení 
projektů a publicitu programu. 

Pracovníci oddělení na konci roku 2013 začali s přípravou reali-
zace studijních cest v rámci projektu „Vzdělání pro konkurence-
schopnost Karlovarského kraje“, pro který Karlovarský kraj 
získal dotaci z Evropského vzdělávacího programu Leonardo 
da Vinci.

8. ČINNOST AGENTURY PROJEKTOVÉHO A DOTAČNÍHO  
    MANAGEMENTU KARLOVARSKÉHO KRAJE, 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. 
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Investiční projekty

Nejvýznamnější projektovou aktivitou bylo v roce 2013 dokončení 
projektové dokumentace a vydání stavebního povolení pro projekt 
Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje (VTP KK) 
fi nancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace a pro 
projekt Informačně – vzdělávacího střediska Karlovarského 
kraje (IVS KK) v rámci Integrovaného operačního programu. 
Bohužel oba projekty byly na základě rozhodnutí orgánů kraje 
zastaveny, přestože byly řídícími orgány schváleny k fi nancování.
 

V průběhu roku KARP administrovala veřejnou soutěž na ino-
vační vouchery z rozpočtu Karlovarského kraje pro podporu 
spolupráce regionálních fi rem a vědeckovýzkumných institucí 
(VŠ).

V říjnu 2013 KARP spolupořádala v Karlových Varech seminář 
pro podnikatele Arabský svět a obchodní příležitosti, kde vy-
stoupili velvyslanci a obchodní radové z velvyslanectví Marockého 
království, Alžírské lidové a demokratické republiky a Kuvajtu.

-  Regionální inovační strategie Karlovarského kraje
Od května 2013 probíhá příprava regionální inovační strategie 
(RIS) dle principů inteligentní specializace (S3 strategie). 
Po shromáždění relevantních analýz a studií zaměřených 
na místní inovační potenciál byla postupně realizována indivi-
duální jednání a společná setkání se zástupci místních fi rem, 
škol, veřejných institucí i neziskových organizací. Informace 
získané těmito způsoby byly postupně použity pro plnění úkolů 
při přípravě stručné podoby strategie (tzv. krajské přílohy 
k národní strategii inteligentní specializace). Tyto úkoly, 
instrukce a další požadavky byly zadávány Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a od října 2013 zejména 
RIS3 facilitátorem. Ten plní pro MŠMT mj. roli koordinátora 
přípravy strategií inteligentní specializace na národní a krajské 
úrovni. Koordinaci přípravy RIS pro Karlovarský kraj vykonává 
krajský S3 manažer vybraný MŠMT, který je zároveň zaměst-
nancem KARP. Připravovaná strategie i dílčí podklady vzniklé 
v průběhu její přípravy budou východiskem pro opatření 
a nástroje zaměřené mj. na zlepšení pozice místních firem 
v hodnotových řetězcích. V dalším průběhu přípravy strategie 
budou tato opatření a nástroje diskutovány a konzultovány 
s klíčovými místními partnery, kterými jsou podnikatelská, 
vědeckovýzkumná a veřejná sféra.

10.  INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ ODBOREM   
      REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

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

9. ČINNOST KARLOVARSKÉ AGENTURY ROZVOJE
    PODNIKÁNÍ p.o.

V roce 2013 pokračovali pracovníci KARP v navazování a rozví-
jení kontaktů s místními, regionálními a národními subjekty 
např. hospodářskými komorami v Karlovarském kraji, regionální 
kanceláří CzechInvestu, Agenturou projektového a dotačního 
managementu, některými středními a vysokými školami, míst-
ními podniky, externími odborníky a dalšími subjekty. Pracovníci 
KARP pokračovali ve vzdělávání s ohledem na požadavky, které 
na ně byly kladeny v oblastech problematiky inovací, dotačních 
programů podpory zaměstnanosti apod. KARP pokračovala 
v rozvoji vztahů s národními institucemi zabývajícími se podporou 
inovací a podnikatelského sektoru (Společnost vědeckotechnic-
kých parků ČR, Česká inovace o.p.s., Asociace inovačního podni-
kání ČR, Česká asociace rozvojových agentur). V rámci přípra-
vy jednotlivých dílčích projektů, na nichž se KARP aktivně podílí 
jako partner, byla navázána spolupráce s dalšími subjekty (vysoké 
školy, Úřad průmyslového vlastnictví, Asociace výzkumných 
organizací apod.), přičemž se počítá s dalším prohlubováním 
této spolupráce tak, jak budou projekty postupně realizovány. 

Internetové stránky agentury včetně jejich anglické verze byly 
dále rozšiřovány, upravovány a doplňovány podle přibývajících 
projektů, aktuálních potřeb a podnětů. Pro publicitu byly využí-
vány rovněž Krajské listy, časopis Inovační podnikání & transfer 
technologií, regionální tisk a internetové stránky partnerů. 

Neinvestiční projekty

V průběhu roku 2013 pokračovala realizace neinvestičních 
projektů, kde KARP působí jako partner. Jedná se o 2 projekty 
na zprostředkování praxí VŠ studentů v místních fi rmách:
Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí 
(UNIPRANET) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (příjemcem Západočeská univerzita Plzeň), 
kde bylo zprostředkováno 5 praxí ve 3 místních fi rmách a připraven 
workshop s fi rmami.
ROZVOJ West Bohemia – rozvoj partnerství v územní 
působnosti Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského 
kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (příjemcem Vysoká škola finanční a správní), 
kde bylo zprostředkováno 10 praxí v 8 místních fi rmách.

Dále 2 mezinárodní projety:
CluStrat v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce 
Střední Evropa (vedoucím partnerem Steinbeis-Europa-Zentrum 
der Steinbeis Innovation, Německo), projekt je zaměřen 
na podporu klastrů a v roce 2013 byly připraveny 3 workshopy 
za účasti předních odborníků na inovace a klastry. V rámci 
projektu se začala připravovat podrobná analýza potenciálu 
oboru lázeňství pro vznik klastru. 
Working4Talent - Lidský kapitál a inovace v rámci Operač-
ního programu Meziregionální spolupráce (vedoucím partnerem 
agentura Fomento de San Sebastián, Španělsko). Díky projektu 
byla podpořena organizace konference EuroRegio 2013 resp. 
její část týkající se podpory a vzdělávání mladých lidí. Konfe-
rence byla zaměřena na česko-německou spolupráci na poli 
vzdělávání, zvyšování zaměstnanosti a společných projektů 
týkajících se regionálního rozvoje.
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-  Projekty „Budoucnost uprostřed Evropy - možnosti přes-
hraniční spolupráce v česko - saském pohraničí“ 
a „Budoucnost uprostřed Evropy - možnosti přeshra-
niční spolupráce v česko – bavorském pohraničí“
V roce 2013 pokračovala spolupráce se saskými (Vogtland-
kreis, Erzgebirgskreis), durynskými (Landkreis Greiz) 
a bavorskými (Landkreis Hof, Landkreis Wunsiedel i.F., Land-
kreis Tirschenreuth) partnery realizace projektů „Budoucnost 
uprostřed Evropy – možnosti přeshraniční spolupráce v česko 
– bavorském pohraničí“ (fi nancováno z Dispozičního fondu 
programu Cíl3/Ziel3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
2007 – 2013) a „Budoucnost uprostřed Evropy – možnosti 
přeshraniční spolupráce v česko – saském pohraničí“ 
(fi nancováno 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.

-  VTP KK
Vědeckotechnický park Karlovarského kraje v roce 2011 
získal Karlovarský kraj dotaci z Operačního programu 
Podnikání a inovace (program PROSPERITA) na výstavbu 
Vědeckotechnického parku (VTP), který tvořil významný milník 
v realizaci Strategie (Pilíř A. Regionální inovační systém a Pilíř 
B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost). Celkové náklady 
projektu byly 300 mil. Kč, dotace z toho je 75%. Projekt VTP 
byl projektově připraven, byla vydána všechna potřebná 
stavební povolení. Bohužel byl ale projekt Zastupitelstvem 
Karlovarského kraje (usn. č. ZK 242/09/13 ze dne 12. 9. 2013) 
zastaven. Jeho realizace se předpokládá v dalším programo-
vacím období 2014+.

-  IVS KK
Projekt Informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje 
má přímou souvislost s realizací projektu Vědeckotech-
nického parku. Samotná stavba IVS KK měla sloužit po jejím 
dokončení, v polovině roku 2015, k rozšíření nabídky Úřadu 
práce, k možnosti rekvalifi kací, vzdělávání nezaměstnaných, 
informování vzdělávacích zařízení a podnikatelů. Na IVS bylo 
požádáno o dotaci do Integrovaného operačního programu. 
Dotace byla přidělena, nicméně projekt byl, stejně jako 
předchozí projekt VTP, Zastupitelstvem Karlovarského kraje 
(na jednání ZKK dne 12. 12. 2013) zastaven. Na projekt IVS je 
taktéž dokončena kompletní projektová dokumentace a vydána 
příslušná stavební povolení.

-  Projekt CROSS-DATA
V rámci oddělení územního plánováním byl v první polovině 
roku dále projektově řízen a odborně zajišťován přeshraniční 
projekt CROSS-DATA. V prvním pololetí roku 2013 pokračo-
vala intenzivní komunikace mezi partnery projektu při tvorbě 
informačního systému územního plánování (dále jen 
„ISÚP“). V návaznosti na realizaci ISÚP bylo i nadále 
intenzivně komunikováno mezi odděleními Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, zejména mezi oddělením GIS a územ-
ního plánování. V průběhu tvorby ISÚP byla dne 26.3.2013 
uskutečněna plánovací hra, jejímž předmětem bylo ISÚP před-
stavit úřadům územního plánování a vyzkoušet jeho funkčnost 
na simulovaných zadáních. Zároveň v tomto období byla také 
právními zástupci jednotlivých partnerů podepsána Dohoda 
o spolupráci, ve které se partneři dohodli na společném zajiš-
tění funkčnosti a provozu ISÚP po dobu udržitelnosti projek-
tu. V rámci projektu byl dále společně dokončen Katalog 
dat a položek. Projekt byl zdárně ukončen ke dni 31.5.2013. 
Vzhledem k tomu, že u výsledku projektu - tj. ISÚP přetr-
vávaly provozní a technické problémy, bylo rozhodnuto 
o jeho zprovoznění v prozatímním režimu. Po ukončení projektu 
CROSS-DATA byla v souvislosti s novelou stavebního zákona 
(od 1.1.2013) aktualizována dvojjazyčná publikace „Systém 
územního plánování v České republice a Svobodném státu 
Sasko“. 

-  Projekt „Přeshraniční spolupráce při ochraně přírody 
   a druhů“ 

V roce 2013 byla dohodnuta účast Karlovarského kraje, jako 
projektového partnera v projektu „Přeshraniční spolupráce 
při ochraně přírody a druhů“ (garantem partnera v projektu 
je odd. územního plánování). Cílem projektu je zmapování 
odborných a organizačních podmínek pro přeshraniční spolu-
práci především v otázkách evropských požadavků ochrany 
přírody a druhů při plánování a schvalovacích řízeních a taková 
optimalizace těchto podmínek, aby bylo možno zefektivnit 
přeshraniční spolupráci při ochraně přírody a druhů. V poslední 
třetině roku 2013 byla uzavřena partnerská dohoda mezi Karlo-
varským krajem, Vysokou školou Weihenstephan-Triesdorf 
a Vládou Horních Frank. Zahájení projektu se předpokládá 
na počátku roku 2014.

-  „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) a třetím rokem 
pokračovala jejich realizace. 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.) bude však 
projekt ukončen až v první polovině 2014.
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okresech dosud žádné služby, které by byly primárně určené 
osobám s duševním onemocněním, neexistovaly. Jedná se 
o služby sociální rehabilitace, poskytované terénní formou vždy 
pro území celého okresu.  Mimo to vznikly v rámci projektu multi-
disciplinární týmy, které se v roce 2013 opakovaně scházely, 
v rámci kterých se formou případové práce projednávají složité 
případy jednotlivých klientů. V roce 2013 se také opakovaně 
sešel koordinační tým – tým odborníků z různých oblastí 
(např. z oblasti sociálních věcí, zdravotnictví, policie , hasičů, 
VZP atd.), kteří řešili problematiku péče o osoby s duševním 
onemocněním na úrovni kraje.

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 sociál-
ních 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 specifi ckým 
zdravotním postižením a seniory, byla nastavena kritéria efek-
tivního 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 pora-
denství, 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 
fi nancování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Byla stano-
vena kritéria pro rozhodování o fi nanční podpoře sociálních služeb, 
nastaven proces financování sociálních služeb a vytvořeny 
regionální karty sociálních služeb.

V prosinci 2013 byl na jednání Zastupitelstva Karlovarského 
kraje předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017 schválen. 

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 vylou-
čených 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. 

I.  SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

Zapojení odboru do projektů fi nancovaných z prostředků EU

Od 1.8.2012 je odborem sociálních věcí realizován Individuální 
projekt -
„Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském 
kraji“. V rámci projektu jsou podporovány sociální služby, které 
mají vazbu na transformační procesy v kraji. Konkrétně se jedná 
o sociální služby sociálně terapeutické dílny, podpora samostat-
ného bydlení a sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním, 
zejména mentálním postižením. Dále jsou v rámci projektu pod-
porovány sociální služby sociálně terapeutické dílny a sociální 
rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním.

