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Vážení čtenáři, 

právě jste otevřeli Výroční zprávu Kar-
lovarského kraje za rok 2015, která bi-
lancuje činnost krajské rady, zastupitel-
stva, krajského úřadu i příspěvkových 
organizací zřizovaných krajem. Rád bych 
připomněl nejvýznamnější momenty 
uplynulého roku. Ten začal změnou ve 
vedení Karlovarského kraje a volbou mé 
osoby hejtmanem. Rada a koalice v no-
vém složení ČSSD, ODS, HNHRM, TOP 
09 a Starostové pro Karlovarský kraj pra-
cuje bez potíží a s dobrými výsledky. 

Z loňských významných akcí si nejvíce 
vážím několika dokončených dopravní 
staveb. Jihovýchodní obchvat Chebu 
odvádí z centra města denně stovky 
nákladních a tisíce osobních aut, která 
míří na hraniční přechod do Německa 
nebo opačným směrem. Podařilo se 
zrealizovat obchvat Hroznětína, opra-
vit silnici Merklín – Pstruží, která slouží 
jako příjezdová trasa ke krušnohorským 
skiareálům. Při jednání s centrálními or-
gány připomínáme při každé vhodné pří-
ležitosti nutnost pokračovat rychlejším 
tempem ve stavbě dálnice D6 do Prahy. 

V oblasti zdravotnictví jsme za více než 
sto milionů korun zvládli centralizaci lé-
kařské péče v karlovarské nemocnici 
spočívající v přesunutí několika odděle-
ní z dožívajících pavilonů do moderních 
prostor v hlavní nemocniční budově. 
Chebská onkologie pokračuje v léčbě 
díky nákupu stěžejního přístroje - line-

ú v o d n í 

h e j t m a n a  k a r l o v a r s k é h o  k r a j e

árního urychlovače. Lékaři a sestry vy-
jíždějí zachraňovat pacienty ve čtrnácti 
nových a dalších sedmnácti dovybave-
ných sanitkách. Nezapomínáme ani na 
sokolovskou nemocnici, v níž díky loň-
ským investicím kraje pobývají pacienti 
na vylepšeném oddělení ARO, oddělení 
dlouhodobě nemocných a ženy v porod-
nici.

Zapadnout by neměly ani počiny ve 
školství – od zavedení stipendií pro vy-
sokoškoláky až po rekonstrukci Prvního 
českého gymnázia v Karlových Varech. 
V kulturní sféře jsme se velmi dobře 
zapsali při prezentaci na světové výsta-
vě EXPO v Miláně. V sociální oblasti se 
kraj bez problémů chopil rozdělování 
státních dotací a pokračoval v postupné 
rekonstrukci domovů pro seniory napříč 
celým regionem.
 
Symbolickou tečku za rokem 2015 udě-
lalo prosincové hlasování krajského za-
stupitelstva o rozpočtu na rok letošní. 
Ten byl naplánován jako mírně přebytko-
vý a počítá s řadou výdajů, například na 
výstavbu hospicového pavilonu v Nejd-
ku a na další vylepšení stavu nemocnic, 
silnic nebo domovů pro seniory.

Věřím, že pro vás tento text bude příno-
sem a že zde najdete množství zajíma-
vých informací o našem regionu.  

JUDr. Martin Havel
hejtman Karlovarského kraje 

s l o v o



Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky. 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.

z á k l a d n í

o  k a r l o v a r s k é m  k r a j i
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Rozloha:        3 314 km2
Počet obyvatel:       297 828
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 (49 326 obyvatel)
Obec s nejmenším počtem obyvatel Přebuz:  (72 obyvatel)
Nejvýznamnější řeka:   Ohře
Okresy:   Cheb, Sokolov, Karlovy Vary
Počet obcí:   133
Počet obcí s rozšířenou působností:   7
Krajské město:    Karlovy Vary

Krajský úřad zajišťuje výkon státní sprá-
vy v regionu a také plnění úkolů daných 
zastupitelstvem a radou.

Výkon státní správy v Karlovarském kraji 
obstarává 7 obcí s rozšířenou působnos-
tí:

Aš  www.muas.cz
Ostrov  www.ostrov.cz
Cheb  www.cheb.cz
Karlovy Vary  www.mmkv.cz
Sokolov  www.sokolov.cz
Kraslice   www.kraslice.cz
M. Lázně  www.marianskelazne.cz

Karlovarský kraj vznikl spolu s dalšími 13 kraji k 1. lednu 2000 v rámci reformy ve-
řejné správy.
Nejvyšším samosprávným orgánem je 45 členné zastupitelstvo. Výkonným orgá-
nem v oblasti samostatné působnosti je 9ti členná rada kraje, v jejímž čele stojí 
hejtman.

Vlajka Karlovarského kraje

Podoba vlajky kraje vychází ze schvále-
ného znaku Karlovarského kraje. Červe-
no-modře čtvrcený list, v horním žerďo-
vém 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 dvouo-
casý korunovaný lev se zlatou zbrojí.

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 dvouo-
casý lev se zlatou zbrojí vyrůstající ze tří 
vlnitých stříbrných břeven.

Logo Karlovarského kraje

Symbolizuje vřídlo a vyvěrající vodu jako 
symboly lázeňského kraje, logo je zá-
roveň stylizací písmene K, je v barvách 
Karlovarského kraje - v červené a mod-
ré.
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Ing. Václav Jakubík   
člen rady kraje pro oblast životního 
prostředí a zemědělství  

PhDr. Oleg Kalaš
člen rady kraje pro oblast kultury 
a památkové péče  

Ing. Petr Navrátil 
rezignace ke dni 11.2.2015   
náměstek hejtmana pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství, regionálního 
rozvoje  

Bc. Miloslav Čermák   
náměstek hejtmana pro oblast sociál-
ních věcí, zdravotnictví  

Bohuslava Hajská   
členka rady kraje pro oblast správa 
majetku  

JUDr. Martin Havel   
náměstek hejtmana pro oblast investic 
a grantových schémat, projektového 
řízení a informatiky KK, legislativní a 
právní  

PaedDr. Josef Novotný
rezignace ke dni 31.1.2015   
hejtman; oblast krizového řízení, vněj-
ších vztahů  

JUDr. Václav Sloup   
náměstek hejtmana pro oblast školství, 
mládeže a tělovýchovy  

Ing. Eva Valjentová  
statutární zástupkyně hejtmana, ná-
městkyně hejtmana pro oblast ekono-
miky a vnitřních záležitostí 

rada kraje - do 9. 3. 2015

rada kraje - od 9. 3. 2015

JUDr. Martin Havel  
hejtman; oblast investic a gran-
tových schémat, regionálního 
rozvoje, vnější vztahy, legislativní 
a právní, bezpečnosti a krizového 
řízení

Mgr. Dalibor Blažek  
náměstek hejtmana pro oblast 
správa majetku 

Ing. Josef Hora
člen rady kraje pro oblast 
životního prostředí a zeměděl-
ství 

Bc. Miloslav Čermák  
náměstek hejtmana pro oblast 
sociálních věcí

Ing. Edmund Janisch  
člen rady kraje pro oblast škol-
ství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Jiří Červenka  
náměstek hejtmana pro oblast 
finanční, projektového řízení a 
informatika



Jakub Pánik   
statutární zástupce hejtmana, 
náměstek hejtmana pro oblast 
dopravy a silničního hospodář-
ství, zdravotnictví

Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 
člen rady kraje pro oblast vnitř-
ních záležitostí a koordinace 
destinačního managementu