Od 1.5.2011 do 30.4.2013 byl odborem sociálních věcí realizo-
ván Individuální projekt -
„Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb 
Karlovarského kraje“. Hlavním cílem projektu bylo podpořit 
a prohloubit transformační proces pobytových zařízení sociálních 
služeb v Karlovarském kraji a pokračovat v optimalizaci sítě 
sociálních služeb především pro osoby se zdravotním postižením. 
Cílem bylo nastavit síť sociálních služeb v Karlovarském kraji 
tak, aby osoby se zdravotním, mentálním postižením nemusely 
být přijímány do domovů pro osoby se zdravotním postižením 
jako doposud. Dalším cílem bylo prosazovat možnost uplatnění 
osob se zdravotním postižením na trhu práce.

Karlovarský kraj byl rovněž zapojen do individuálního projektu 
MPSV ČR -
„Podpora transformace sociálních služeb“, jehož hlavním 
záměrem bylo přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových 
zařízení sociálních služeb v České republice a podpořit snahy 
o zkvalitnění, individualizaci a humanizaci služeb sociální péče. 
Cílem projektu MPSV bylo zahájit proces transformace ve vybra-
ných zařízeních ve všech krajích a zajistit komplexní metodickou 
přípravu poskytovatelů, pracovníků a uživatelů sociálních služeb 
na proces transformace do jiných potřebných alternativních slu-
žeb. Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 86/02/07 ze dne 
1.2.2007 byla do projektu MPSV vybrána za KK zařízení sociálních 
služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské 
a Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově. 
V návaznosti na výstupy individuálního projektu MPSV byla 
zahájena realizace individuálního projektu Karlovarského kraje 
na investiční podporu procesu transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková 
organizace, v rámci Integrovaného operačního programu.

Od 1.5.2012 je odborem sociálních věcí realizován Individuální 
projekt -
„Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemoc-
něním na území Karlovarského kraje“. Hlavním cílem 
projektu je tvorba sítě sociálních a dalších navazujících (zejména 
zdravotnických) služeb pro osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje. V rámci projektu vznikly v roce 
2013 dvě nové sociální služby v  Sokolově a v Chebu. V těchto
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protidrogové politiky v Karlovarském kraji za rok 2012, kterou 
na základě podkladů subjektů zabývajících se protidrogovou 
prevencí zpracovává krajská protidrogová koordinátorka. 
Odborem sociálních věcí byl v roce 2013 realizován odborný 
seminář z oblasti protidrogové prevence na téma Právo, rizikové 
chování a návykové látky. Seminář se uskutečnil dne 26.3.2013.

K fi nancování aktivit zaměřených na protidrogovou politiku 
Karlovarským krajem viz dále.

Plánování rozvoje sociálních služeb

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 363/12/13 
ze dne 12.12.2013 byl schválen Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 – 2017. 
Střednědobý plán stanovuje směry, kterými se bude ubírat síť 
sociálních služeb v Karlovarském kraji do roku 2017, a prioritní 
oblasti v rozvoji sociálních služeb. Strategická část středně-
dobého plánu definuje vizi, principy, prioritní oblasti a dílčí 
a strategické cíle. Prováděcí část popisuje prostředky pro naplnění 
stanovených cílů – druhy sociálních služeb. Součástí středně-
dobého plánu jsou dvě přílohy: Síť sociálních služeb v Karlovar-
ském kraji – výchozí stav a Zdroje dat a informací využité 
pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Podpora činnosti nestátních neziskových organizací 

Pro rok 2013 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 vylou-
     čených 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 31 žádostí na 71 sociálních 
služeb, celkem bylo rozděleno 7.099.500,- Kč:

         program I.           2.672.000,- Kč
         program II.                317.600,- Kč
         program III.           3.609.900,- Kč
         program IV.              500.000,- Kč

V rámci programu Podpora aktivit v oblasti začleňování seniorů 
do společnosti bylo v roce 2013 podpořeno celkem 9 projektů 
v celkové výši 200.000,- Kč.

V oblasti podpory rodiny byly v roce 2013 podpořeny celkem 
3 projekty v celkové výši 110.000,- Kč.

Činnost odboru v oblasti prevence kriminality

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 na 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 preven-
tivní 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. 

V rámci Programu prevence kriminality pro rok 2013 byly z kapi-
toly Ministerstva vnitra ČR podpořeny investiční a neinvestiční 
projekty obcí Karlovarského kraje v celkové částce 5.721.612,- Kč. 
Podpořena byla města Aš, Jáchymov, Kraslice, Karlovy Vary, 
Nová Role, Nové Sedlo, Rotava, Sokolov, Teplá, Žlutice.

V roce 2013 bylo již počtvrté 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 2013. Celkem bylo 
mezi organizace rozděleno 274.000,- Kč.

Odborem sociálních věcí byl v roce 2013 realizován odborný 
seminář z oblasti prevence kriminality na téma Bezpečná lokalita, 
seminář se uskutečnil dne 15.5.2013.

Dne 4.12.2013 odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem 
školství, mládeže a tělovýchovy KÚKK uspořádal IV. krajskou 
konferenci prevence kriminality a rizikového chování. 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 protidro-
gové politiky, založené na koordinaci a evaluaci aktivit realizo-
vaných v Karlovarském kraji, vycházející z potřeb jednotlivých 
cílových skupin.

Krajská protidrogová komise v roce 2013 zasedala celkem 5x. 
Na svých jednáních se především zabývala hodnocením akti-
vit v rámci protidrogové politiky v kraji a činností poskytovatelů 
protidrogové prevence. Dále se seznámila a schválila navržené 
fi nanční podpory projektům protidrogové prevence poskyto-
vatelů v rámci dotačního řízení Karlovarského kraje - Fondu 
na podporu nestátních neziskových organizací na rok 2014. Komise 
též v roce 2013 projednala a schválila Výroční zprávu o realizaci
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V rámci pravidelných pracovních porad a setkávání s pracovníky 
v sociálních službách těchto zařízení také realizují pracovnice 
odboru pracovní skupiny, v rámci nichž pomáhají při řešení 
různých komplikovaných problémů, se kterými se zaměstnanci 
setkávají ve své denní praxi a z jejich pohledu již těžko nacházejí 
řešení. 

Odbor  dále spolupracuje  se zařízeními na soustavném vzdělávání 
sociálních a zdravotních pracovníků, zejména formou odborných 
seminářů, které  pro tyto pracovníky  zajišťuje dle aktuálních potřeb 
zaměstnanců jednotlivých zařízení. 

V neposlední řadě pracovnice odboru přešetřují a vyřizují stíž-
nosti na podněty týkající se zejména sociální a zdravotní péče 
ve  zřizovaných zařízeních. Tyto stížnosti jsou pak podnětem 
pro zvyšování kvality péče v zařízeních zřizovaných Karlovarským 
krajem.

Zapojení odboru do přípravy na stárnutí v České republice

Stárnutí populace se dotýká všech součástí života společnosti 
a promítá se do širokého spektra nejrůznějších opatření reagu-
jících na probíhající a očekávané demografi cké změny s cílem 
maximální podpory seniorů, a to především v jejich přirozeném 
prostředí.

Karlovarský kraj se v roce 2013 aktivně podílel, prostřednictvím 
svého zástupce z odboru sociálních věcí, na přípravě Národního 
akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 
2013 až 2017 („Plán“). 

Odbor se při plnění Plánu v roce 2013 zaměřil především 
na opatření, která povedou ke zkvalitnění sociálních služeb 
určených pro cílovou skupinu seniorů, a dále na společenské 
aktivity určené pro seniory. Cílem je podpořit udržení nezávislosti 
seniorů a důstojného prožití této fáze jejich života a současně 
zajistit pomoc rodinám, které pečují o nesoběstačné seniory. 
V Karlovarském kraji je kladen důraz především na rozšíření 
nabídky terénních služeb sociální péče a na zajištění návaz-
nosti a provázanosti terénních a pobytových služeb.  Zároveň je 
snaha dosáhnout dostatečné provázanosti sociálních služeb se 
zdravotními službami tak, aby bylo možno seniorům nabídnout 
širokou škálu služeb, která bude obsahovat i geriatrickou péči, 
včetně péče paliativní.

Významnou aktivitou Karlovarského kraje, kterou prostřednictvím 
odboru zajišťuje ve vztahu k občanům seniorského věku 
s ohledem na proces získávání a rozvoje vědomostí, schopností 
a praktických dovedností v souvislosti s celoživotním učením, 
je dotační program Karlovarského kraje určený především 
na podporu aktivit v oblasti začleňování seniorů do společnosti. 
Na tento program je každoročně vyčleněno 200 000,- Kč. 
Žadateli o dotaci mohou být zájmová občanská sdružení seniorů, 
maximální výše požadavku je 50 000,- Kč. V roce 2013 bylo 
podpořeno celkem 9 organizací, které se aktivitám v oblasti 
začleňování seniorů do společnosti věnují.

Ve spolupráci s Asociací občanských poraden a Českou asociací 
pečovatelské služby uspořádal odbor seminář pro seniory, který 
byl zaměřený na téma fi nanční gramotnosti a program prevence 
předlužení, nejčastější příčiny předlužování, problematiku 
exekucí a insolvence, možnosti oddlužení nebo také proble-
matiku předváděcích akcí a podomního prodeje nebo úskalí 
spotřebitelských úvěrů. V rámci semináře bylo poskytnuto 
zájemcům také odborné sociální poradenství. Výše uvedených 
aktivit se účastnili senioři z celého Karlovarského kraje.

Národnostní menšiny

V příhraničním Karlovarském kraji se nachází více jak 60 komunit 
různých národností. Spolupráce s organizacemi příslušníků  
národnostních menšin je zajišťována zejména prostřednictvím 
Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského 
kraje (VNM). Se svými konkrétními problémy se zástupci národ-
nostních menšin rovněž obracejí na koordinátora pro romské 
záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců, který pracuje 
na odboru sociálních věcí. Kromě toho, že koordinátor vykonává 
pozici zapisovatele pro VNM, přednáší také na téma národ-
nostních menšin a multikulturní výchovy, a to především ve školách 
v kraji, ale i v dalších institucích. 

Ve VNM je zastoupeno osm v kraji nejpočetnějších a aktivních 
národností. Počet členů VNM je nyní 15 osob. Za národnostní 
menšiny jsou v něm zastoupeni  Ukrajinci, rusky mluvící občané 
z území bývalého Sovětského svazu (jež zastupuje Bělorus), 
Rusové, dále Slováci, Němci, Vietnamci, Romové a Maďaři.
  
VNM měl v roce 2013 6 jednání. Mimo to uspořádal již 6. ročník 
tradiční fotosoutěže s názvem: „Ze života národnostních 
menšin“. Snímky, které byly do soutěže zaslány, byly vystaveny 
ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje.  Dále pořá-
dal výtvarnou soutěž, která byla  určena pro žáky základních 
uměleckých škol v kraji. Na závěr byla opět uspořádána výstava 
vítězných obrázků a školy i autoři byli oceněni u příležitosti Dne 
národnostních menšin v Sokolově. Členové VNM se v rámci 
karlovarského Folklorního festivalu rovněž účastnili pořadu 
s názvem „Žijí s námi“, pořádaného spolupracujícím Centrem 
na podporu integrace cizinců. V pořadu věnovaném národnostním 
menšinám vystoupili mimo jiné i zástupci romské a slovenské 
národnostní menšiny.

Dne 14.9.2013  byl z podnětu VNM,  pod záštitou náměstka 
hejtmana a garanta VNM, Bc. Miloslava Čermáka, uspořádán 
v Sokolově další, tentokrát již V. Den národnostních menšin, 
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 národ-
nostních menšin, je obohacená ukázkami kuchyní jednotlivých 
etnik. Akce má vždy velký ohlas a stala  se v našem kraji již 
tradicí. 

Za další příklad dobré praxe lze považovat také pokračující 
činnost VNM v udílení motivačních diplomů „Za významný přínos 
v dodržování a šíření kulturních tradic národnostních menšin“. 
V roce 2013 byl udělen diplom za přínos k česko-vietnamské 
spolupráci vietnamské komunitě. 

Činnost odboru ve vztahu k příspěvkovým organizacím 
Karlovarského kraje poskytujícím pobytové sociální služby

Karlovarský kraj je zřizovatelem domovů pro seniory, domovů 
se zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním posti-
žením, Celkem se jedná o 13 zařízení poskytujících pobytové 
sociální služby. Úloha odboru spočívá především  v metodické 
podpoře pracovníků těchto zařízení, která je věnována  sociální 
a zdravotní péči  o klienty těchto zařízení.

Další oblastí metodické podpory je pomoc při přípravě na inspekci 
poskytování sociálních služeb tak, aby prováděná praxe maximálně 
odpovídala kritériím standardů kvality sociálních služeb, případně 
pomoc při odstraňování nedostatků zjištěných při inspekci.
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Sociálně - právní ochrana dětí

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 1.1.2013 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „Zákon 
o SPOD“), která zavedla nové kompetence orgánům sociálně-
právní ochrany dětí. V souvislosti s tím se zvýšila potřeba 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti metodické pomoci 
krajského úřadu. V roce 2013 uspořádal krajský úřad pro pracov-
níky orgánů sociálně-právní ochrany dětí  2 konzultační dny, 
1 pracovní poradu a 2 semináře. Jeden seminář realizoval kraj-
ský úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
a byl věnován právě zmíněné novele Zákona o SPOD. Druhý 
byl zaměřen na oblast rodinného práva obsaženém v novém 
zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti 
1.1.2014. Dále zajišťoval krajský úřad konzultace přímo na úřadech, 
prostřednictvím elektronické korespondence a telefonicky.

V rámci kontrolní činnosti byla na I. pololetí roku 2014 naplá-
nována jedna kontrola se zaměřením na výkon přenesené 
působnosti v oblasti SPOD u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností a jedna kontrola u nestátní neziskové organizace, 
která vykonává SPOD na základě pověření k výkonu SPOD, tj. 
„pověřená osoba“.  Vzhledem k velké zátěži pracovníků orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí, která byla způsobena aplikací 
nových právních předpisů v praxi a plnění nově stanovených 
povinností byla plánovaná kontrola obecního úřadu přesunuta 
na rok 2014. Kontrola u pověřené osoby byla zrušena, neboť 
organizace přestala vykonávat kontrolovanou činnost.

Na odbor sociálních věcí krajského úřadu se obraceli rodiče 
či rodinní příslušníci, kteří se domáhali přešetření postupů sociálních 
pracovnic obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při řešení 
rodinných sporů o děti nebo otázek týkajících se výchovy dítěte. 
V roce 2013 obdržel odbor celkem 6 stížností a podnětů týkají-
cích se oblasti SPOD. Z toho 3 stížnosti byly postoupeny věcně 
a místně příslušnému orgánu k vyřízení a 3 stížnosti prošetřoval 
krajský úřad. Všechny stížnosti řešené krajským úřadem 
v uvedeném roce byly vyhodnoceny jako nedůvodné.

V roce 2013 vydal Krajský úřad Karlovarského kraje 10 rozhodnutí 
v oblasti pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.  

Od července roku 2014 začalo vykonávat činnost zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko, se sídlem Svatošská 
274, Karlovy Vary, jehož zřizovatelem je Sdružení SOS dětských 
vesniček, U Prašného mostu 50, Praha 1. Jedná se o jediné 
zařízení tohoto typu v kraji, které poskytuje pomoc dětem, které 
se ocitly bez jakékoliv péče a  týraným a zneužívaným dětem. 
Krajskému úřadu tak vznikla nová povinnost, a to rozhodování 
o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc a jeho výplata. 

Přehled činností odborů

II.  PŘENESENÁ PŮSOBNOST

Dotace ze státního rozpočtu na zajištění poskytování sociál-
ních služeb 

V roce 2013 přijímal odbor sociálních věcí v rámci dotačního 
řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR také žádosti posky-
tovatelů sociálních služeb o dotaci MPSV na rok 2014. Žadateli 
byly nejen nestátní neziskové organizace, ale i obce, fyzické 
a právnické osoby, příspěvkové organizace obcí a kraje. Žádost 
o dotaci podalo celkem 78 poskytovatelů na 147 sociálních 
služeb. Žádosti jednotlivých organizací byly zpracovány 
do souhrnné žádosti, která byla odeslána na MPSV, s celkovým 
požadavkem 231.859.000,- Kč.

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 sociálních službách“), o oprávnění k poskytování 
sociálních služeb, tj. o registraci poskytovatelů sociálních 
služeb, a v návaznosti na to i o změnách v registraci nebo o zru-
šení registrace. V průběhu roku 2013 bylo vydáno celkem 43 
rozhodnutí (z toho ve 3 případech se jednalo o registraci nového 
poskytovatele sociálních služeb, 1 rozhodnutí zamítnutí žádosti 
o registraci a 2 rozhodnutí zrušení registrace poskytovatelů 
sociálních služeb na vlastní žádost). 

Počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v Karlovar-
ském kraji k 31.12.2013  byl 58, počet poskytovaných sociálních 
služeb v kraji (z hlediska druhů služeb) 123. V případě osob, 
které poskytují sociální služby a nevyžaduje se dle Zákona 
o sociálních sužbách registrace, pouze zápis do registru posky-
tovatelů, bylo ke dni 31.12.2013 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 do registru poskytovatelů 
sociálních služeb.

S ohledem na velmi 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/. 

V roce 2013 provedl registrující orgán 9 kontrol poskytovatelů 
sociálních služeb v kraji. V 1 případě uložil pokutu za správní 
delikt, kterého se poskytovatel sociálních služeb dopustil tím, 
že dle ustanovení § 107 odst. 2 Zákona o sociálních službách 
neposkytoval sociální službu v rozsahu stanoveném v rozhodnutí 
o registraci.
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pěstounskou péči.  Současně v roce 2013 bylo přijato 16 žádostí 
o zařazení do evidence osob vhodných vykonávat PPPD (v před-
chozím roce žádná). Do evidence bylo zařazeno 13 žadatelů 
(manželských párů či samožadatelů) o osvojení, 6 žadatelů 
o pěstounskou péči a 2 žadatelé o PPPD. 

V roce 2013 zajišťoval krajský úřad, jako každoročně, pravidelnou 
konzultaci o výkonu pěstounské péče. Dvoudenní setkání 
pěstounů a jejich rodin se uskutečnilo na začátku září 2013 v rekre-
ačním zařízení Flora, na Mariánské (u Jáchymova). Zúčastnilo 
se ho celkem 16 pěstounských rodin (26 dospělých osob a 35 
dětí). Kromě odborných přednášek měli pěstouni možnost konzul-
tovat své problémy s odborníky na náhradní rodinnou péči 
a zároveň si mohli předávat své zkušenosti s výchovou dítěte 
v NRP. Neocenitelná je i vzájemná podpora pěstounů při zvládání 
mnohdy nelehkých situací při výchově přijatého dítěte.

Souhrnné údaje o rozhodování v oblasti SPOD v roce 2013: 
bylo vydáno 21 rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů 
o NRP. Pro 43 dětí byli vyhledáni náhradní rodiče  

Sociální práce 

Od 1.1.2012, v souvislosti se Sociání reformou I, došlo k význam-
ným změnám v kompetencích krajských úřadů a tím i v dosavadní 
práci na odboru sociálních věcí.  Krajskému úřadu tím přibyly 
nové kompetence v oblasti výkonu sociální práce,  zejména čin-
nost metodická, koordinační a kontrolní ve vztahu k obecním 
úřadům  a samostatná realizace činností sociální práce. 
Na základě vyhodnocení potřeb sociálních pracovnic/-íků obecních 
úřadů a pro zlepšení spolupráce mezi sociálními pracovníky 
obecních úřadů a úřadů práce připravil odbor sociálních věcí  
na březen 2013 pro obě tyto cílové skupiny kasuistický seminář. 
Seminář byl určen pro pracovnice Magistrátu města  Karlovy 
Vary a pracovnice Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových 
Varech. Ze  zpětné vazby vyplynulo, že obě strany preferují spo-
lečná setkání jiného charakteru, požadovány byly školící akce, 
odborné semináře, přednášky.
 
Krajský úřad se proto dále zaměřil na zajištění vzdělávání 
pro pracovníky obecních úřadů s cílem umožnit jim zvýšit svou 
odbornost v široké oblasti činností sociální práce. V květnu se 
uskutečnilo pracovní setkání sociálních pracovnic/-íků městských 
úřadů, na kterém přednesly odborné příspěvky pracovnice 
Okresní správy sociálního zabezpečení v Karlových Varech 
na téma důchodové pojištění  a  pracovnice MPSV, referátu 
odvolání a správních agend, na téma nepojistných dávkových 
systémů a aktuálních změn v této oblasti. 

V říjnu 2013 zajistil krajský úřad školení k novému občanskému 
zákoníku na téma změny v opatrovnictví od ledna 2014. Lektorsky 
zajistily školení odbornice z organizace QUIP – Společnost 
pro změnu, JUDr. Dana Kořínková a Bc. Radka Čebišová.

V prosinci 2013 v rámci koordinační činnosti připravil krajský 
úřad společné setkání sociálních pracovnic/-íků z pobytových 
zařízení sociálních služeb  a  z městských úřadů. Cílem takto 
široce koncipovaného setkání bylo vytvoření prostoru pro vzájemné 
seznámení se a nastavení možností spolupráce a propojení 
jednotlivých týmů, které se účastní sociální práce s lidmi v nepříz-
nivé sociální situaci. Tématicky bylo setkání zaměřeno na práci 
s klienty, kteří jsou v pobytových zařízeních, nebo by do nich 
měli být umístěni, a na možnosti, jak jim umožnit život mimo 
ústavní zařízení s podporou alternativních služeb.  

V posledním čtvrtletí provedl krajský úřad kontrolu výkonu činností 
sociální práce na jednom z pověřených obecních úřadů v kraji.

V roce 2013 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 je realizována na základě dohody, kterou uzavřel 
Karlovarský kraj s MPSV v srpnu 2012.

Náhradní rodinná péče 

Agenda náhradní rodinné péče (dále jen NRP), kterou zajišťuje 
krajský úřad, spočívala v roce 2013 ve vedení evidence dětí, 
kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí 
formou pěstounské péče nebo osvojení, evidence osob vhod-
ných stát se osvojiteli nebo pěstouny a evidenci osob, které mohou 
vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu a v neposled-
ní 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 
dětí, 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 samoža-
datelů). Zprostředkování NRP je služba určená primárně dítěti.

Ve sledovaném roce se podařilo krajskému úřadu zprostředkovat 
NRP celkem 43 dětem, z toho 26 dětí odešlo z dětských domovů 
do rodin budoucích osvojitelů a 17 dětí do rodin budoucích pěstounů. 
V průběhu sledovaného roku 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 2013 bylo do PPPD 
za spolupráce krajského úřadu umístěno celkem 12 dětí, kdy 9 
z nich bylo následně svěřeno do předadopční péče.
Během roku 2013 došlo v souvislosti s novelou Zákona o SPOD 
k nárůstu počtu dětí, kterým je třeba zajisti péči v náhradním rodin-
ném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení. Nově 
jsou hlášeny do této evidence všechny děti, které jsou umístěny 
mimo svoji biologickou rodinu, např. děti s nařízenou ústavní 
výchovou, děti svěřené do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, děti, umístěné do pěstounské péče na přechodnou dobu.

Do evidence dětí bylo v roce 2013 zařazeno 40 dětí, kterým může 
být zprostředkováno osvojení a 250 dětí, kterým může být zprostřed-
kována pěstounská péče. Krajský úřad vyhledával vhodnou 
náhradní rodinu pro celkem 290 dětí (oproti roku 2012, kdy vy-
hledával pro celkem 46 dětí). Vzhledem velkému nárůstu počtu 
dětí, kterým je třeba zajistit NRP formou pěstounské péče, se 
krajský úřad podílel na vzniku neformální pracovní skupiny 
pro NRP a současně zahájil kampaň na získávání pěstounů. 
V průběhu roku 2013 se uskutečnila 3 setkání široké veřejnosti 
a odborníků v oblasti NRP, která byla organizována členy neformální 
pracovní skupiny. Na podporu neformální pracovní skupiny 
pro NRP byly vytvořeny webové stránky, kde jsou uveřejňovány 
také informace krajského úřadu. Ke konci roku 2013 vytvořil 
odbor leták s informacemi pro budoucí pěstouny. Leták byl distri-
buován na všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem, do infocenter, 
k dětským lékařům a na další instituce.

Během roku 2013 bylo přijato 24 žádostí o zařazení do evidence 
osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, z nichž 12 žádostí 
bylo o osvojení, 11 o pěstounskou péči a 1 žádost o osvojení nebo

Přehled činností odborů
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Karlovarský kraj poskytuje fi nanční prostředky žadatelům 
na tyto aktivity:

-  projekty týkající se environmentálního vzdělávání, výchovy
   a osvěty

-  projekty související s ochranou přírody a krajiny

-  drobné vodohospodářské a ekologické akce

-  opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených   
   povodněmi

-  hospodaření v lesích

-  pořádání přehlídky mysliveckých trofejí

-  podporu včelařství

-  činnost nestátních neziskových organizací a občanských 
   sdružení

-  podpora výstavby kanalizací a intenzifi kací ČOV
   v aglomeracích nad 2000 EO

V roce 2013 bylo na tyto účely poskytnuto žadatelům 
cca 38,7 mil. Kč.

Přehled činností odborů
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Odbor životní prostředí

Příspěvky Částka v Kč Počet schválených žádostí

Nestátním neziskovým organizacím na úseku environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2013 600.000,-  23

Nestátním neziskovým organizacím na úseku ochrany životního
prostředí v roce 2013 700.000,- 12

Na drobné vodohospodářské a ekologické akce v roce 2013 13.500.000,- 8

Opatření na ochranu před  povodněmi v územích ohrožených
povodněmi v v r. 2013 1.039.806,- 13

CELKEM 15.839.806,- 56



Příspěvky „Podpora výstavby a intenzifi kací ČOV v aglomeracích nad 2000 EO Částka Kč

Město Sokolov - Intenzifi kace ČOV Sokolov - 1. etapa 5.190.200,-

Město Skalná - Skalná - kanalizace a intenzifi kace ČOV, Starý Rybník kanalizace 8.000.000,-

CELKEM 13.190.200,-

Přehled činností odborů
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Příspěvky na hospodaření v lesích Částka Kč

„A“  příspěvek na obnovu lesů postižených imisemi 528.091,-

„B“ příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 5.907.048,-

„D“ příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 1.756.192,-

CELKEM 8.191.331,-

Příspěvek na přehlídky mysliveckých trofejí Částka Kč

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary 5.000,-

Okresní myslivecký spolek Cheb 5.000,-

Okresní myslivecký spolek Sokolov 0,-

CELKEM 10.000,-

Příspěvky na podporu včelařství Částka Kč

Počet žadatelů 85 (začínající 50, stávající 35) 1.154.464,-

CELKEM 1.154.464,-



Příspěvky nestátním neziskovým organizacím na činnost 
v roce 2013:

Přehled činností odborů
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V programu odstranění ekologických škod vzniklých před  
privatizací hnědouhelných těžebních společností byla v roce 
2013 předložena a schválena 1 žádost Karlovarského kraje 
v nákladech 222 mil bez DPH.