Mgr. Petr Zahradníček 
náměstek hejtmana pro oblast 
kultury, památkové péče, lázeň-
ství a cestovního ruchu

zastupitelstvo kraje
Ing. Miroslav Balatka ALTERNATIVA bez PP

Věra Bartůňková KSČM bez PP

Mgr. Dalibor Blažek HNHRM bez PP

Mgr. Jaroslav Borka KSČM KSČM

MUDr. Jiří Brdlík ODS ODS

Bc. Pavel Čekan ČSSD ČSSD

Bc.  Miloslav Čermák ČSSD ČSSD

Václav  Černý KSČM KSČM

Ing. Jiří Červenka ODS ODS

Bohuslava  Hajská KSČM KSČM

JUDr. Martin Havel ČSSD ČSSD

Mgr. Jiří Holan KSČM KSČM

Ing. Josef Hora HNHRM HNHRM

Ing. Jan Horník TOP 09 a STAN bez PP

Hana Hozmanová ČSSD ČSSD

Ing. Karel  Jakobec ODS ODS

Ing. Václav  Jakubík KSČM KSČM

Ing. Edmund Janisch ČSSD ČSSD

František Jurčák KSČM KSČM

PhDr. Oleg Kalaš KSČM KSČM

Mgr. Jiří  Klsák TOP 09 a STAN KOA

Ing. Jiří  Kotek ALTERNATIVA ALTERNATIVA

Ing. Petr Kulhánek TOP 09 a STAN KOA

Václav  Mleziva ČSSD ČSSD

Josef Murčo KSČM KSČM

Ing. Petr Navrátil ČSSD ČSSD

PaedDr.  Josef Novotný ČSSD bez PP

Mgr. Marian Odlevák ČSSD ČSSD

Jakub Pánik ČSSD ČSSD

Ing. Pavel Paprsek HNHRM bez PP

Bc. Robert Pisár ALTERNATIVA bez PP

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný ALTERNATIVA bez PP

Luboš Pokorný HNHRM bez PP

JUDr. Václav  Sloup KSČM KSČM

Ing. Tomáš Svoboda 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 HNHRM bez PP

Ing. Eva  Valjentová KSČM KSČM

Barbora  Vojtová KSČM KSČM

Bc. Markéta Wernerová ČSSD ČSSD

Mgr. Petr Zahradníček TOP 09 a STAN TOP 09

Ing. Václav  Živný KSČM KSČM
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výbory zastupitelstva
Název Jméno Politická 

příslušnost
Změny

Finanční výbor

Hana Hozmanová (předsedkyně) ČSSD

Petr Martínek KSČM odvolán z pozice člena ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 69/03/15

Ing. Josef Kubičko KSČM odvolán z pozice člena ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 69/03/15

Květoslava Šafnerová KSČM

Bc. Vlasta Kaiserová ČSSD

Ing. Richard Ullisch ČSSD

Ing. Michal Toufar TOP09+STAN

Ing. Petr Beránek ALTERNATIVA

Ing. Eva Valjentová KSČM jmenována novou členkou ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 71/03/15

Patrik Pizinger KSČM jmenován novým členem ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 71/03/15

Mgr. Jana Vildumetzová ODS odvolána na základě rezignace z pozice člena ke dni 31.3.2015 usnesením č. 
ZK 149/04/15

Mgr. Jan Mraček ODS jmenován novým členem ke dni 16.4.2015 usnesením č. ZK 149/04/15

Kontrolní výbor

Mgr. Petr Šindelář, LL.M. (předseda) ODS odvolán z pozice předsedy ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 69/03/15

JUDr. Václav Sloup (předseda) KSČM jmenován novým předsedou ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 71/03/15

RSDr. Jan Votruba KSČM

Jaroslav Zelenka KSČM odvolán z pozice člena ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 69/03/15

Dana Nováková KSČM odvolána z pozice člena ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 69/03/15

Jaroslav Smetka ČSSD

Štěpán Cingroš ČSSD

František Nečekal st. ČSSD

Ing. Lenka Straková HNHRM

Naděžda Martáková ALTERNATIVA

Ing. Petr Kulhánek HNHRM jmenován novým členem ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 71/03/15

Ing. Petr Čavojský ODS jmenován novým členem ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 71/03/15

Výbor pro 
výchovu, 

vzdělávání a 
zaměstnanost

Ing. Tomáš Svoboda (předseda) ČSSD

Ing. Stanislav Dušek KSČM odvolán z pozice člena ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 69/03/15

Petr Hanzalius KSČM odvolán z pozice člena ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 69/03/15

Ing. František Macháň KSČM

Mgr. Radek Karchňák ČSSD

Mgr. Vladimír Hartmann ČSSD

Mgr. Ladislav Sedláček ODS

Mgr. Hana Janischová TOP09+STAN

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný ALTERNATIVA

Bohuslava Hajská KSČM jmenována novou členkou ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 71/03/15

Mgr. Dalibor Blažek HNHRM jmenován novým členem ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 71/03/15



Výbor pro 
regionální 

rozvoj

Bc. Pavel Čekan (předseda) ČSSD

Michal Vávra KSČM odvolán z pozice člena ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 69/03/15

Ing. Alexander Martinec KSČM odvolán z pozice člena ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 69/03/15

Ing. Eliška Stránská KSČM

Josef Pojar ČSSD

Ing. Martin Kroupa ČSSD

Vlastimil Balcar ODS

Petr Schaller TOP09+STAN

Ing. Miroslav Balatka ALTERNATIVA

Vladimír Zima KSČM jmenován novým členem ke dni 17.4.2015 usnesením č. ZK 80/04/15

Ing. Josef Hora HNHRM jmenován novým členem ke dni 9.3.2015 usnesením č. ZK 71/03/15
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Výbor pro 
zdravotnictví                              

a sociální věci

Jakub Pánik (předseda) ČSSD usnesením č. ZK 70/03/15 ze dne 9.3.2015 byl zrušen Výbor pro zdravotnictví 
a sociální věci

Dana Janurová KSČM

Jana Kumberová, DiS. KSČM

Zdeňka Braunová ČSSD

Ing. Lukáš Siřínek ČSSD

MUDr. Jan Svoboda ODS

Petr Končel TOP09+STAN

MUDr. Oldřich Vastl HNHRM

Jana Strnadová KSČM

Výbor pro 
hospodaření                            

s majetkem KK                                            

František Jurčák (předseda) KSČM usnesením č. ZK 70/03/15 ze dne 9.3.2015 byl zrušen 
Výbor pro hospodaření s majetkem KK

Ing. Vojtěch Seidl KSČM

Ing. Stanislav Dušek KSČM

Jaromír Kuttner ČSSD

Anna Bozděchová ČSSD

Jakub Pánik ČSSD

Ingeborg Štiková ODS

Mgr. Petr Zahradníček TOP09+STAN

Ing. Vojta Plachý ALTERNATIVA

Výbor pro 
národnostní 

menšiny

Mgr. Jiří Holan (předseda) KSČM

Stanislav Strmeň KSČM

Alžběta Schmiedová ČSSD

Lukáš Červen ý ČSSD jmenován novým členem ke dni 13.2.2015 usnesením č. ZK 06/02/15

Jaroslav Moravec ODS

Jan Toth HNHRM schválení rezignace z pozice člena ke dni 22.10.2015 usnesením č. ZK 
382/10/15

Jiří Mlatečka HNHRM jmenován novým členem ke dni 22.10.2015 usnesením č. ZK 382/10/15

Bc. Jaromíra Fajtová ALTERNATIVA

Krista Hrubá národnost 
německá

Ing. Le Anh Phong národnost 
vietnamská

Alexej Ružejnikov národnost 
běloruská

Ing. Peter Surňák národnost 
slovenská

Alexander Vagin národnost 
ruská

Mariya Cherevko národnost 
ukrajinská

Emil Voráč národnost 
romská

Attila Logodi národnost 
maďarská



Výbor pro 
zdravotnictví 

byl zřízen usne-
sením 

č. ZK 70/03/15 
ze dne 

9.3.2015

MUDr. Oldřich Vastl (předseda) HNHRM

Ing. Petr Navrátil ČSSD schválení rezignace z pozice člena ke dni 10.9.2015 usnesením č. ZK 257/09/15

Jana Kumberová, DiS. KSČM

Zdeňka Braunová ČSSD

Ing. Lukáš Siřínek ČSSD

MUDr. Jan Svoboda ODS

Petr Končel TOP09+STAN

Věra Bartůňková KSČM

Mgr. Jana šperlová Alternativa jmenována novou členkou ke dni 10.9.2015 usnesením č. ZK 257/09/15

Antonín Klouda ČSSD jmenován novým členem ke dni 10.9.2015 usnesením č. ZK 257/09/15

Výbor pro 
sociální věci byl 
zřízen usnese-

ním 
č. ZK 70/03/15 

ze dne 
9.3.2015 

Ing. Petr Navrátil (předseda) ČSSD

Mgr. Jiří Hrubý ČSSD

Jiřina Skálová ČSSD jmenována novou členkou ke dni 16.4.2015 usnesením č. ZK 157/04/15

Dana Janurová KSČM

Jana Strnadová KSČM

Jiří Chval ODS

PhDr. Pavel Čáslava ODS jmenován novým členem ke dni 11.6.2015 usnesením č. ZK 164/06/15

Jitka Pokorná STAN

Ing. Pavel Bráborec HNHRM

Výbor pro 
hospodaření s 

majetkem a pro 
likvidaci nepo-
třebného ma-

jetku byl zřízen 
usnesením č. 