Příspěvky na činnost Částka Kč

Okresní myslivecký spolek Cheb 50.000,-

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary 60.000,-

Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz v Plzni 150.000,-

Český svaz chovatelů drobného zvířectva 50.000,-

Český svaz zahrádkářů Cheb             20.000,-

Sdružení přátel ZOO a BZ města Plzně  5.000,-

CELKEM 335.000,-

Žadatel Název stavby Náklady v Kč bez DPH

Karlovarský kraj Revitalizace území Sokolov, Svatava – III. etapa
(II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava) 3. část 222.030.000,-

CELKEM 222.030.000,-

V rámci plnění Radonového programu ČR za rok 2013 bylo 
v Karlovarském kraji realizováno prostřednictvím krajského 
úřadu:

a) vyhledávací program

Počet  rozmístěných stopových 
detektorů radonu

Počet měřených objektů trvalého
bydlení a škol

Z toho škol (mateřské školy ve školním 
roce 2013-14)

182 25 10



Ochrana a péče o zvláště chráněná území 
 
Celkové plnění zadaných managementových prací dle plánů 
péče (a jejich zpracování) ve výši 2,718.630,- Kč.

Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti 
EKO-KOM, a.s.

Poskytnutí sběrných nádob obcím a městům. Tímto způsobem 
byla posílena infrastruktura 8 obcí, kterým bylo poskytnuto 
celkem 154 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 Otovice a na 1. místě Obec Šemnice. 

- v kategorii nad 1000 obyvatel na 3. místě skončilo Město 
Lázně Kynžvart, na 2. místě Město Karlovy Vary a na 1. Město 
Ostrov.

Dále probíhaly rozbory domovních odpadů.

V rámci projektu bylo uskutečněno celkem 43 exkursí do CEVOH 
v Černošíně, kterých se zúčastnilo v období 5. 4. – 9. 12. 2013 
celkem 1487 žáků mateřských, základních a středních škol 
Karlovarského kraje.

V této aktivitě bylo dále realizováno:
Inzerce v regionálním tisku
Venkovní akce – Kozodoj – Stará Role
Den záchranářů – Rolava KV
Myslivecké slavnosti – KV
Výtvarná soutěž školských zařízení v KK

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

Z toho POO
ve školách

Celková dotace
na provedená POO

Počet rozpracovaných 
POO Z toho škol

- - - 6 -

Poznámka: 
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) v tomto roce opět požádal krajské úřady o součinnost při proměřování objemové aktivity radonu 
(OAR) v mateřských školách v ČR. Důvodem je možná změna tohoto parametru v souvislosti se zateplováním objektů MŠ. Odbor 
ŽPaZ již třetím rokem oslovil s bezplatnou nabídkou měření všechny MŠ v kraji. Ty, které projevily zájem, byly vybaveny stopovými 
detektory radonu, které budou rozmístěny po celý školní rok 2013-2014. Na konci školního roku  budou exponované detektory staženy 
a předány k vyhodnocení. Výsledky měření OAR budou MŠ oznámeny. Pro následující školní rok se počítá s opětovným oslovením 
MŠ, které dřívější nabídky nevyužily. SÚRO v další etapě počítá i s měřením OAR v základních školách v celé ČR. 

Proběhlo 11 odborných seminářů se zaměřením na zvýšení 
informovanosti zástupců státní správy a samosprávy o probíha-
jících 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 18 představení.

Předmětem 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 59 tříd MŠ a ZŠ 
v celkovém počtu 2 031 dětí.

Náklady na údržbu, úklid a drobné opravy infostezky, která byla 
instalována v minulých letech.

Zaplacení reklamních ploch pro banery a cesty odpadů které 
jsou dlouhodobě umístěny v KV Areně. 

Vyrobeno bylo 132.000 ks a distribuován byl do všech domác-
ností Karlovarského kraje (vložením do Krajských listů).

Dále bylo pořízeno 50 ks deskových vzdělávacích her na téma 
Ekologická výchova určených pro MŠ, ZŠ, PrŠ vytvořených 
Záchranným kruhem.



Karlovarský kraj začal v roce 2013 realizaci dalšího 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. 

Další příspěvky a projekty 

Karlovarský kraj v roce 2013 umožnil návštěvu Ekofarmy Kozo-
doj, Biostatku Valeč a Školního statku v Chebu mateřským, 
základním a středním školám Karlovarského kraje, 119 exkursí 
se zúčastnilo 4154 žáků.

Karlovarský kraj se podílel na vyhodnocení soutěže „Regionální 
potravina Karlovarského kraje 2013“, realizovaného Regio-
nální agrární komorou. Do soutěže bylo v 8 kategoriích přihlášeno 
19 výrobců s 67 produkty.

Ocenění získali:

-  Chléb žitný, výrobce: Antonín Baborovský, pekařství 

-  Karlovarské trubičky, výrobce: Miroslav Marek, cukrářství

-  Myslivecká klobása, výrobce:  Karlovarské uzeniny s.r.o

-  Ořechový salám, výrobce: Roman Jelen, řeznictví
   a uzenářství

-  Kynšperský zajíc 12° světlý ležák, výrobce: Kynšperský  
   pivovar s.r.o.

-  Děpoltovické máslo, výrobce: Farma Jiří Kubernát

-  Farmářský kozí sýr, výrobce: Horský statek Abertamy s.r.o.

-  Kolekce medů z Karlovarského kraje - smíšený, výrobce: 
   Včelařství M+M Dimovi

Karlovarský kraj dále spolufi nancuje projekty z Operačního 
projektu Životní prostředí

Karlovarský kraj v roce 2013 podal 4 žádosti do Operačního 
programu životního prostředí na zajištění managementu zvláště 
chráněných území a evropsky významných lokalit v Karlovar-
ském kraji -  Jezerský vrch, Vladař, Borecké rybníky a Doupovské 
hory 2. V rámci realizace budou provedeny práce směřující 
k zachování předmětu ochrany - pěstební práce, dosadby, 
výstavba úkrytů pro živočichy, odstranění náletových dřevin 
apod. Celkové předpokládané náklady jsou 9 mil. Kč.
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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 spo-
lečnosti využily další obce Bublava, Vintířov, Nové Hamry, 
Božičany, Dalovice, Nebanice, Nové Sedlo, Hory, Jindřichovice, 
Tuřany, Vřesová, Kynšperk  nad Ohří, Smolné Pece, Děpol-
tovice, 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.



Seminář kronikářů a vyhlášení soutěže „O nejlepší kroniku 
Karlovarského kraje“
Koncem listopadu se v Becherově vile v Karlových Varech 
uskutečnil 10. ročník krajského semináře kronikářů obcí a měst 
Karlovarského kraje. Semináře se zúčastnilo přes 50 kronikářů. 
Během této tradiční akce byl také vyhlášen výsledek soutěže 
“O nejlepší kroniku Karlovarského kraje“. Vítězem se stala 
kronika města Bečova nad Teplou.

Cena hejtmana Karlovarského kraje udělovaná vítězi 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Kategorii 
Píseň
V rámci konání Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 
je vyhlašována také v kategorii Píseň cena hejtmana Karlovar-
ského kraje. Součástí této ceny je uspořádání koncertu. V květnu 
2013, v rámci Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, 
se tento koncert uskutečnil v Galerii umění Karlovy Vary a jeho 
hlavním představitelem byl vítěz výše zmíněné kategorie Petr 
Nekoranec. 

Výstava „Architektura Karlových Varů“ v Císařských Lázních 
v Karlových Varech
Na této výstavě se kromě Karlovarského kraje podílelo Statutární 
město Karlovy Vary, Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Lokti, a Zájmové sdružení právnických osob Císařské 
lázně Karlovy Vary. Vernisáž výstavy proběhla během Zahájení 
lázeňské sezóny v Karlových Varech a s velice úspěšnou návštěv-
ností byla k vidění až do konce října.

ODDĚLENÍ KULTURY

Činnost v oblasti přenesené působnosti

Byla provedena 1 kontrola výkonu státní správy na úseku kultury 
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a to na Měst-
ském úřadě Kraslice.

Činnost v oblasti samostatné působnosti

Program „Děti, mládež a kultura“
Oddělení kultury organizovalo dopolední kulturně vzdělávací 
programy pro mateřské, základní a střední školy, a to především 
divadelní, koncertní, taneční a fi lmová představení, dále před-
nášky, soutěže a besedy. Pravidelně se konaly i další speci-
ální programy muzeí, galerií, knihoven. Na tento program 
bylo z rozpočtu KK vyčleněno 1.477.255,- Kč.

Přehled činností odborů
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Odbor kultury, památkové péče, lázeňství
a cestovního ruchu

Na tento program se oddělení kultury podařilo získat dotaci 
od Nadace ČEZ ve výši 250.000,- Kč. Celková fi nanční částka 
pro tento program tedy v roce 2013 činila 1 727.255,- Kč 
a za tyto finanční prostředky se uskutečnilo 231 akcí, 
které navštívilo přes 27 tisíc dětí mateřských a žáků základ-
ních a středních škol.



Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Kraj prostřednictvím oddělení kultury vykonává zřizovatelskou 
funkci vůči sedmi příspěvkovým organizacím zřizovaných 
Karlovarským krajem:

-  Krajská knihovna Karlovy Vary
   Závodní 378/84, 360 01 Karlovy Vary,
   ředitel PaedDr. Vratislav Emler 

-  Galerie 4 – galerie fotografi e, příspěvková organizace
   Kamenná 2, 350 22 Cheb,
   ředitel Mgr. Zbyněk Illek

-  Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková 
   organizace
   Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb,
   ředitel Mgr. Marcel Fišer 

-  Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace
   Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary,
   ředitel Mgr. Jan Samec

-  Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského 
   kraje
   Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb,
   ředitel Ing. Roman Procházka

-  Muzeum Sokolov, příspěvková organizace
   Karlovarského kraje
   Zámecká 1, 356 01 Sokolov,
   ředitel Ing. Michael Rund

-  Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace
   Karlovarského kraje
   Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary,
   ředitelka Ing. Lenka Zubačová

V roce 2013 pracovalo ve všech sedmi příspěvkových organizacích 
kultury celkem 169 zaměstnanců  a akce, které tyto organizace 
pořádaly, navštívilo celkem cca 419 878 návštěvníků. Z rozpočtu 
Karlovarského kraje činily skutečné náklady na činnost těchto 
příspěvkových organizací včetně investic celkem 85,2 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.

Oddělení kultury se také podílí na tvorbě internetových stránek 
Karlovarského kraje a na předávání informací Karlovarského 
kraje prostřednictvím facebooku.

Příspěvky na projekty z oblasti kultury

V rozpočtu kraje v roce 2013 byla na projekty v oblasti kultury 
vyčleněna částka cca 7,63 mil. Kč. Z této částky bylo na podporu 
významných projektů vyčleněno cca 3,73 mil. Kč, na podporu 
ostatních projektů částka cca 1,84 mil. Kč a částka 2,06 mil. 
Kč byla určena na zkvalitnění kulturní nabídky pro veřejnost, 
konkrétně na podporu činnosti profesionálních souborů divadel 
a symfonických orchestrů v Karlovarském kraji (Západočeský 
symfonický orchestr, Karlovarský symfonický orchestr, Západo-
české divadlo Cheb, Karlovarské hudební divadlo, Karlovarské 
městské divadlo). V roce 2013 bylo podáno celkem 151 žádostí 
s celkovou požadovanou částkou přesahující 19,37 mil. Kč.

Z počtu 151 žádostí bylo podpořeno 84 žádostí – projektů: 
 
7 příspěvků přímo z rozpočtu                        významné projekty

67  příspěvků                                                      ostatní projekty

4  příspěvky               podpora činnosti profesionálních souborů

Seznam příspěvků je uveřejněn na internetových stránkách 
kraje, viz: www.kr-karlovarsky.cz. 

Publikační činnost

Oddělení kultury se věnuje pravidelnému informování o chysta-
ných kulturních akcích v rámci Kulturního kalendáře na turistic-
kém 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 vstup-
ného, objednávací portály (pro vstupenky), URL (link na podrob-
nosti, fotografi e a soubory s podrobnými informacemi.

Přehled činností odborů
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Investiční akce v roce 2013 

Od zřizovatele byly poskytnuty prostředky v celkové výši 7,5 mil. 
Kč, zbytek fi nančních prostředků byl použit z vlastních zdrojů 
jednotlivých příspěvkových organizací.

Krajská knihovna v Karlových Varech
- od zřizovatele 950.000,- Kč

Dokončení stavebních úprav nového skladu knih ve výši 
1.608.825,- Kč.

Dodávka a montáž knihovnických regálů ve výši 912.340,- Kč. 

Nákup biblioboxu na vracení knih ve výši 102.850,- Kč. 

Muzeum Sokolov
-  od zřizovatele 1.070.000,- Kč

60.000,- Kč „PD – vytápění budovy Myslivna (ředitelství)“, 

60.000,- Kč „PD – kamerový systém objektu Krásno“,

250.000,- Kč „Výměna dlažby a rekonstrukce prostorů čítárny 
v přízemí zámku“,

200.000,- Kč „Statické zajištění objektu “Myslivna Sokolov, 
Vrchlického 160“.

950.000,- Kč PD a 620.000,- Kč „Výměna dlažby a rekonstrukce 
prostorů čítárny v přízemí zámku“.

75.000,- Kč na stavební buňku a její bezpečnostní úpravy, 

325.000,- Kč nákup automobilu.

Muzeum Karlovy Vary
-  od zřizovatele 1.500.000,- Kč

Účelová investiční dotace na projektovou dokumentaci nové ex-
pozice - Nová Louka, Karlovy Vary ve výši 1,5 mil. Kč podléhá 
vyúčtování v termínu do 31. 8. 2014. K 31. 12. 2013 bylo z této 
dotace vyplaceno celkem 228.690,- Kč.

Galerie výtvarného umění Cheb
-  od zřizovatele 1.000.000,- Kč

na akci „Úprava výstavních prostor v 2. patře Radničního
paláce“ 600.000,- Kč,

na akci: „Akviziční činnost“ 400.000,- Kč.

Muzeum Cheb
- od zřizovatele 1.870.000,-  Kč

Hlavní činnost příspěvkových organizací

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 veřej-
nost, 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 fi nanční podpory Evropské unie Muzeum Sokolov 
úspěšně realizuje projekt Česko – bavorský geopark – přírodní 
dědictví jako šance pro region a Muzeum Karlovy Vary se 
účastní na mezinárodním projektu ArchaeoMontan (středověké 
hornictví v Sasku a Čechách). Dále příspěvkové organizace 
získávají fi nanční prostředky z dotačních titulů ministerstev, 
měst a obcí.

Výstavní sezóna roku 2013 v Galerii umění Karlovy Vary pro-
běhla ve znamení šedesátiletého jubilea galerie. V rámci 
oslav tohoto významného výročí byla připravena nová stálá 
expozice a výstava bilancující prostřednictvím stovek plakátů, 
pozvánek, katalogů a fotografi í bohatou šedesátiletou historii 
odborné činnosti instituce. Výstava se uskutečnila za fi nanční 
podpory Státního fondu kultury ČR, Ministerstva kultury ČR, 
Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary.

Dalším z úspěchů v roce 2013 bylo otevření nové expozice 
gotického umění v Galerii výtvarného umění v Chebu. V Muzeu 
Cheb byl realizován náročný transport kamenných artefaktů 
z chebského hradu do hlavní budovy a Centrálního depozitáře 
a dokončena etapa obnovy stodoly statku Milíkov.

Přehled činností odborů
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ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Činnost v oblasti přenesené působnosti

Byla vedena správní řízení ve věci vydání 29 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, zámek Kynžvart, 
Klášter premonstrátů Teplá, důl Jeroným, Císařské Lázně 
v Karlových Varech).

Byla vedena 4 řízení ve věci vydání rozhodnutí v souladu 
s ust. § 18 zákona o státní památkové péči – souhlas 
s přemístěním kulturní památky a národní kulturní památky.

Bylo vydáno 1 rozhodnutí o podmínkách pro další výkon 
činnosti nebo o zákazu výkonu činnosti podle ust. § 11 odst. 1.

Byla vedena 2 správní řízení ve věci spáchání správního 
deliktu dle ust. § 35 odst. 2 zákona o státní památkové péči.

Byla vedena 2 správní řízení ve věci spáchání přestupku 
dle ust. § 39 odst. 2 zákona o státní památkové péči.

Bylo vydáno 10 vyjádření k návrhu na prohlášení věci za kul-
turní památku.

Bylo vydáno 5 stanovisek k územně-plánovacím dokumen-
tacím obcí.

Byl zpracován návrh na vyhlášení ochranného pásma 
národní kulturní památky Rudá věž smrti a na jeho základě 
bylo příslušným orgánem státní památkové péče ochranné 
pásmo vyhlášeno.

Byly zpracovány a předloženy návrhy na prohlášení kulturních 
památek Královské mincovny v Jáchymově, dolu Mauritius 
na Hřebečné, Blatenského vodního příkopu a Dlouhé stoky 
za národní kulturní památky.

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 2013 vyčleněno 
5,5 mil. Kč. Příspěvky byly poskytovány vlastníkům objektů 
na práce související se zachováním, obnovou a využitím 
kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacháze-
jících se na území Karlovarského kraje. Celkem bylo podáno 
122 žádostí s celkovou požadovanou částkou 43 mil. Kč. Bylo 
poskytnuto 56 příspěvků. Seznam projektů, na které byl 
poskytnut příspěvek, je uveřejněn na internetových stránkách 
kraje:

www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/schva-
lene/schv-kultura/schval_kultura.aspx 

Galerie umění Karlovy Vary
-  od zřizovatele 1.110.000,- Kč

Byly zhotoveny nové panelové systémy včetně nových interié-
rových prvků pro stálou expozici galerijních sbírek připravenou 
v rámci oslav 60tilého jubilea galerie, byl zakoupen nový nákladní 
automobil pro přepravu uměleckých děl, který lépe odpovídá 
stanoveným požadavkům na tyto přepravy. Na památkovém 
objektu Letohrádku Ostrov byla provedena oprava komínových 
těles vč. drobných oprav střechy. Tyto tři investiční akce byly 
realizovány v celkové hodnotě 1.110 tis. Kč.

Galerie 4 – galerie fotografi e 
-  v roce 2013 neproběhla žádná investiční akce.

Byla dokončena I. etapa Stavebních úprav statku Milíkov
stodola v celkovém objemu fi nančních prostředků 1.720.000,- Kč.
Dále byla realizována dodávka 1. etapy posuvných úložných 
systémů v depozitáři militarií v hodnotě 160.000,-. Náklady 
na rekonstrukci počítačové sítě činily 152.826,- Kč.

Přehled činností odborů
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Statek Milíkov - před opravou

Statek Milíkov - po opravě
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Propagační a osvětová činnost – vydávání publikací

Setkání vlastníků významných památek Karlovarského kraje

Dne 26. 4. 2013 se v Bečově nad Teplou, v budově správy 
státního hradu a zámku,  konalo pravidelné setkání vlastníků 
významných kulturních památek Karlovarského kraje, kde se 
mimo diskuse a výměny informací uskutečnila odborná prohlídka 
interiéru hradu v rámci unikátního projektu Národního památko-
vého ústavu prezentace stavebních památek „Netušené souvis-
losti“, jehož partnerem je i Karlovarský kraj.

Veřejnosprávní kontroly – fi nanční kontroly ve veřejné 
správě dle zákona č. 320/2001 Sb.

V roce 2013 byla provedena dle ust. § 9 odst. 2 ve smyslu § 11 
odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné 
správě, kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskyt-
nutými z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu památek 
a památkově hodnotných objektů, konkrétně na obnovu domu 
č. e. 46 v Přebuzi.

Přehled činností odborů

Památkově hodnotné objekty:

Soutěž „Po památkách Karlovarského kraje“

V roce 2013 připravilo oddělení památkové péče již 4. roč-
ník soutěže „Po památkách Karlovarského kraje“ motivující 
k návštěvě vybraných památek a muzeí a galerií zřizovaných 
krajem. 

Účast na Veletrhu PAMÁTKY 2013

Ve dnech 3. – 5. 10. 2013 se Karlovarský kraj zúčastnil Veletrhu 
PAMÁTKY v Praze Holešovicích, kde představil v rámci společné 
expozice krajů České republiky své aktivity z oblasti realizace 
obnovy památek ve svém vlastnictví, financování obnovy 
památek a informačního systému k památkám v kraji, fungo-
vání spolupráce s vlastníky památek. Dále byla představena
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Vydání katalogu k výstavě s názvem „Tajemné podzemí 
Krušnohoří“

Karlovarský kraj ve spolupráci s německým partnerem, společ-
ností Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, vydal novou 
publikaci s názvem Tajemné podzemí Krušnohoří. Jedná se 
o katalog stejnojmenné výstavy. Na 100 stranách formátu A4 
je představeno přes 130 fotografi í převážně hornického podzemí 
české tak i německé části Krušných hor. Součástí katalogu 
jsou dvě mapy, ve kterých jsou vyznačeny významné montánní 
lokality Krušnohoří, především hornické památky a území 
nominované pro zápis na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO pod názvem „Hornická kulturní 
krajina Krušnohoří“.

Vzhledem k velkému zájmu o odborné publikace, které Karlo-
varský kraj vydal v předchozích letech, byl realizován dotisk 
„Průvodce po významných hornických památkách západ-
ního Krušnohoří“ v nákladu 3 000 ks, a to jak v českém, 
tak v německém jazyce.

Iniciativa směřující k zápisu kulturních statků na Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO

Záměr nominace tzv. Západočeského lázeňského trojúhelníku 
(částí historických  center měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně 
a Františkovy Lázně) na Seznam světového dědictví UNESCO
 
Pracovník odboru se pravidelně účastnil jednání Mezinárodní 
expertní skupiny pro posuzování odborné stránky nominace. 
Role Karlovarského kraje se přesunula do oblasti propagační 
a prezentační – byla dokončena aktualizace webových stránek 
www.spaarch.cz včetně nového vzhledu stránek.

Hornická a kulturní krajina Krušnohoří / Montanregion 
Erzgebirge“ – Záměr nominace na zápis na Seznam 
světového dědictví UNESCO

Vzhledem ke skutečnosti, že k 1. 2. 2014 byla Centru světového 
dědictví v Paříži podána Spolkovou republikou Německo ofi ciální 
žádost o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, došlo 
v roce 2013 k zintenzivnění práce ve všech oblastech přípravy 
nominace. Odbornou část přípravy zajišťovala smíšená česko-
-německá pracovní skupina, jejímiž členy jsou zástupci saských 
partnerů, Karlovarského a Ústeckého kraje a Národního památ-
kového ústavu a zpracovatelé nominační  dokumentace. Karlo-
varský kraj zajišťoval dokončení nominační dokumentace celé 
české části nominace, na kterou obdržel od Ministerstva kultury 
příspěvek ve výši z programu Podpora pro památky UNESCO 
ve výši 220 tis. Kč. Dokumentace byla v termínu dokončena 
a předána saským partnerům. Karlovarský kraj dále spolupra-
coval na přípravě návrhů na prohlášení kulturních památek 
a národních kulturních památek. Podal žádost a obdržel dotaci 
z Fondu malých projektů programu Cíl 3 na projekt realizace 
putovní výstavy na téma „Tajemné podzemí Krušnohoří“ včetně 
vydání katalogu (více viz níže). Nominace byla prezentována 
na výstavě Památky 2013 v Praze. Byl proveden dotisk průvodce 
po vybraných hornických památkách a realizovány další aktivity 
– viz níže.

Výstava fotografi í Krušných hor Jana Albrechta ve vestibulu 
krajského úřadu.

Karlovarský kraj ve spolupráci se Spolkem přátel dolu sv. Mauritius 
uspořádal ve dnech 25. 3.2013 až 30. 4. 2013 ve vestibulu 
krajského úřadu výstavu fotografi í Jana Albrechta s názvem 
„Hlubiny a vrcholy Krušných hor“. Fotografi e doplnilo několik 
předmětů „ze sbírek“ členů spolku dokládajících historii dolování 
rud v Krušných horách. 

především iniciativa ve věci zápisu Hornické kulturní krajiny 
Krušnohoří a Západočeského trojúhelníku na Seznam kultur-
ního a přírodního dědictví UNESCO. Velkoformátové fotografi e 
podzemních prostor Krušných hor a velká mapa česko – saského 
Krušnohoří společně se stánkem Karlovarského kraje zaujaly 
návštěvníky veletrhu stejně jako spoty o Karlovarském kraji 
natočené v rámci projektu Živý kraj a oceněné na letošním 20. roč-
níku Tour Region fi lmu cenou Prix jury. Veletrh se stal cennou 
příležitostí pro předávání zkušeností z oblasti památkové péče. 
Představeny byly také publikace o památkách a památkové péči 
v Karlovarském kraji, které kraj dosud vydal.

Přehled činností odborů



Presstrip k nominaci Hornické krajiny Krušnohoří k zápisu 
na Seznam světového dědictví UNESCO

Dne 24. 10. 2013 byla uspořádána mediální cesta po hornických 
památkách Krušnohoří, spolu s prohlídkami štol, určená 
českým a saským novinářům. Cesta navazovala na Presstrip 
organizovaný Ústeckým krajem. Dvoudenní cesta po hornických 
památkách českého a saského Krušnohoří byla uspořádána 
v souvislosti s předáním nominační dokumentace žádosti 
o zápis do Centra Světového dědictví v Paříži dne 25. 9. 2013. 
V Karlovarském kraji zástupci médií shlédli některé z nomino-
vaných lokalit, např. Božídarské sejpy, Blatenský vodní příkop, 
Vlčí jámy. V Jáchymově si prohlédli muzeum v objektu Králov-
ské mincovny a Štolu č. 1. 

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

Projekt Propagace Hornické krajiny Krušnohoří - Montanregion 
byl realizován s cílem 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. Karlovarský kraj a jeho projektový partner, 
společnost Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH z Annaberg-
-Buchholz, získali na jeho realizaci dotaci z prostředků Fondu 
malých projektů, Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshra-
niční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným 
státem Sasko 2007 – 2013.

V rámci spolupráce projektových partnerů vznikla výstava 
s názvem „Tajemné podzemí Krušnohoří“. Bylo vyrobeno 
celkem 19 výstavních panelů - roll-upů, prezentujících převážně 
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Výstava byla jednou z aktivit, kterými chtěl Karlovarský kraj 
přispět k informovanosti o projektu česko-německé nominace 
tzv. Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/ Montanregion 
Erzgebirge k zápisu na Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO. Vernisáž výstavy se uskutečnila 27. 3. 2013 v 16,30 
hodin. Po jejím skončení proběhla v zastupitelském sále krátká 
prezentace projektu.

podzemní části hornických památek v Karlovarském kraji,
Sasku a formou neuznatelných nákladů též v kraji Ústeckém, 
se stručným popisem lokality a fotografi emi s popiskou, a to 
v českém, německém a anglickém jazyce. Dále byla vyrobena 
velká prezentační stěna s mapou Krušnohoří s vyznačením 
hornických lokalit. Obsah výstavy byl též převeden do podoby 
katalogu k výstavě. Putovní výstava byla od 26. 6. 2014 do 15. 9. 
2013 k vidění ve čtyřech městech v Karlovarském kraji zapo-
jených do nominace a to v Jáchymově, Abertamech, Horní 
Blatné a na Božím Daru; a dále v říjnu na Veletrhu Památky 
2013 v Praze a následně v několika saských městech.



ruchu (Regiontour Brno,  Holiday World, Slovakiatour Bratislava, 
Krym-kurorty, tourism, F.RE.E. Mnichov, ITB Berlin, AITF Baku, 
ITEP Plzeň, TC Lipsko, Expotravel Jekatěrinburg). Většina 
veletržních prezentací byla realizována ve spolupráci s Agenturou 
CzechTourism Tato spolupráce umožňuje Karlovarskému kraji 
ušetřit část fi nančních  prostředků. 