ZK 71/03/15  ze 
dne 9.3.2015 

Luboš Pokorný (předseda) HNHRM

Jakub Pánik ČSSD

Jaromír Kuttner ČSSD

Anna Bozděchová ČSSD

František Jurčák KSČM

Ing. Stanislav Dušek KSČM

Ingeborg Štiková ODS

Ing. Vojta Plachý ALTERNATIVA

Mgr. Petr Zahradníček TOP09+STAN
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komise rady

Název Jméno Politická 
příslušnost Změny

Komise pro 
lázeňství                               

a cestovní ruch

Ing. Edmund Janisch (předseda) ČSSD odvolán z pozice předsedy ke dni 10.4.2015 a jmenován členem ke dni 
11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Ing. Petr Kulhánek (předseda) TOP09+STAN jmenován novým předsedou ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Jana Čepičková KSČM odvolána z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Ing. Jiří Richter KSČM

Zdena Šťastná KSČM

Mgr. Marian Odlévák ČSSD odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Libor Haas ČSSD

Ing. Richard Ullisch ČSSD jmenován novým členem ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15 a ke 
dni 30.11.2015 podal Ing. Ullisch rezignaci

Radek Šnajdr ODS odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Božena Dvořáková ODS jmenována novou členkou ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Mgr. Dalibor Blažek HNHRM

Ing. Zdeněk Klingora ALTERNATIVA

Komise 
pro kulturu                                      

a památkovou 
péči

Věra Bartůňková (předsedkyně) KSČM odvolána z pozice předsedkyně ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Mgr. Jiří Klsák (předseda) TOP09+STAN jmenován novým předsedou ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

PhDr. Zdeněk Musil KSČM

Jan Tancibudek KSČM odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

PhDr. Oleg Kalaš KSČM jmenován novým členem ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15 

Miroslav Hrůza ČSSD

Oldřiška Dítětová ČSSD

Václav Navrátil ČSSD

Ing. Karel Jakobec ODS

Ing. Markéta Moravcová HNHRM

Mgr. Eva Jungmanová ALTERNATIVA

Dopravní 
komise

Josef Murčo (předseda) KSČM odvolán z pozice předsedy ke dni 10.4.2015 a jmenován členem ke dni 
11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15 

Václav Mleziva (předseda) ČSSD jmenován novým předsedou ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Antonín Vychodil KSČM odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Helena Kobrová KSČM

Marek Mikeš ČSSD

Pavel Kroupa ČSSD

Mgr. René Roubík ODS

Patrik Pizinger HNHRM odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Zdeněk Lakatoš HNHRM jmenován novým členem ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15 
Ing. Libor Šembera TOP09+STAN

Miloslav Zítka ALTERNATIVA



Komise pro 
tělovýchovu a 

sport

Markéta Wernerová (předsedkyně) ČSSD

Miloslav Strnad KSČM

Bc. Petr Šikýř KSČM

Mgr. Petr Holub KSČM odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Antonín Lebeda ČSSD

Ing. František Nečekal ČSSD

Ing. Jan Řezáč ODS

Miroslav Egert HNHRM

Antonín Šimánek TOP09+STAN odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Roman Maleček TOP09+STAN jmenován novým členem ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15 

Ing. Václav Sebera ALTERNATIVA

Komise pro 
vnější vztahy

Barbora Vojtová (předsedkyně) KSČM odvolána z pozice předsedkyně ke dni 10.4.2015 a jmenována členem ke dni 
11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Ing. Petr Bursík (předseda) ODS jmenován novým předsedou ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Václav Černý KSČM

Drahomíra Vrzalová KSČM odvolána z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Václav Veselý ČSSD

Ing. Stanislav Hubka ČSSD

Ing. Jiří Novák ČSSD

Božena Dvořáková ODS odvolána z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Ing. Pavel Paprsek HNHRM

Ing. Jiří Nešpor TOP09+STAN

Ing. Zdeněk Klingora ALTERNATIVA

Komise pro 
likvidaci 

nepotřebného 
majetku

Věra Bartůňková (předsedkyně) KSČM usnesením č. RK 385/04/15 byla zrušena Komise pro likvidaci nepotřebného 
majetku ke dni 11.6.2015

Anna Klímová KSČM

Jiří Jarolím KSČM

Bohuslav Petrach ČSSD

Jiřina Skálová ČSSD

Ing. Tibor Dobrovolný ČSSD

Jaroslav Hlavsa ODS

Luboš Pokorný HNHRM

Jan Rada TOP09+STAN

Ing. Miroslav Hofrajtr ALTERNATIVA

Komise pro 
životní prostředí

Ing. Václav Živný (předseda) KSČM

Vladimír Zima KSČM odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

František Kolář KSČM odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Ing. Václav Jakubík KSČM jmenován novým členem ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15 

František Bartoň ČSSD

Jan Poživil ČSSD

RNDr. Pavel Vanoušek ČSSD

Tomáš Linda ODS

RNDr. Petr Rojík, Ph. D. HNHRM

RNDr. Jaroslav Růžička TOP09+STAN

Ing. Daniel Javůrek ALTERNATIVA
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Krajská
 protidrogová 

komise

Bc. Jan Picka (předseda) ČSSD

Marcela Dubová KSČM

Milan Burger KSČM odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Jan Dušek KSČM odvolán z pozice člena ke dni 10.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15

Jan Tancibudek KSČM jmenován novým členem ke dni 11.4.2015 usnesením č. RK 385/04/15 

Eva Křenková ČSSD

Zuzana Skálová ČSSD

Roman Bilský ODS

Eduard Frisch HNHRM

Sylvie Kunešová TOP09+STAN

Bc. Pavel Straka ALTERNATIVA

Komise pro hos-
podářský rozvoj 

a energetiku            

předseda a členové nebyli  do 10.4.2015 zvoleni usnesením č. RK 385/04/15 byla zrušena Komise pro hospodářský rozvoj a energetiku 
ke dni 10.4.2015 a zároveň byla zřízena Energetická komise usnesením č. RK 385/04/15 ke dni 10.4.2015

Energetic-
ká komise                             

- byla zřízena 
usnesením                     

č. RK 385/04/15 
dnem 

10.4.2015

Ivan Vrzal (předseda) ODS usnesením č. RK 385/04/15 ke dni 10.4.2015 byl jmenován předseda a členo-
vé Energetické komise

Ing. Jiří Behenský ČSSD

Josef Tvarůžek ČSSD

Bohuslav Petrach ČSSD

Mgr. Jaroslav Borka KSČM

Ing. Zdeněk Kofránek KSČM

Ing. Kamil Čub ALTERNATIVA

Ing. Josef Hora HNHRM

Ing. Radek Novotný TOP09+STAN

poradní komise

Název Jméno Politická příslušnost Změny

Komise pro rozdělování 
příspěvku z rozpočtu KK 
jednotkám sboru dobro-
volných hasičů obcí KK

Václav Mleziva (předseda) ČSSD byl zvolen předsedou na 7. zasedání komise 
usnesením  č. 02/4/15 ke dni 22.4.2015

Richard Kejmar (místopředseda)
starosta Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Krajského sdružení 
hasičů Karlovarského kraje

byl zvolen místopředsedou na 7. zasedání ko-
mise usnesením  č. 02/4/15 ke dni 22.4.2015

Milan Bílek obec Plesná, člen jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce Plesná

Jiří Kiss město Chodov, člen jednotky sboru 
dobrovolných hasičů města Chodov

Anna Plačková
město Jáchymov, členka jednotky 
sboru dobrovolných hasičů města 
Jáchymov
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v říjnu 2006 podepsán Protokol o rozvoji 
spolupráce mezi Karlovarským krajem a 
městem Moskva.

Karlovarský kraj podepsal partnerskou 
smlouvu o vzájemné spolupráci s měst-
skou částí čínského Pekingu nazvanou 
Changping v roce 2007. Pro hlavní měs-
to jedné ze světových velmocí se kraj 
rozhodl mezi několika nabídkami, které 
obdržel v uplynulých letech z čínské 
strany. Peking jako hlavní město Číny 
byl pro Karlovarský kraj velmi zajímavým 
partnerem. 

Dohodu o navázání přátelských vazeb 
podepsali hejtman Karlovarského kraje a 
primátor města Irkutsk v roce 2011. Obě 
strany se zavázaly k rozvoji spolupráce v 
oblasti vzdělávání, kultury a umění, spor-
tu, lékařství, cestovního ruchu, či zacho-
vání objektů kulturního dědictví. Také za 
účelem podpoření obchodně-ekonomic-
kých vztahů.  

Memorandum o spolupráci mezi Radou 
ministrů Autonomní republiky Krym a 
Karlovarským krajem byla podepsána 
dne 1. března 2012. Následně byla dne 
12. prosince 2013 podepsána rozšiřující 
Dohoda mezi Radou ministrů Autonomní 
republiky Krym a Radou Karlovarského 
kraje o hospodářské, vědeckotechnické 

Karlovarský kraj se od počátku své exi-
stence logicky zaměřil v oblasti meziná-
rodních vztahů na svého bezprostřed-
ního souseda - na Německo. Společná 
hranice Karlovarského kraje s Němec-
kem měří 232,109 km (132,968 km se 
Saskem a 99,141 km s Bavorskem), 
karlovarský region spojuje s Německem 
celkem 8 mezinárodních silničních hra-
ničních přechodů (5 se Saskem a 3 s 
Bavorskem). Otázky řešení společných 
projektů v příhraničních oblastech byly 
a jsou vnímány jako potřebné pro regio-
nální rozvoj, pro lepší integraci Karlovar-
ského 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 Karlovar-
ským krajem a sousedními německými 
spolkovými zeměmi Saskem a Bavor-
skem.       

Stejně jako se Saskem a Bavorskem, 
tak také s městem Moskva byl pode-
psán protokol o spolupráci. Kontakty 
Karlovarského kraje s Moskvou jsou 
dlouholeté. Karlovy Vary a okolí měli 
Rusové rádi již v carských dobách. Zá-
jem o návštěvu lázní, ale i o investice 
ve městě se znovu projevil v 90. letech 
minulého století. S cílem upevnit vzá-
jemné vztahy a úspěšnou spolupráci byl 

m e z i n á r o d n í

p a r t n e r s t v í

a kulturní spolupráci. Tato dohoda o spo-
lupráci konkretizuje a rozšiřuje jednotlivé 
body původního memoranda.  Meziregi-
onální spolupráce, která probíhala na zá-
kladě Dohody o spolupráci mezi Radou 
ministrů Autonomní republiky Krym a 
Karlovarským krajem byla momentálně 
až do odvolání pozastavena. Karlovarský 
kraj nemá v současné době partnera k bi-
laterální konzultaci a k plnění této dohody 
o spolupráci.

Hospodářská i kulturní spolupráce na-
šeho regionu s Akmolinským krajem v 
Kazachstánu byla stvrzena dne 24. října 
2012 podpisem společného memoranda 
o spolupráci. Dohodu podepsali hejtman 
Karlovarského kraje a první zástupce aki-
ma Akmolinského regionu u příležitosti 
konajícího se Kazažsko-českého fóra a s 
tím spojené návštěvy prezidenta Repub-
liky Kazachstán N.A.Nazarbajeva v ČR.

Dne 31. ledna 2014 bylo v rámci Čes-
ko-Armenského podnikatelského fóra, 
kterého ho se zúčastnili i prezidenti obou 
zemí, slavnostně podepsáno Memoran-
dum o vzájemném porozumění mezi 
Karlovarským krajem a Vajocdzorskou 
oblastí. Obě strany se mimo jiné dohodly 
na spolupráci v oblasti ekonomiky, kultu-
ry, sportu, cestovního ruchu a ve vědec-
ko-technické oblasti.





k a r l o v a r s k é h o  k r a j e

h o s p o d a ř e n í
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Karlovarský kraj zřizoval v roce 2015 cel-
kem 70 příspěvkových organizací (43 z 
oblasti školství, 13 ze sociální oblasti, 3 
z oblasti zdravotnictví, 7 z oblasti kultury, 
2 z oblasti dopravy a 2 z oblasti regionál-
ního rozvoje). Příspěvkové organizace 
Karlovarského kraje dosáhly za rok 2015 
v souhrnu zisk ve výši 30 428 817,58 Kč. 
Všechny příspěvkové organizace kraje 
hospodařily s kladným nebo vyrovna-
ným výsledkem hospodaření. Výsledky 
hospodaření příspěvkových organizací 
kraje za rok 2015, a to včetně rozdělení 
výsledků hospodaření, byly schváleny 
usnesením Rady Karlovarského kraje  
č. RK 358/04/16 ze dne 11. 4. 2016. 

Přezkoumání hospodaření Karlo-
varského kraje za rok 2015
Hospodaření Karlovarského kraje za rok 
2015 bylo přezkoumáno kontrolní sku-
pinou Ministerstva financí České repub-
liky. Uskutečnilo se formou dílčích pře-
zkoumání, které proběhly v termínech od 
31. 8. 2015 do 30. 11. 2015 (1. dílčí pře-
zkoumání hospodaření) a od 7. 3. 2016 

do 8. 4. 2016 (konečné dílčí přezkoumá-
ní). V rámci 1. dílčího přezkoumání byla 
vykonána rovněž kontrola hospodaření  
a nakládání s majetkem a příspěvky po-
skytnutými krajem, u zřízených příspěv-
kových organizací kraje Muzeum Cheb  
a Muzeum Karlovy Vary.

Přezkoumání hospodaření Karlovarského 
kraje za rok 2015 skončilo se závěrem: 
„Na základě výsledků přezkoumání hos-
podaření kraje za rok 2015, vykonaného 
ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze 
konstatovat, že nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky, s výjimkou napravených 
chyb a nedostatků v průběhu přezkou-
mání hospodaření“.

Karlovarský kraj na základě této zprávy 
proto není povinen přijmout opatření 
k nápravě chyb a nedostatků opatře-
ní podle § 13 zákona č. 420/2004 Sb.,  
o přezkoumávání hospodaření územně 
samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, ve znění pozdějších předpi-
sů.

Čerpání výdajů dle oblastí rozpočtu

PŘÍJMY: údaje v tis. Kč

Daňové příjmy 2 002 563

Nedaňové příjmy 454 736

Kapitálové příjmy 9 996

Přijaté transfery (po konsolidaci) 3 817 158

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 6 284 453

VÝDAJE: údaje v tis. Kč

Běžné výdaje (po konsolidaci) 4 656 568

Kapitálové výdaje 1 688 843

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 6 345 411

SALDO PŘÍJŮ A VÝDAJŮ -60 958

Rozpočtové hospodaření Karlovarského 
kraje se v roce 2015 řídilo schváleným 
rozpočtem dle usnesení Zastupitelstva 
Karlovarského kraje č. ZK 400/12/14 ze 
dne 11. prosince 2014. 
 
Rozpočet Karlovarského kraje na rok 
2015 byl schválen jako přebytkový,  
a to ve výši 78 400 000,-- Kč. Skuteč-
ný výsledek rozpočtového hospodaření 
Karlovarského kraje za rok 2015 skončil 
schodkem ve výši 60 958 424,07 Kč. 
Primárním důvodem rozdílného výsled-
ku rozpočtového hospodaření oproti pů-
vodnímu cíli je skutečnost, že u projektů 
spolufinancovaných z fondů EU nebyly 
v daném roce proplaceny dotace ve 
výši 187 milionů Kč, přestože byly vůči 
poskytovateli dotace ze strany Karlovar-
ského kraje vyúčtovány. Pokud by došlo 
k včasnému proplacení vyúčtovaných 
dotací v uváděné výši 187 milionů Kč, vý-
sledek rozpočtového hospodaření za rok 
2015 by činil cca +126 milionů Kč, tedy  
o + 47,6 milionů Kč více než bylo původ-
ně plánováno. Neproplacené dotace ve 
výši 187 milionů Kč očekáváme v roce 
2016. Lze tak říci, že přestože bylo roz-
počtové hospodaření za rok 2015 schod-
kové, hospodaření Karlovarského kraje 
bylo úspěšné.