Veletržní stánek Karlovarského kraje se představil samostatně 
na  veletrzích v Brně a Praze.

Příprava veletrhů  je dlouhodobá činnost a zahrnuje velký počet 
různorodých prací a kroků. Na akci samotné (veletrh nebo 
prezentační akce) poskytovali pracovníci oddělení cestovního 
ruchu informace o Karlovarském kraji a aktivitách i službách 
v něm v češtině, němčině, angličtině, francouzštině nebo 
ruštině. Celý cyklus prezentací Karlovarského kraje na vele-
trzích uzavírá kontrola podkladů a vyúčtování objednaných 
a využitých služeb. 

Subjektům, které nemají možnost jet na veletrhy osobně je nabí-
zena možnost využít bezplatný prospektový servis Karlovarského 
kraje.

Obdobná práce se váže  také na cílené prezentace – v roce 
2013 měla vysokou úroveň zářiová prezentace Karlovarského 
kraje v Izraeli, zajišťovaná ve spolupráci s Českým centrem 
a Zastupitelským úřadem České republiky v Tel Avivu, road 
show Višegrádské 4 v Ruské federaci a prosincová cílená 
prezentace pro ruské touroperátory v Karlovarském kraji. 
Speciální akcí byla prezentace Karlovarského kraje na Hospdář-
ské komoře v Düsseldorfu, zaměřená na propagaci plánované 
přímé letecké linky do K. Varů.

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Péče o turistický portál Živý kraj, KVagro a KVpoint, 
editační činnost

Jednalo se o průběžná, téměř každodenní péče o turistický 
portál Živý kraj (www.zivykraj.cz) o speciální portál www.
kvagro.cz a krajskou fotobanku www kvpoint.cz, což před-
stavuje doplňování informací, zadávání novinek, aktualit apod. 
patřila v r. 2013 k  nejvýznamnějším  a časově nejnáročnějším 
aktivitám oddělení. Odbornou veřejností je tato činnost velice 
kladně hodnocena.

Regionální konference cestovního ruchu

V listopadu 2013 byla zorganizovaná 2. regionální konference 
CR, která měla u zúčastněných velice dobrý ohlas s ohledem 
na výběr zvolených témat a úroveň přednášek. S ohledem 
na vysoký zájem plánuje OCR zorganizovat další konferenci 
také v r. 2014.

Příprava a realizace veletrhů a prezentací v rámci cestovního 
ruchu v ČR i v zahraničí

Oddělením cestovního ruchu byla v roce 2013 zajišťována 
prezentace Karlovarského kraje na 9-ti veletrzích cestovního

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 podzimních měsících první část cyklu přednášek věnovaných 
Krušným horám, a to v rámci 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. 
Celkem se uskutečnily čtyři přednášky v podání geologa a krušno-
horského patriota RNDr. Petra Rojíka, Ph.D. 
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v průběhu celého roku na území ČR i v zahraničí. Výrazná byla
spolupráce se ZZ v Soulu, kde byla spolupráce jak formou 
několika tématicky různých fam tripů na našem území i prezentací 
našeho regionu a lázeňství na veletrhu KOTFA Busan. V této 
spolupráci plánujeme pokračovat také v roce 2014. 

Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

V roce 2013 se ze strany oddělení jednalo především o účast 
v pracovní skupině pro návrh zákona o cestovním ruchu a násled-
nému vypracování komentářů k návrhu zákona o cestovním 
ruchu.

Agenda příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje na pod-
poru aktivit v cestovním ruchu

Celkem bylo v roce 2013 vyřízeno 60 žádostí, které prošly 
procesem od vytvoření a medializace výzvy k předkládání 
žádostí konzultacemi a poskytováním informací, samotným 
přijímáním žádostí, jejich evidencí a zpracováním, následným 
vyrozuměním žadatelů a přípravou smluv a v závěru vyúčtováním 
poskytnutých příspěvků. 

Prezentace kraje v médiích 

Jedná se především o vytváření  odborně-populárních článků 
do různých periodik (COT, Czech Travelogue,  Kam po česku, 
Relax 2013, TIM magazín, Kapka přírody, Kapka dětem,  Jetík, 
Welcome to Prague and Czech Republic, Travelů Bulletin maga-
zine, Wochenkurier, Berleben, Mosty v Čechiju, Spa magazine, 
Cestovní informátor ČR, Klub českých turistů, Panorama Čechija, 
KAM, Cestovní informátor 2013  a další). 

Vydávání propagačních materiálů

Tyto aktivity se v r. 2013 soustředily na  přípravu a zpracování 
podkladů pro vydání nových tištěných materiálů Výlety po Živém 
kraji a jeho cizojazyčné verze,  dotisky materiálu Živý kraj a Living 
land, tisk aktualizované cyklomapy a tisk  nového propagačního 
materiálu – mapy s vyznačenými běžeckými trasami. 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, 
především na dětských a jsou dětem předávány jako ceny 
či drobné upomínkové předměty. Samozřejmě tyto reklamní 
předměty jsou také předávány na jednotlivých veletrzích 
cestovního ruchu nebo jsou předávány jako drobné dárky 
významným návštěvám našeho kraje – především jako propa-
gace turistického portálu a turistické destinace Karlovarského 
kraje s názvem Živý kraj.

Spolupráce  s Agenturou CzechTourism a jeho zahraničními 
zastoupeními   

Oddělení cestovního ruchu ve spolupráci s CzechTourismem  
připravuje a organizuje různé aktivity a organizačně i perso-
nálně participuje na přípravě a realizaci nimi organizovaných Fam 
tripů a Press tripů na území našeho kraje. To představuje 
časově náročné zajišťování veškerého doprovodného servisu – 
zpravidla ubytování,  odborný program, doprava, průvodcovské 
služby a poskytování profesionálních informací o cestovním 
ruchu v regionu. V omezené míře se oddělení podílí také 
na spolufi nancování některých podpůrných aktivit. V roce 2013 
se pracovníci oddělení cestovního ruchu zabývali 27 akcemi 
tohoto typu. Zastoupena byla teritoria jako např. SRN, Polsko, 
Ruská federace, Azerbajdžan, Švédsko, Finsko, Norkso, Itálie, 
Korea, USA, Kanada, Peru, Brazílie…

Kromě toho zpracovalo oddělení cestovního ruchu za náš kraj 
manuál pro průvodce z  celé České republiky. Jedná se o propa-
gaci zajímavostí  Karlovarského kraje  v rámci aktivity Czech-
Tourismu “Poznejte regiony ČR 2013”. Dále jsme byli členy 
pracovní skupiny tvořící regionální a nadregionální pasporty 
produktů v cestovním ruchu se zaměřením na náš kraj – tématem 
bylo kulturní dědictví a regionální výroba i produkty. 
  
Pro potřeby propagace kraje jsme zajišťovali a odesílali propa-
gační materiály před prezentacemi zahraničních zastoupení  
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Propagační materiály - Živý kraj
Spolupráce s jinými subjekty cestovního ruchu v regionu

Tyto aktivity představují  především spolupráci s hotely, lázeň-
skými domy, infocentry Karlovarského kraje, ale také s orga-
nizacemi lokálních destinačních uskupení. Práce se týká také  
odborného  dohledu nad praktikanty středních nebo vyšších 
odborných škol ze studijních oborů zaměřených na cestovní 
ruch. Samostatnou činností je  zajišťování komisního prodeje 
propagačních materiálů.

Komunikace s veřejností 

Komunikace s veřejností představuje především reakci na telefo-
nické a e-mailové dotazy občanů, podnikatelských subjektů 
i veřejného sektoru z České republiky i zahraničí. Do této sku-
piny řadíme také konzultantskou pomoc a poskytování podkladů 
studentům vysokých a vyšších odborných škol se zaměřením 
na cestovní ruch  při zpracování bakalářských či diplomových 
prací, event. prostudování závěrečných prací a vytvoření 
oponentských posudků. Je to práce poměrně časově náročná, 
ale považujeme ji za velice důležitou formu propojení teorie 
a praxe v našem oboru.

Komunikace s profesními sdruženími 

Oddělení cestovního ruchu se pravidelně účastní jednání 
profesních sdružení našeho regionu. Jedná se především 
o společnosti Asociace hotelů a restaurací, Svaz léčebných 
lázní, Sdružení lázeňských měst, Medispa, ze zahraničních 
organizací je to sdružení EHTTA.  Na základě pozvání se účast-
níme jednání některých místních akčních skupin či setkání prů-
vodců apod. Do této skupiny prací řadíme také účast na republi-
kových a zahraničních jednáních, seminářích a konferencích 
s tematikou cestovního ruchu, propagace regionů, přeshra-
niční spolupráce, možností účasti na projektech apod. Rádi 
bychom vyzvedli především účast v pracovní skupině k česko-
německým projektům EgroNet a Montanregion Krušnohoří 
a v nadnárodním uskupení lázeňských měst EHTTA. Velice 
dobrá spolupráce je i v rámci menších aktivit - např. s MAS 
Cesta z města, nebo Bečovskou zahradou.

 Administrace projektů

Jednou z důležitých činností je administrace projektů ve fázi  
udržitelnosti, což obnáší zpracovávání monitorovacích zpráv 
a dohled nad dodržováním předepsaných pravidel. V roce 2013 
se tato činnost týkala níže uvedených projektů:

Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje
Prezentace kulturního dědictví kraje
Vizuální prezentace Karlovarského kraje 
Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje
Konference cestovního ruchu a lázeňství
Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010
Tyto administrativní činnosti jsou realizovány pravidelně a precizně.

Podpora práce fi lmařských týmů

V roce 2013 jsme organizačně pomáhali a částečně fi nančně 
podpořili práci a požadavky TV z Azerbajdžánu a z Korey. 
Byly natočeny zajímavé publicistické pořady, které byly vysílány 
v místních televizích. Tato aktivita byla pro kraj velice propagačně 
přínosná i fi nančně výhodná a hodláme v ní pokračovat i násle-
dujícím období.

Aktivní spolupráce s dalšími odbory Krajského úřadu Karlo-
varského kraje

Za nejvýznamnější považujeme součinnost s kanceláří hejtmana 
při  zabezpečení průvodcování, tlumočení, překladů,  či zajišťo-
vání služeb a programu např. při příležitosti návštěv ofi ciálních 
hostů Karlovarského kraje – především v lázeňských městech 
našeho regionu. Dále k nim řadíme asistence při akcích pořá-
daných a zaštiťovaných krajem. Do této skupiny prací patří 
i tlumočení při jednáních k různým projektům (např.  Monta-
nregion, apod.) nebo zajišťování informací, propagačních 
materiálů a propagačních předmětů pro jiné odbory Karlovar-
ského kraje a sekretariáty členů Rady Karlovarského kraje.
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Příspěvkové organizace Karlovarského kraje vykonávající 
činnost škol a školských zařízení podaly a realizovaly v roce 
2013 řadu projektů z různých operačních programů (Regionální 
operační program NUTS 2 Severozápad, Cíl 3 Operační 
program příhraniční spolupráce ČR - Sasko a ČR - Bavorsko, 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
Operační program Životní prostředí aj.).

Nejvýznamnějšími realizovanými projekty příspěvkových orga-
nizací byly Zřízení Německo-českého jazykového a komunikač-
ního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb, projekt Výstavba 
kooperační sítě v oblasti automatizace za účelem zvýšení 
ekonomicko-technické úrovně v sasko-české oblasti podpory 
– AKONA a projekt Centrum odborného a praktického vzdělá-
vání ISŠ Cheb. 

Dále byla v roce 2013 zahájena 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.  

Dále v roce 2013 podaly Integrovaná střední škola Cheb inves-
tiční projekt s názvem Modernizace strojů a zařízení školních 
dílen pro kvalitní výuku a První české gymnázium v Karlových 
Varech projekt s názvem Rekonstrukce a dostavba Prvního 
českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa – přístavba 
západního křídla. Jedná se o projekty do Regionálního ope-
račního programu NUTS 2 Severozápad.

V roce 2013 byla ukončena realizace projektu UNIV 2 KRAJE 
– Proměna škol v centra celoživotního učení fi nancovaného 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
jehož nositelem byl Národní ústav odborného vzdělávání. 
Na tento projekt navázal projekt s názvem UNIV 3, který rovněž 
realizuje Národní ústav odborného vzdělávání.

V roce 2013 probíhala realizace projektů v rámci výzvy „EU - 
peníze středním školám“, která je fi nancována z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jsou do ní 
zapojeny všechny střední školy v Karlovarském kraji.

Celkem 3 příspěvkové organizace vykonávající činnost středních 
škol zřizovaných Karlovarským krajem uspěly v roce 2013 
se svojí žádostí do globálních grantů Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Sport a volnočasové aktivity
Karlovarský kraj každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu částku 
převyšující 10 mil. Kč a těmito fi nančními prostředky podporuje 
sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže v kraji.