Účetní výsledek hospodaření Karlovar-
ského kraje za rok 2015 skončil ziskem 
ve výši 552 800 739,45 Kč. Na ban-
kovních účtech Karlovarského kraje,  
a to včetně účtů peněžních fondů, bylo 
k datu 31. 12. 2015 celkem 834 865 
657,76 Kč. Z toho částku ve výši 619 791 
583,71 Kč představovaly nevyčerpané 
účelově vázané prostředky. Volné finanč-
ní prostředky k přerozdělení byly ve výši 
215 074 074,05 Kč. 

ODBOR VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
ODBOR KANCELÁŘE HEJTMANA,
ZASTUPITELSTVO
ODBOR ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU
ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KK
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A ZEMĚDĚLSTVÍ
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ
OSTATNÍ
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE 
A TĚLOVÝCHOVY
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
OBECNÍ ŠKOLY
SOUKROMÉ ŠKOLY
ODBOR EKONOMICKÝ
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
ODBOR DOPRAVY 
A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODBOR SPRÁVA MAJETKU
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, 
LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU
PŘÍSPĚVKY CIZÍM SUBJEKTŮM
ODBOR INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT

0,38%
0,19%

3,04% 
0,54%

40,88%
0,63%

5,06%
0,06%
0,09% 

1,47%
25,56%
1,01%
0,25%
0,33%

10,61%

0,09%
0,25%

4,80%
4,77%
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organizační schéma



Ing. Lydie STRÁSKÁ  
  
vedoucí odboru kancelář hejtmana 
a vnějších vztahů   
 
Kontakt:  + 420 354 222 141  
E-mal: lydie.straska@kr-karlovarsk.cz 

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

Ing. Martina JÁNSKÁ  
(od 1.12. pověřen p. Kolařík)  
vedoucí oddělení interního auditu  
  
    
Kontakt: + 420 354 222 135   
E-mail: martina.janska@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-karovarsky.cz 
  

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

Ing. Jiří ČERVINKA   
 
vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu  
  
    
Kontakt:  + 420 354 222 269   
E-mail: jiri.cervinkaa@kr-karlovarsky.cz

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

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

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

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 
  

Mgr. Lucie ŠNAJDROVÁ  
  
vedoucí odboru stavební úřad  
  
    
Kontakt:  + 420 354 222 403   
E-mail: lucie.snajdrova@kr-karlovarsky.cz  
  

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

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

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

JUDr. Manfred KRAUS  
  
vedoucí odboru bezpečnosti 
a krizového řízení    

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

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

ředitelka a vedoucí odborů

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

Ing. Roman ROKŮSEK 
Ředitel krajského úřadu 
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věk zaměstnanců

ZAMĚSTNANCI DLE BYDLIŠTĚ

okres Karlovy Vary 65%

okres Sokolov 26%

okres Cheb 5%

jiný kraj 4%

PRŮMĚRNÝ VĚK

úřad 46,6

ženy 46,1

muži 48,4

VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ

20 - 29 let 21 6,9%

30 - 39 let 77 25,2%

40 - 49 let 91 29,8%

50 - 59 let 92 30,2%

60 a více let 24 7,9%

305 100%



vzdělanostní struktura

lidská práva
Zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením
Zastoupení žen v politických 

a rozhodovacích funkcích

ženy muži celkem

ZKK 6 39 45

RKK 0 9 9

vedoucí úředníci 40 29 69

vedoucí odborů 10 9 19

2015

vzdělání % 
zaměstnanců

vysokoškolské doktoranský 
studijní program

2

vysokoškolské magisterský 
studijní program

43,5

vysokoškolské bakalářský 
studijní program

15,5

vyšší odborné 
1,3

střední s maturitní zkouškou
37

střední 0,7

MUŽI ŽENY

3

9



Metodická pomoc obcím a organizacím Karlovarského kraje v roce 2015 byla zaměřena především na novelu zákona o veřej-
ných zakázkách, na správnou tvorbu a použití Fondu kulturních a sociálních potřeb a na vstupní vzdělávání úředníků územních 
samosprávných celků.
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metodická pomoc obcím a organizacím KK 
v roce 2015

Rok 2015 Počet osob

Vzdělávání úředníků, zaměstnanců zařazených do KÚ 1238

Vzdělávání a metodická pomoc úředníkům obcí a PO 823

Celkem 2061

Průměrné náklady na jednodenní školení zaměstnance úřadu 740 Kč  

Průměrné náklady na vzdělávání 1 zaměstnance úřadu 725 Kč





p ř e h l e d

o d b o r ů

č i n n o s t í
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Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťo-
vání (branný zákon) atd.

 Organizačně a administrativně zajiš-
ťoval činnosti zvláštních orgánů kraje tj. 
Bezpečnostní rady Karlovarského kraje 
a Krizového štábu Karlovarského kra-
je. Bezpečnostní rada v průběhu roku 
2015 jednala pětkrát, z toho třikrát dle 
pracovního plánu a dvakrát mimořádně 
k problematice zajištění bezpečnosti  
v Karlovarské krajské nemocnici a k pro-
blematice migrace. Ostatní řádná jed-
nání probíhala podle Pracovního plánu 
Bezpečnostní rady Karlovarského kraje 
na rok 2015, schváleného usnesením 
Bezpečnostní rady Karlovarského kraje 
č. 150 ze dne 13. října 2014.

 V součinnosti s Hasičským záchran-
ným sborem Karlovarského kraje or-
ganizoval tři jednání se zástupci obcí  
s rozšířenou působností (dále jen 
„ORP“) odpovědných za problematiku 
krizového řízení. Jednání byla zaměřena 
na projednání a sjednocení se na plnění 
aktuálních úkolů k zajišťování připrave-
nosti kraje na řešení krizových situací.

 Účastnil se porad organizovaných 
ústředními správními úřady, zejména 
Úřadem vlády ČR, Správou státních 
hmotných rezerv (dále jen „SSHR“), 
Ministerstvem obrany ČR a dalšími in-
stitucemi. Informace z porad byly pře-
dávány průběžně dalším subjektům 
včetně ORP.

 Účastnil se praktického prověřování 
využití informačního systému Krizkom 

Karlovarský kraj ze státního rozpočtu ka-
pitoly 327 Ministerstva dopravy ČR úče-
lovou dotaci ve výši 75 705 728,-- Kč.
V rámci „Aktualizace strategie rozvoje 
cykloturistiky a cyklodopravy“ Karlo-
varský kraj poskytl finanční příspěvek 
ve výši 0,2 milionu Kč na provozní ná-
klady 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,-- €. 
Od 13.12.2015 bylo obnoveno želez-
niční spojení na trati Aš – Selb. Provoz 
osobní dopravy se na tuto trať vrátil po 
dlouhých 64 letech, který byl ukončen 
v roce 1951 v době železné opony po 
průjezdu tzv. Vlaku svobody. Přeprava 
zboží byla na této trati ukončena v roce 
1996. Od té doby zde nebyla provozo-
vána žádná železniční doprava. Od roku 
2008 se výrazně zintenzivnila jednání 

Orgány krizového řízení 
Karlovarského kraje

V roce 2015 se orgány krizového říze-
ní Karlovarského kraje zdokonalovaly 
v připravenosti k řešení mimořádných 
událostí a krizových situací, a to přede-
vším cvičením Krizového štábu Karlo-
varského kraje. Dne 30. 6. – 2. 7. 2015 
proběhlo cvičení Krizového štábu Karlo-
varského kraje s následným taktickým 
cvičením složek integrovaného záchran-
ného systému nazvané „FOCUS 2015“ 
na téma „Likvidace ohniska nákazy 
ptačí chřipkou“. Souběžně se cvičením 
proběhl dne 2. 7. 2015 ukázkový den.

Odbor bezpečnosti a krizového 
řízení Krajského úřadu 
Karlovarského kraje

Odbor bezpečnosti a krizového řízení 
Krajského úřadu Karlovarského kraje  
v roce 2015:

 Zajišťoval připravenost kraje na řeše-
ní mimořádných událostí a krizových 
situací. Jednalo se o výkon státní sprá-
vy v přenesené působnosti v rozsahu 
působnosti platné legislativy/zákon  
č. 239/2000 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému, zákon č. 240/2000 
Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), 
zákon č. 241/2000 Sb., o hospodář-
ských opatřeních pro krizové stavy, zá-
kon č. 222/2000 Sb., o zajišťování obra-
ny České republiky, zákon č. 585/2004 

ODDĚLENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

I. Samostatná působnost oddělení

1. Dopravní obslužnost

K zajištění dopravní obslužnosti v roce 
2015 uzavřel Karlovarský kraj s jednot-
livými dopravci dodatky ke smlouvám 
o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě v celkovém objemu do-
pravního výkonu 6.663.625 km, přičemž 
celková prokazatelná ztráta, kterou Kar-
lovarský kraj těmto dopravcům uhra-
dil, činila 144 673 260,-- Kč. Dopravci  
v segmentu drážní dopravy realizovali na 
základě uzavřených dodatků ke smlou-
vám o závazku veřejné služby dopravní 
výkony v rozsahu 2.786.622 kilometrů 
s objemem prokazatelné ztráty ve výši 
297 898 620,-- Kč. Na dofinancování 
ztráty dopravců v drážní dopravě obdržel 

při vyžadování a řešení požadavků na 
věcné zdroje pořádaného SSHR a orga-
nizoval výše uvedené prověřovací cviče-
ní pro ORP.

 Podílel se na rozdělování státní nein-
vestiční dotace a dotace kraje obcím, 
které zřizují jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů, a zajišťoval administraci 
spojenou s přidělováním těchto finanč-
ních prostředků. Dotace kraje činila 5 
550 000,-- Kč, státní dotace činila 3 217 
000,-- Kč. Celkem dotace činily 8 767 
000,-- Kč. Přehled obcí, kterým byly do-
tace poskytnuty, včetně její výše, jsou 
uvedeny na webových stránkách kraje 
(www.kr-karlovarsky.cz).

 Podílel se na přípravě a zajištění cvi-
čení složek Integrovaného záchranného 
systému Karlovarského kraje. Karlovar-
ský kraj poskytl finanční částku v celko-
vé výši 200 000,-- Kč na úhradu služeb 
spojených s provedením jednotlivých 
cvičení.

 Provedl kontroly výkonu přenesené 
působnosti u všech ORP v Karlovar-
ském kraji. Kontroly byly zaměřené na 
připravenost ORP na řešení mimořád-
ných událostí a krizových situací.

 V oblasti bezpečnosti bylo v roce 
2015 provedeno Bezpečnostní posou-
zení středních škol Karlovarského kraje. 
Výstupem projektu byl návrh na bezpeč-
nostní opatření v jednotlivých školských 
zařízeních. Karlovarský kraj na tato opat-
ření vyčlenil v rozpočtu na rok 2016 
částku 14 850 000,-- Kč.

mezi orgány státní a veřejné správy 
Karlovarského kraje, České republiky a 
Svobodného státu Bavorsko o znovuob-
novení provozu na této trati a toto úsilí 
bylo završeno rekonstrukcí sedmi kilo-
metrů dlouhé kolejové trati mezi zastáv-
kami Selb – Plössberg a Aš, která byla 
provedena v průběhu roku 2015. Z dříve 
oddělených tratí mezi Hofem a Selbem  
a mezi Chebem a Aší byla vytvořena 
nová přeshraniční dopravní osa, kte-
rá umožňuje bezpřestupovou dopravu  
z Chebu až do nejsevernějšího bavor-
ského města Hofu.
Dne 31.07.2015 odeslal Karlovarský 
kraj do Úředního věstníku EU v soula-
du s nařízením (ES) č. 1370/2007, o ve-
řejných službách v přepravě cestujících 
po železnici a silnici a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, 
oznámení předběžných informací pro 
veřejnou zakázku na služby k zakázce  

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Odbor dopravy a silničního hospodářství



na (stavba v ochranném pásmu),

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

 0 rozhodnutí dle ustanovení § 35 odst. 
1 (učinění nezbytných opatření)

 8 žádostí bylo postoupeno pro nepří-
slušnost dle ustanovení § 12 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „správní řád“)

 1 řízení bylo usnesením zastaveno dle 
ustanovení § 66 správního řádu

 1 řízení bylo usnesením odloženo dle 
ustanovení § 43 správního řádu

 1 usnesení o postoupení dalšímu 
správnímu orgánu § 12 správního řádu 

 0 usnesení o pověření jiného správ-
ního orgánu ve svém správním obvodu 
vedením řízení dle ustanovení § 131 
odst. 4 správního řádu

V roce 2015 bylo vedeno 16 odvolacích 
řízení proti rozhodnutí prvoinstančních 
správních orgánů.

V roce 2015 bylo vydáno:

 95 stanovení přechodné úpravy pro-
vozu na silnici I. třídy dle ustanovení  
§ 124 zákona č. 361/2000Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích a o změ-
nách některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů

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

ODDĚLENÍ DOPRAVY

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 
byly provedeny zkoušky odborné způso-
bilosti k provozování silniční dopravy pro 
cizí potřeby u 18 žadatelů, kterým bylo 
vydáno osvědčení odborné způsobilos-
ti. Dále bylo vydáno 24 osvědčení od-
borné způsobilosti k provozování silnič-
ní dopravy na základě žádosti o výměně 
a 1 osvědčení odborné způsobilosti  
k provozování silniční dopravy na zákla-
dě ztráty osvědčení. Obecním živnos-
tenským úřadům obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností bylo na základě 
jejich žádostí vydáno 169 stanovisek. 
Dopravním úřadem bylo vyhotoveno 

s názvem „Dlouhodobé zajištění do-
pravní obslužnosti Karlovarského kraje 
veřejnými službami v přepravě ces-
tujících veřejnou linkovou dopravou“. 
Zároveň byly příspěvkovou organizací 
Koordinátor integrovaného dopravního 
systému Karlovarského kraje zahájeny 
práce na dokumentaci pro zadávací říze-
ní na tuto veřejnou zakázku.

II. Přenesená působnost oddělení

1. Licence ve veřejné 
linkové dopravě

V roce 2015 dopravní úřad zpracoval 19 
stanovisek, vydal 32 rozhodnutí o udě-
lení licence k provozování linkové do-
pravy, 49 rozhodnutí o změně licence, 
dále rozhodl ve 3 případech o odejmutí 
licence k provozování linkové dopravy. 
K datu 31. 12. 2015 bylo v platnosti 152 
licencí k provozování veřejné linkové do-
pravy a 8 licencí k provozování zvláštní 
linkové dopravy.

2. Státní odborný dozor

Za sledované období provedl dopravní 
úřad v rámci státního odborného dozo-
ru 2 kontroly, které byly zaměřeny na 
veřejnou linkovou dopravu. Dále pra-
covníci oddělení veřejné dopravy pro-
vedli 1 kontrolu (Městský úřad Cheb), 
zaměřenou na výkon funkce dopravního 
úřadu. Na základě došlých oznámení od 
Policie České republiky byl zpracován  
1 protokol o porušení zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě a následně bylo 
vydána rozhodnutí ve správním řízení  
o uložení pokuty dopravci, který zajišťo-
val přepravu osob. Rovněž byla udělena  
pokuta jednomu dopravci za nedodržení 
způsobu a lhůt pro předložení jízdních 
řádů veřejné osobní linkové dopravy ke 
schválení dopravnímu úřadu.

ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2015 bylo oddělením silničního 
hospodářství v rámci přenesené pů-
sobnosti dle zákona č. 13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „záko-
na“), vydáno celkem 158 rozhodnutí  
v prvním stupni. Z toho bylo vydáno:

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

 54 rozhodnutí dle ustanovení § 24 záko-
na (uzavírky)

 96 rozhodnutí dle ustanovení § 25 záko-
na (zvláštní užívání)

 15 rozhodnutí dle ustanovení § 32 záko-

596 záznamů o prokázání finanční způ-
sobilosti dopravců. 
Pro provozování silniční motorové do-
pravy bylo dopravcům vydáno:

 60 licencí ES, z toho 48 pro nákladní 
dopravu a 12 pro osobní dopravu 

 347 opisů licencí ES, z toho 280 pro 
nákladní dopravu a 67 pro osobní dopra-
vuV rámci výkonu státního odborného 
dozoru v silniční dopravě bylo zkontro-
lováno 11 326 pracovních dnů řidičů, 
z toho bylo 319 pracovních dnů řidičů 
zkontrolováno na silnicích (bylo zkont-
rolováno 11 dopravců) a 11 007 pracov-
ních dnů řidičů při dokladových kontro-
lách v provozovnách dopravců nebo na 
Krajském úřadě Karlovarského kraje, od-
boru dopravy a silničního hospodářství 
(bylo zkontrolováno 34 dopravců).