V roce 2013 tato částka činila celkem 11,245 mil. Kč, přičemž 
celkový požadavek subjektů na poskytnutí příspěvku dosáhl 
37,114 mil. Kč.

Rozděleno bylo celkem 10,932 mil. Kč. 97,3 % z přidělené částky 
bylo použito na sportovní akce a činnost mládeže a zbylá 2,7 % 
na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Celkem bylo podáno 254 žádostí o poskytnutí dotace, z toho 
uspokojeno jich bylo 201. 

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, samostat-
nou 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.

Samostatná působnost

Zřizovatelské kompetence
Karlovarský kraj k zabezpečení plnění svých úkolů v oblasti 
školství zřizoval v roce 2013 (stav k 31. srpnu 2013):

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 spe-
ciálně pedagogické centrum a 1 zařízení pro další vzdělá-
vání 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 rozho-
dování 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 rozho-
dování zřizovatele při přijímání opatření na základě výsledků 
inspekční činnosti a veřejnosprávní kontroly v příspěvkových 
organizacích zřizovaných krajem.

Ze strany Karlovarského kraje byla v roce 2012 fi nančně podpo-
rována mimo jiné prevence patologických jevů u dětí a mládeže, 
oblast environmentální výchovy a vzdělávání apod.

I v roce 2013 se uskutečnilo divadelní představení v rámci obno-
vené tradice Dne učitelů za účelem zvýšení prestiže učitelského 
povolání, u jehož příležitosti bylo oceněno 34 pedagogů.

Projekty
V roce 2013 byla ukončena realizace tří individuálních projektů 
Karlovarského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, a to Zvyšování kvality vzdělávání 
standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách, Kraj-
ské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a Inovace školského portálu Karlovarského kraje. 
Všechny projekty proběhly v souladu s harmonogramem, byly 
vyúčtovány a probíhá jejich pětiletá udržitelnost.
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99 sportovců a 20 sportovních kolektivů, z nichž bylo v rámci slav-
nostního večera v hotelu Richmond v Karlových Varech oceněno 
21 jednotlivců a 7 kolektivů. Sportovcem Karlovarského kraje 
za rok 2013 se stala reprezentantka LK Slovan Karlovy Vary 
v běhu na lyžích Petra Nováková, která obdržela cenu hejtmana.

Přenesená působnost

Vzdělávání

OŠMT zajišťuje v oblasti vzdělávání mimo jiné následující 
činnosti:
-  zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdě-
   lávací soustavy v kraji
-  zpracování výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací sou-
   stavy v kraji
-  plnění úkolů v oblasti prevence rizikového chování u dětí
   a mládeže 
-  udělování souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga,
   třídy s upraveným vzdělávacím programem, se zřízením   
   přípravné třídy nebo přípravného stupně
-  rozhodování o odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebo  
   školského zařízení či rozhodnutí obce 
-  rozhodování o žádosti o přezkoumání průběhu a výsledků 
   vzdělávání
-  rozhodování o uznání rovnocennosti a nostrifi kaci vysvěd-
   čení vydaných zahraničními školami
-  jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní a závě-
   rečné zkoušky a absolutoria
-  vyjadřování se k organizování kurzu pro získání základního 
   vzdělání a kurzu pro získání základů vzdělání
-  poskytování metodické pomoci 
-  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:
-  vedení rejstříku škol a školských zařízení za krajský úřad
   a zpracování stanovisek k žádostem o zápisy v části, kterou 
   vede MŠMT
-  zpracování statistického výkonového výkaznictví a výkazů
   o pracovnících a mzdových prostředcích za školy a školská
   zařízení zřizovaná krajem a jinou právnickou či fyzickou osobou
-  organizace pracovních porad a seminářů ředitelů příspěv-
   kových organizací zřizovaných krajem, obcí, dobrovolným 
   svazkem obcí a jinou právnickou či fyzickou osobou
-  účast v konkursních komisích na obsazení pracovních míst 
   ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcí 
-  vyřizování žádosti bývalých zaměstnanců škol a školských  
   zařízení v kraji o potvrzení doby zaměstnání a dosaženého  
   výdělku
-  zpracování stanovisek k návrhům obecně závazných a prová-
   děcích norem
-  kontrola přenesené působnosti obcí v oblasti přestupků
   na úseku školství
-  poskytování rozsáhlé odborné a konzultační pomoci v proble-
   matice školství školám  a školským zařízením, obcím i veřejnosti 
-  šetření petic, stížností a podnětů

Vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlovarského kraje 
za školní rok 2012/2013

Karlovarský kraj 23. října 2013 opět ocenil nejúspěšnější žáky 
ve školních předmětových, oborových a uměleckých soutěžích, 
a to v prostorách víceúčelového sálu Základní umělecké školy 
Kraslice, okres Sokolov.

Více než 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 náměstek 
hejtmana Karlovarského kraje JUDr. Václav Sloup, který ocenil 
práci nejen žáků samotných, ale i jejich učitelů a vedení škol.

Vyhlášení nejlepších sportovců Karlovarského kraje za rok 
2013

Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje anketu o nejlepšího 
sportovce. V rámci 13. ročníku ankety bylo nominováno celkem 

Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže ČR – Zlínský kraj 
23. - 28. 6. 2013

Do Zlínského kraje odjela 164členná výprava soutěžících a tre-
nérů v disciplínách: atletika, basketbal, cyklistika, fotbal, házená, 
nohejbal, orientační běh, plavání, sportovní střelba, stolní tenis, 
tenis, triatlon, volejbal, vzpírání a standardní tance. Nezúčastnili 
jsme se soutěží v kanoistice a veslování. 

Sportovci z Karlovarského kraje získali celkem 9 medailí 
(3 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové), čímž jsme získali 13. místo 
v medailovém pořadí krajů. Se ziskem 67 bodů jsme obsadili 
v neofi ciálním bodovém hodnocení krajů celkové 14. místo.

Nejúspěšnějším olympionikem se stal cyklista David Zadák 
se ziskem 2 zlatých a 1 stříbrné medaile.
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rozvoj nemocnice v Chebu, která je nedílnou součástí KKN a.s., 
kdy Rada Karlovarského kraje schválila koncepci rozvoje 
nemocnice Cheb v letech 2014 – 2019, v jejímž rámci  bude 
z finančních prostředků Karlovarského kraje přesahujících 
300 mil. Kč realizována výstavba nového pavilonu a centralizaci 
nemocnice v Chebu. V nemocnici v Karlových Varech byl rok 
2013 v oblasti investičních akcí realizovaných z fi n. prostředků 
kraje prezentován např. rekonstrukcí prostor pro iktové centrum. 
Karlovarský kraj věnoval svou pozornost i nemocnici v Sokolově, 
kde je stále vlastníkem nemovitého majetku, kdy na rekon-
strukci svého majetku uvolnil v roce 2013 částku cca 60 mil.Kč 
a to především na oddělení lůžkové rehabilitace, obnovu výtahů 
a rekonstrukci administrativních prostor. 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje provozovala 
v roce 2013 v rámci Karlovarského kraje 11 výjezdových stano-
višť. V uvedeném období byla průběžně realizována schválená 
koncepce personálního zabezpečení přednemocniční neod-
kladné péče, kdy v Karlovarském kraji naplno  začal fungovat 
systém tzv. randez-vouz posádek, tzn. individuálních výjezdů 
lékařů. V rámci zdravotnické záchranné služby byla Radou 
karlovarského kraje dále schválena koncepce obnovy vozo-
vého parku na roky 2014-2018, která zabezpečí v uvedeném 
období kompletní obměnu sanitních vozidel. 

Karlovarský kraj i v roce 2013 částkou cca cca 900 tis. Kč 
podpořil žadatele o finanční podporu na projekty v oblasti 
zdravotnictví. Karlovarský kraj i v roce 2013 fi nancoval lékař-
skou 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.

Zdravotnická zařízení, 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.

-  Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p.o.

V roce 2013 se, i přes nepříznivou fi nanční situaci v rezortu 
zdravotnictví celé ČR, Karlovarské krajské nemocnici a.s. jako 
největšímu lůžkovému zdravotnickému zařízení v kraji, podařilo 
zachovat plný provoz všech oddělení i ambulancí. Rok 2013 byl 
prvním rokem fungování a tedy i vyhodnocení činnosti nového 
Pavilonu akutní medicíny v nemocnici K.Vary. V rámci uvedené 
bilance zde bylo ošetřeno přes 40 tis. pacientů, byl kompletně 
změněn přístup k akutním pacientům, vytvořeno jednotné 
kontaktní místo jak pro pacienty, tak pro záchrannou službu, 
zprovozněny centrální operační sály a celkově zefektivněna 
poskytovaná zdravotní péče. Rozborem spádovosti ošetřených 
pacientů se potvrdilo, že Karlovarská krajská nemocnice a.s. má 
nadregionální charakter.  Rok 2013 byl koncepčně důležitý  i pro 
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Oblast dopravy

Název
organizace :

Koordinátor integrovaného dopravního 
systému Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Název
organizace : Letiště Karlovy Vary s.r.o.

IČO : 75035952 IČO : 26367858

Sídlo : Závodní 353/88, 360 04 Karlovy Vary Sídlo : K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary

Ředitel : PhDr. Ing. Zdeněk Kusý Ředitel : Ing. Václav Černý

WWW : www.idok.info WWW : www.airport-k-vary.cz

Název
organizace : Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Název

organizace :
Krajská správa a údržba silnic Karlovar-
ského kraje, příspěvková organizace

IČO : 26402068 IČO : 70947023

Sídlo : Na Vlečce 177, 360 01 Otovice Sídlo : Chebská 282, 356 04 Sokolov

Ředitel : Ing. Jaroslav Fiala CSc. Ředitel : Ing. Zdeněk Pavlas

WWW : www.uskk.cz WWW : www.ksusk.cz

Oblast regionílního rozvoje

Název
organizace :

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 
příspěvková organizace

Název
organizace :

Agentura projektového a dotačního
managementu Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

IČO : 72053666 IČO : 73700720

Sídlo : Závodní 379/84a, 360 06  Karlovy Vary Sídlo : Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary

Ředitel : Ing. Jana Michková Ředitel : Ing. Petr Uhříček

Telefon : 736 650 381 WWW : www.apdm.cz

WWW : www.karp-kv.cz



Organizace zřizované Karlovarským krajem

66

Oblast kultury

Název
organizace :

Muzeum Cheb, příspěvková organizace 
Karlovarského kraje

Název
organizace : Císařské lázně, příspěvková organizace

IČO : 00074276 IČO : 75153033

Sídlo : nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493,
350 11 Cheb Sídlo : Mariánskolázeňská 306/2,

360 01 Karlovy Vary

Ředitel : Ing. Roman Procházka Ředitel : Ing. Lukáš Siřínek

WWW : www.muzeumcheb.cz

Název
organizace :

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková 
organizace Karlovarského kraje

Název
organizace : Krajská knihovna Karlovy Vary

IČO : 66362768 IČO : 70966206

Sídlo : Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary Sídlo : Závodní 378, 360 06 Karlovy Vary

Ředitel : Mgr. Jan Samec Ředitel : PaedDr. Vratislav Emler

WWW : www.galeriekvary.cz WWW : www.knihovna.kvary.cz

Název
organizace :

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková
organizace Karlovarského kraje

Název
organizace :

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 
Karlovarského kraje

IČO : 72053810 IČO : 72053801

Sídlo : Pod Jelením skokem 393,
360 01 Karlovy Vary Sídlo : Zámecká 1, 356 00 Sokolov

Ředitel : Ing. Lenka Zubačová Ředitel : Ing. Michael Rund

WWW : www.kvmuz.cz WWW : www.muzeum-sokolov.cz

Název
organizace :

Galerie 4 - galerie fotografi e, příspěvková 
organizace Karlovarského kraje

Název
organizace :

Galerie výtvarného umění v Chebu,
příspěvková organizace Karlovarského 
kraje

IČO : 00074268 IČO : 00369021

Sídlo : Kamenná 490, 350 22 Cheb Sídlo : nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16,
350 02 Cheb

Ředitel : Mgr. Zbyněk Illek Ředitel : Mgr. Marcel Fišer

WWW : www.galerie4.cz WWW : www.gavu.cz
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Oblast školství

Škola,
škol.zařízení : Dětský domov Aš Škola,

škol.zařízení : Gymnázium a střední odborná škola Aš

IČO : 47723378 IČO : 47723416

Sídlo : Na Vrchu 1207/26, 352 01 Aš Sídlo : Hlavní 2514/106, 352 01 Aš

Ředitel : Mgr. Anna Židův Ředitel : Mgr. Petr Jelínek

WWW : www.detskydomov-as.cz WWW : www.gymsos.com

Škola,
škol.zařízení :

Základní umělecká škola Josefa Labitzké-
ho Bečov nad Teplou

Škola,
škol.zařízení :

Střední odborná škola logistická a střední 
odborné učiliště Dalovice

IČO : 63554453 IČO : 00574384

Sídlo : Školní 338, 364 64 Bečov nad Teplou Sídlo : Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice

Ředitel : Mgr. Petr Pitra Ředitel : PaedDr. Mgr. Vladimíra Štrynclová

WWW : www.zusjlbecov.cz WWW : www.logistickaskola.cz

Škola,
škol.zařízení : Střední zemědělská škola Dalovice Škola,

škol.zařízení : Odborné učiliště Horní Slavkov

IČO : 00077291 IČO : 49742086

Sídlo : Hlavní 1/27, 362 63 Dalovice Sídlo : Kounice 613/8, 357 31 Horní Slavkov

Ředitel : Ing. Zdeněk Perlinger Ředitel : Ing. Petr Čavojský

WWW : www.szes-dalovice.cz WWW : www.ouhornislavkov.cz

Škola,
škol.zařízení : Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Škola,