Bylo vydáno 291 správních rozhodnutí 
o uložení pokuty dopravcům na zákla-
dě došlých oznámení v roce 2015 od 
Policie České republiky, Celního úřadu 
a vlastního výkonu státního odborného 
dozoru v silniční dopravě. 

Dále bylo vydáno 26 správních rozhod-
nutí o uložení pokuty dopravcům na zá-
kladě kaucí vybraných od zahraničních 
dopravců, které vybrala Policie České 
republiky a Celní úřad. 

Dle ustanovení § 81 odst. 1 zákona  
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích 
a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,  
o pojištění odpovědnosti za škodu způ-
sobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti z provozu vo-
zidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, byly pro-
vedeny čtyři kontroly v rámci státního 
odborného dozoru nad činností stanic 
technické kontroly. 

Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona  
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, bylo osmi subjektům vydáno 
19 povolení z omezení jízdy některých 
vozidel.

ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ 
SPRÁVNÍCH AGEND

Ve sledovaném období roku 2015 bylo 
příslušnými pracovníky oddělení do-
pravně správních agend zpracováno 
a vyřízeno celkem 574 podání, z toho 
558 v odvolacím a v přezkumném ří-
zení ve věcech dopravních přestupků, 
bodového hodnocení řidičů, námitky 
podjatosti, postoupení na Ministerstvo 
dopravy. Dále bylo v 16 případech pro-
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obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností. V 43 případech bylo rozhodnutí 
odvolacího správního orgánu napade-
no správní žalobou a v 11 případech 
byla podána kasační stížnost k Nejvyš-
šímu správnímu soudu. Dle ustanove-
ní § 21 až 24 zákona č. 247/2000 Sb.,  
o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel  
a o změnách některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, bylo oddělením 
dopravně správních agend, jakožto ko-
misí, vyzkoušeni 3 žadatelé o vydání 
profesního osvědčení učitele autoškoly.
V rámci své kontrolní činnosti proved-
lo oddělení dopravně správních agend  

vedeno zhodnocení žádostí o schválení 
technické způsobilosti jednotlivě dove-
zeného vozidla, a to na základě žádos-
ti o poskytnutí součinnosti Policie ČR 
ve věci podezření ze spáchání přečinu.  
V roce 2015 bylo vyřízeno 19 stížností, 
z toho 13 stížností bylo zaměřeno na 
přešetření způsobu vyřízení stížnosti 
obecním úřadem obce s rozšířenou pů-
sobností, 1 stížnost byla zaměřena na 
postup krajského úřadu, 2 stížnosti byly 
shledány důvodnými (správní orgán se 
neřídil názorem nadřízeného správního 
orgánu (jednalo se o měření rychlosti 
neoprávněným subjektem) a 3 stížnosti 
byly usnesením postoupeny k řešení na 

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

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

ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE INVESTIC

1. Investiční akce Karlovarského kraje organizované OIGS a zadávací řízení Karlovarského kraje za účas-
ti OIGS v roce 2015

v roce 2015 kontrolu výkonu přenese-
né působnosti u 3 obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností (Městský úřad 
Cheb, Městský úřad Ostrov a Magistrát 
města Karlovy Vary. Dále byl ve 3 pří-
padech proveden státní dozor v akre-
ditovaných školicích střediscích (Milan 
Dubjak, Bohumil Oslík, Josef Šťastný).

V roce 2015 byly vydány 2 akreditace  
k provozování školicích středisek pro vý-
uku a výcvik v rámci zdokonalování od-
borné způsobilosti řidičů pro účely pro-
fesní způsobilosti řidičů a byla odejmuta 
1 akreditace.

Odbor investic a grantových schémat

Název akce rozpočet v tis. Kč

Revitalizace nemocnice v Sokolově – Stavební úpravy 4. NP pavilonu E – oddělení 
gynekologicko-porodnické 21 131

Výměna oken v pavilonu C v Karlovarské krajské nemocnici, a.s. 3 776

Revitalizace nemocnice v Sokolově, Slovenská ul. 545, Sokolov - Stavební úpravy 5. 
NP pavilonu E - oční oddělení/lůžková část 14 864

Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí 37 058

Zateplení budovy B, nemocnice Sokolov 21 157

Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech 129 000

Karlovarská krajská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech - rekonstrukce 
pokojů s novým sociálním zařízením v pavilonu B 5 623

Počet zadávacích řízení
finanční objem veřejných zakázek v tis. Kč

93 178 059



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

2. Investiční akce příspěvkových organizací a zadávací řízení příspěvkových organizací za metodické 
podpory OIGS v roce 2015

3. Fotodokumentace

Oblast PO název akce
rozpočet 
v tis. Kč

Školství

Střední škola živnostenská Sokolov - Rekonstrukce sociálních zařízení v budově 
Žákovská - II. etapa 2 877

Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, II. etapa 

– přístavba západního křídla  50 979

Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov – rekonstrukce elektroin-

stalace objektu a výměníkové stanice 4 203

Gymnázium a střední odborná škola Aš – Stavební úpravy sociálních zařízení 1 504

Sociální péče

Domov pro seniory v Perninku - Stavební úpravy - Úprava přízemí pavilonu B - 6 
pokojů 1 814

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart - Přestavba sociálního zařízení a úprava 
pokojů imobilních klientů - III. etapa 2 943

Zdravotnictví

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče – Odpočinková zóna 3 351

Krajský dětský domov pro děti do 3 let – Výměna oken a Zřízení evakuačního 
výtahu 4 285

Kultura

Muzeum Sokolov – Zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté – vstupní objekt dolu Je-
roným 13 300

Vybudování zázemí pro vstup do štoly č. 1 v Jáchymově 17 735

Galerie výtvarného umění v Chebu – Retromuzeum – nová expozice a depozitáře 16 090

Art centrum Galerie 4, rekonstrukce špýcharu 25 700

Revitalizace nemocnice v Sokolově – Sta-
vební úpravy 4. NP pavilonu E – oddělení 
gynekologicko-porodnické

Střední škola stravování a služeb Karlovy 
Vary - Výměna oken a úpravy fasády ob-
jektu35

36



Střední škola živnostenská Sokolov - Re-
konstrukce sociálních zařízení v budově 
Žákovská - II. etapa

Muzeum Sokolov 

Základní škola praktická a základní škola 
speciální Ostrov - Výměník

Zařízení následné rehabilitační a hospicové 
péče – Odpočinková zóna

Důl Jeroným

Rekonstrukce a dostavba Prvního českého 
gymnázia v Karlových Varech

37

38



Revitalizace nemocnice v Sokolově 
- Západní fasáda pavilonu D

Integrovaná střední škola Cheb 

– Houslařská škola

Gymnázium Cheb – Výměna oken a nový 
dveřní systém

Lineární urychlovač pro nemocnici v Che-
bu – přístavba zázemí

Centralizace lékařské péče v nemocnici 
v Karlových Varech

Nemocnice Sokolov - Zateplení budovy B



Galerie 4 - Rekonstrukce špýcharu na 
Františkánském nám. 30/1, Cheb

Školní statek a středisko ekologické vý-
chovy Cheb – Zateplení fasády

Galerie 4 - Rekonstrukce špýcharu na 
Františkánském nám. 30/1, Cheb

Krajský dětský domov pro děti do 3 let – 
Výměna oken

ODDĚLENÍ GRANTOVÝCH 
SCHÉMAT

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO KONKURENCESCHOPNOST

Administrace globálních grantů 
(GG) a grantových projektů (GP)

Karlovarský kraj ukončil v roce 2015  
realizaci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost (OP 
VK) v pozici Zprostředkujícího subjektu  
v těchto oblastech podpory:

 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

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

 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol  
a školských zařízení

 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělá-
vání

V rámci těchto čtyř oblastí podpory 
administroval Karlovarský kraj celkem  

7 globálních grantů, v nichž bylo v prů-
běhu programovacího období podpoře-
no 168 grantových projektů za 391,6 mi-
lionu Kč. V roce 2015 byla udržitelnost 
sledována u 4 globálních grantů a 104 
grantových projektů. Nebyla však již vy-
hlášena žádná nová výzva, ani uzavřeny 
smlouvy s novými příjemci. Udržitelnos-
ti u zbývajících globálních grantů a gran-
tových projektů není stanovena.