škol.zařízení : Gymnázium Cheb

IČO : 49767267 IČO : 47723386

Sídlo : Goethova 1660/16, 350 02 Cheb Sídlo : Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb

Ředitel : Mgr. Vidor Mandelík Ředitel : RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara

WWW : www.ddslavkov.wz.cz WWW : www.gymcheb.cz
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Oblast školství

Škola,
škol.zařízení : Integrovaná střední škola Cheb Škola,

škol.zařízení :
Střední zdravotnická škola a vyšší
odborná škola Cheb

IČO : 00077461 IČO : 00669733

Sídlo : Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb Sídlo : Hradební 58/10, 350 02 Cheb

Ředitel : Mgr. Bc. Tomáš Mašek Ředitel : Mgr. Zdeněk Hrkal

WWW : www.iss-cheb.cz WWW : www.szsavoscheb.cz

Škola,
škol.zařízení :

Školní statek a krajské středisko
ekologické výchovy Cheb

Škola,
škol.zařízení :

Gymnázium a obchodní akademie
Chodov

IČO : 00076899 IČO : 49767208

Sídlo : U Farmy 30/11, 350 02 Cheb Sídlo : Smetanova 738, 357 35 Chodov

Ředitel : Ing. Leoš Horčička Ředitel : Ing. Eva Temňáková

WWW : www.skolnistatekcheb.cz WWW : www.goachodov.cz

Škola,
škol.zařízení :

Domov mládeže a školní jídelna
Karlovy Vary

Škola,
škol.zařízení : Dům dětí a mládeže Karlovy Vary

IČO : 00076988 IČO : 63553619

Sídlo : Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary Sídlo : Čankovská 35/9, 360 05 Karlovy Vary

Ředitel : Mgr. Ladislav Novák Ředitel : RNDr. Miroslav Wimmer

WWW : www.dmkv.cz WWW : www.ddmkv.cz

Škola,
škol.zařízení :

OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková 
škola s právem státní jazykové zkoušky 
Karlovy Vary

Škola,
škol.zařízení :

Pedagogicko-psychologická poradna 
Karlovy Vary

IČO : 63553597 IČO : 49753843

Sídlo : Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary Sídlo : Západní 1050/15, 360 01 Karlovy Vary

Ředitel : Mgr. Pavel Bartoš Ředitel : PhDr. Jolana Mižikarová

WWW : www.oakv.cz, www.voskv.cz WWW : www.pppkv.cz
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Oblast školství

Škola,
škol.zařízení :

První české gymnázium v Karlových 
Varech

Škola,
škol.zařízení :

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

IČO : 70845417 IČO : 49753789

Sídlo : Národní 445/25, 360 01 Karlovy Vary Sídlo : Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Ředitel : RNDr. Zdeněk Papež Ředitel : Mgr. Bohuslav Peroutka

WWW : www.gymkvary.cz WWW : www.pedgym-kv.cz

Škola,
škol.zařízení :

Střední odborná škola stavební Karlovy 
Vary

Škola,
škol.zařízení :

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary

IČO : 00669725 IČO : 00520055

Sídlo : nám. K. Sabiny 159/16,
360 01 Karlovy Vary Sídlo : Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

Ředitel : Mgr. Michal Vachovec Ředitel : RNDr. Jiří Neumann

WWW : www.stavebniskolakv.cz WWW : www.sou-stravovani.cz

Škola,
škol.zařízení :

Střední průmyslová škola keramická
a sklářská Karlovy Vary

Škola,
škol.zařízení :

Střední zdravotnická škola a vyšší
odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

IČO : 00077135 IČO : 00669709

Sídlo : nám. 17. listopadu 710/12,
360 05 Karlovy Vary Sídlo : Poděbradská 1247/2, 360 01 Karlovy Vary

Ředitel : Ing. Bc. Markéta Šlechtová Ředitel : Mgr. Hana Švejstilová

WWW : www.spskkv.cz WWW : www.zdravkakv.cz

Škola,
škol.zařízení :

Základní škola a mateřská škola při 
zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, 
příspěvková organizace

Škola,
škol.zařízení :

Základní škola, mateřská škola a praktická 
škola Karlovy Vary

IČO : 70838992 IČO : 66362725

Sídlo : Bezručova 1185/19, 360 01 Karlovy Vary Sídlo : Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary

Ředitel : Mgr. Jana Hynková Ředitel : Mgr. Martina Kheilová

WWW : www.zsnemkv.cz WWW : www.specskoly.cz
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Oblast školství

Škola,
škol.zařízení :

Základní umělecká škola Antonína
Dvořáka Karlovy Vary

Škola,
škol.zařízení :

Základní škola a mateřská škola při
Léčebných lázních Lázně Kynžvart

IČO : 63555573 IČO : 70846553

Sídlo : Šmeralova 489/32, 360 05 Karlovy Vary Sídlo : Lázeňská 153, 354 91 Lázně Kynžvart

Ředitel : Mgr. Bc. Ingrid Heinicová Válková Ředitel : Mgr. Dana Vondrášková

WWW : www.zusad.cz WWW : www.zsmslecebnalk.cz

Škola,
škol.zařízení : Střední průmyslová škola Loket Škola,

škol.zařízení : Dětský domov Mariánské Lázně

IČO : 49767216 IČO : 47723424

Sídlo : T. G. Masaryka 3/73, 357 33 Loket Sídlo : Palackého 191/101,
353 01 Mariánské Lázně

Ředitel : Ing. Bc. Dana Krulišová Ředitel : Mgr. Ivana Dudarcová

WWW : www.spsloket.cz WWW : www.ddml.cz

Škola,
škol.zařízení :

Domov mládeže a školní jídelna
Mariánské Lázně

Škola,
škol.zařízení :

Gymnázium a obchodní akademie
Mariánské Lázně

IČO : 00377945 IČO : 47723394

Sídlo : Klíčová 167/4, 353 01 Mariánské Lázně Sídlo : Ruská 355/7, 353 01 Mariánské Lázně

Ředitel : Mgr. Karel Borský Ředitel : Mgr. Miloslav Pelc

WWW : www.dmasjml.cz WWW : www.goaml.cz

Škola,
škol.zařízení : Hotelová škola Mariánské Lázně Škola,

škol.zařízení :
Střední odborná škola a střední odborné 
učiliště Nejdek

IČO : 00077119 IČO : 00077526

Sídlo : Komenského 449/2,
353 01 Mariánské Lázně Sídlo : Rooseveltova 600, 362 21 Nejdek

Ředitel : Ing. Jiří Chum Ředitel : Mgr. Josef Dvořáček

WWW : www.hotelovaskola.cz WWW : www.sosnejdek.cz



Organizace zřizované Karlovarským krajem

71

Oblast školství

Škola,
škol.zařízení : Základní umělecká škola Nová Role Škola,

škol.zařízení : Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov

IČO : 63555123 IČO : 63553660

Sídlo : Nádražní 89/22, 362 25 Nová Role Sídlo : Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov

Ředitel : Bc. Květa Teturová DiS. Ředitel : Jarmila Hortová

WWW : www.zusnovarole.cz WWW : www.ddkvo.cz

Škola,
škol.zařízení : Gymnázium Ostrov Škola,

škol.zařízení : Střední průmyslová škola Ostrov

IČO : 49753771 IČO : 70845425

Sídlo : Studentská 1205, 363 01 Ostrov Sídlo : Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov

Ředitel : Mgr. Jaroslav Šafránek Ředitel : Ing. Pavel Žemlička

WWW : www.gymostrov.cz WWW : www.spsostrov.cz

Škola,
škol.zařízení :

Základní škola praktická a základní škola 
speciální Ostrov

Škola,
škol.zařízení : Dětský domov Plesná

IČO : 70839000 IČO : 47723441

Sídlo : Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov Sídlo : Nádražní 338, 351 35 Plesná

Ředitel : Mgr. Pavlína Zapletalová Ředitel : Mgr. Libuše Hoyerová

WWW : www.zspostrov.cz WWW : www.dd-plesna.cz

Škola,
škol.zařízení :

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 
centrum

Škola,
škol.zařízení :

Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov

IČO : 49767194 IČO : 49766929

Sídlo : Husitská 2053, 356 01 Sokolov Sídlo : Jednoty 1620, 356 01 Sokolov

Ředitel : RNDr. Jiří Widž Ředitel : Mgr. Pavel Janus

WWW : www.gymso.cz WWW : www.isste.cz
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Oblast školství

Škola,
škol.zařízení :

Střední škola živnostenská Sokolov,
příspěvková organizace

Škola,
škol.zařízení : Střední odborné učiliště Toužim

IČO : 75059151 IČO : 00669831

Sídlo : Žákovská 716, 356 01 Sokolov Sídlo : Plzeňská 330, 364 01 Toužim

Ředitel : Mgr. Ilona Medunová Ředitel : Ing. Richard Nykodym

WWW : www.zivnostenska-sokolov.cz WWW : www.souz-touzim.cz

Škola,
škol.zařízení : Střední lesnická škola Žlutice

IČO : 49754050

Sídlo : Žižkov 345, 364 52 Žlutice

Ředitel : Ing. Bohdan Koždoň

WWW : www.slszlutice.cz

Oblast zdravotnictví

Název
organizace : Karlovarská krajská nemocnice a.s. Název

organizace :
Krajský dětský domov pro děti do 3 let,
příspěvková organizace

IČO : 26365804 IČO : 71175130

Sídlo : Bezručova 19/1369, 360 01 Karlovy Vary Sídlo : Zítkova 4/1267, 360 01 Karlovy Vary

WWW : www.kkn.cz Ředitel : Ing. Erika Pavlová

WWW : www.dd-karlovarsky.cz

Název
organizace :

Zdravotnická záchranná služba Karlovar-
ského kraje, příspěvková organizace

Název
organizace :

Zařízení následné rehabilitační a hospi-
cové péče, příspěvková organizace

IČO : 00574660 IČO : 69979821

Sídlo : Závodní 98C/390, 360 06 Karlovy Vary Sídlo : Perninská 975, 362 22 Nejdek

Ředitel : MUDr. Roman Sýkora Ph.D. Ředitel : Olga Pokorná DiS.

WWW : www.zachrankakv.cz WWW : www.ldn-nejdek.cz
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Oblast sociální

Název
organizace :

Domov pro osoby se zdravotním
postižením „PATA“ v Hazlově,
příspěvková organizace

Název
organizace :

Domov pro seniory v Hranicích,
příspěvková organizace

IČO : 71175318 IČO : 71175202

Sídlo : Hazlov, část Skalka 60, 352 01 Aš Sídlo : Hranice, část Krásňany 766,
351 24 Hranice

Ředitel : Daniel Lindenberg Ředitel : Ing. Libor Syrovátka

WWW : www.usp-pata.cz WWW : www.kr-karlovarsky.cz/obce/HRANICE/

Název
organizace :

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“
v Chebu, příspěvková organizace

Název
organizace :

Domov pro seniory v Chebu, příspěvková 
organizace

IČO : 71175253 IČO : 71175211

Sídlo : Mírová 6, 350 02Cheb Sídlo : Dragounská 12, 350 02 Cheb

Ředitel : Mgr. Hana Marešová Ředitel : Ing. Miloš Figer

WWW : www.kr-karlovarsky.cz/obce/DD_Cheb/

Název
organizace :

Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 
příspěvková organizace

Název
organizace : Sociální služby, příspěvková organizace

IČO : 71175245 IČO : 70832641

Sídlo : Americká 52, 350 02 Cheb, část Skalka Sídlo : Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří

Ředitel : Mgr. Radka Müllerová Ředitel : Mgr. Jiří Hrubý

WWW : www.domovskalka.cz WWW : www.kr-karlovarsky.cz/dpskynsperk

Název
organizace :

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, 
příspěvková organizace

Název
organizace :

Domov pro osoby se zdravotním
postižením „PRAMEN“ v Mnichově,
příspěvková organizace

IČO : 71175237 IČO : 71175326

Sídlo : Polní 378, 354 91 Lázně Kynžvart Sídlo : Mnichov 142, 353 01 Mariánské Lázně

Ředitel : Ing. Lenka Wohlrabová Ředitel : Ing. Monika Šumová

WWW : www.domovkynzvart.cz WWW : www.kr-karlovarsky.cz/obce/MNICHOV/
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Oblast sociální

Název
organizace :

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 
v Nejdku, příspěvková organizace

Název
organizace :

Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Mariánské,
příspěvková organizace

IČO : 71175229 IČO : 71175296

Sídlo : Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek Sídlo : Jáchymov, část Mariánská 161,
363 01 Ostrov

Ředitel : JUDr. Zuzana Blažková Ředitel : Ing. Pavel Novák

WWW : www.ddnejdek.cz WWW : www.kr-karlovarsky.cz/obce/Marianska/

Název
organizace :

Domov pro osoby se zdravotním
postižením v Radošově,
příspěvková organizace

Název
organizace :

Domov pro seniory v Perninku,
příspěvková organizace

IČO : 71175334 IČO : 71175199

Sídlo : Kyselka, část Radošov 137, 363 01 Ostrov Sídlo : Nádražní 268, 362 36 Pernink

Ředitel : Marie Pařížská Ředitel : Bc. Alfréd Hlušek

WWW : www.usp-radosov.cz/ WWW : www.domov-pernink.cz

Název
organizace :

Domov pro osoby se zdravotním
postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově,
příspěvková organizace

IČO : 72046881

Sídlo : Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov 1

Ředitel : Lenka Guzaničová

WWW : www.kr-karlovarsky.cz/sokolik
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