GG č.
alokace GG

(v Kč)

předloženo kontrahováno vyčerpáno

nárok
(v Kč)

počet 
GP

kontrahováno
(v Kč)

počet 
GP

vyčerpáno
(v Kč)

počet 
GP

CZ.1.07/1.1.11 122 170 870,00 398 685 357,52 119 123 545 929,32 41 116 760 173,97 41

CZ.1.07/1.2.11 44 425 771,00 150 568 740,40 54 35 487 029,58 13 32 838 507,96 13

CZ.1.07/1.3.11 55 532 214,00 161 563 023,11 65 51 775 255,18 20 43 748 856,73 20

CZ.1.07/1.1.18 76 435 227,00 191 446 491,59 70 75 011 502,52 30 71 567 704,81 30

CZ.1.07/1.2.19 24 132 550,00 90 624 572,59 29 24 132 513,00 9 22 670 413,43 9

CZ.1.07/1.3.42 30 165 650,00 162 640 614,86 62 29 377 012,34 13 26 880 597,60 13

CZ.1.07/3.2.12 106 386 773,00 489 618 192,29 178 85 048 070,30 43 77 145 391,92 42

∑ 459 249 055,00 1 645 146 992,36 577 424 377 312,24 169 391 611 646,42 168

Průměrný objem finančních prostředků na grantový projekt

Podíl jednotlivých GG na celku podle proplacených prostředků (v %) 

předloženo (v Kč)

kontrahováno (v Kč)

proplaceno (v Kč)

39

40



41

42

Dále byla v roce 2015 ukončena realizace tří projektů technické pomoci (z celkových sedmi), kde byl Karlovarský kraj v roli 
příjemce dotace. Tyto projekty byly oporou při administraci výše zmíněných globálních grantů:

Webové stránky

Informace týkající se OP VK (aktuality 
i archiv) jsou k dispozici na webových 
stránkách Karlovarského kraje, konkrét-
ně na stránkách:

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-
-urad/cinnosti/Stranky/EU/OPvzdel/
OPVK.aspx 

a jsou pravidelně aktualizovány.

Konzultační činnost

Oddělení grantových schémat prová-
dí konzultační a poradenskou činnost 
příjemcům finanční podpory z OP VK 
především prostřednictvím osobních 
konzultací a telefonních hovorů. Pora-
denství se týká především udržitelnosti 
jednotlivých grantových projektů.

OPERAČNÍ PROGRAM 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Administrace projektu

V druhé polovině roku 2015 byla Minis-
terstvem životního prostředí vyhlášena 
výzva č. 16 k podávání žádostí o poskyt-
nutí podpory v rámci OP ŽP 2014-2020 
podporovaných z Fondu soudržnosti. 
Pro Karlovarský kraj v roli žadatele byla 
vyčleněna částka 67 200 000,00 Kč – 
Karlovarský kraj zažádal o celou tuto 
částku a žádost mu byla schválena.  
V prosinci 2015 bylo podepsáno Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace na projekt 
s názvem „Podpora výměny zdrojů tep-

la na pevná paliva v rodinných domech  
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 
2014 - 2020 - Kotlíkové dotace I“. Pra-
covníci oddělení grantových schémat 
začali pracovat na pravidlech dotačního 
programu v rámci tohoto schváleného 
projektu a na výzvě pro fyzické osoby 
tak, aby mohl dále finanční prostředky 
přerozdělovat.

Karlovarský kraj v rámci tohoto projektu 
přerozdělí prostředky fyzickým osobám 
na výměnu minimálně 440 zastaralých 
kotlů na pevná paliva v rodinných do-
mech v Karlovarském kraji. Z projektu 
bude zároveň financovaná publicita kot-
líkových dotací a projekt částečně po-
kryje mzdové náklady pracovníků, kteří 
administrují kotlíkové dotace.

Plánovaná realizace projektu je do  
31. 12. 2018 s tím, že uznatelné výdaje 
pro fyzické osoby v roli konečných uži-
vatelů jsou od 15. 7. 2015.

Fyzické osoby mohou v rámci dotační-
ho programu získat dotaci na výměnu 
kotle na pevná paliva (v rodinném domě  
v Karlovarském kraji) za nový zdroj tepla 
maximálně z částky 150 000 Kč. Výše 
dotace bude stanovena dle zvoleného 
nového zdroje tepla a lokality, kde se 
rodinný dům nachází (domy v Karlových 
Varech a Otovicích jsou bonifikovány 
5 procentními body k procentní dotaci 
stanovené dle typu nového zdroje tep-
la). Dotace bude stanovena následovně:

 70 % z celkových uznatelných vý-
dajů (max. z částky 150 000 Kč) –  
u kotlů výhradně na uhlí

 75 % z celkových uznatelných vý-
dajů (max. z částky 150 000 Kč) –  
u kotlů na uhlí a biomasu nebo plyno-
vých kondenzačních kotlů

 80 % z celkových uznatelných vý-
dajů (max. z částky 150 000 Kč) –  
u kotlů výhradně na biomasu nebo te-
pelných čerpadel.

Veškeré podmínky pro fyzické osoby 
budou stanoveny dotačním programem 
a výzvou.

Webové stránky

Pro projekt byly zřízené webové strán-
ky http://www.kr-karlovarsky.cz/kotliky 
a dále facebookové stránky:

https://www.facebook.com/kotlikyKK. 

Zde jsou zveřejňovány důležité informa-
ce pro žadatele a informace o realizaci 
projektu.

Konzultační činnost

Oddělení grantových schémat provádí 
konzultační a poradenskou činnost ža-
datelům o finanční podporu z dotačního 
programu v rámci tohoto projektu finan-
covaného z OP ŽP především prostřed-
nictvím osobních konzultací, telefonních 
hovorů a e-mailů. Dále pořádá semináře 
pro občany v obcích v kraji. Poradenství 
se týká především způsobilosti žadatelů 
a podmínek dotačního programu a vý-
zvy.

reg.č. projektu název projektu rozpočet (v Kč) čerpáno (v Kč)

CZ.1.07/5.1.00/39.0005 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení 
globálních grantů OP VK v KK II 6 750 544,00 6 471 296,20

CZ.1.07/5.2.00/39.0006 Informovanost a publicita GG OP VK 
v Karlovarském kraji II 515 675,31 202 091,51

CZ.1.07/5.3.00/39.0007 Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK 
v Karlovarském kraji II 270 645,00 36 734,00





V roce 2015 bylo zahájeno oddělením 
veřejnosprávní kontroly a její metodiky 
14 veřejnosprávních kontrol na místě,  
z toho:

  3 veřejnosprávní kontroly na místě 
zaměřené na splnění přijatých opatření 
z veřejnosprávních kontrol provedených 
v minulosti,

  2 mimořádné veřejnosprávní kontroly 
hospodaření na místě,

  9 plánovaných veřejnosprávních kon-
trol hospodaření na místě.

majetkových účtech s akcentem na 
vyšší finanční hodnoty zaúčtované  
v kontrolovaném období, průkaznost 
účetních záznamů, včetně zaměření na 
hospodárnost, účelnost a efektivnost  
a dále na správnost, úplnost, srozumi-
telnost, přehlednost a způsob zaručující 
trvalost účetních záznamů.
4. Fondy příspěvkové organizace – 
rezervní, investiční, odměn a FKSP  
z hlediska oprávněnosti jejich tvorby  
a čerpání.
5. Oblast vnitřního kontrolního systé-
mu, a to zavedení vnitřního kontrolního 
systému, realizaci řídící kontroly v pra-
xi, způsob zajišťování, vyhodnocování 

Oddělení veřejnosprávní kontroly a její me-
todiky zabezpečuje úkoly vyplývající ze zá-
kona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní 
kontrolou na místě prověřuje hospodaření 
s veřejnými prostředky příspěvkových or-
ganizací, jejichž zřizovatelem je Karlovarský 
kraj, a s veřejnou finanční podporou po-
skytnutou z rozpočtu Karlovarského kraje  
u příjemců této podpory, a to v souladu  
s ustanovením § 9 odst. 1 a odst. 2 uvede-
ného zákona.

Veřejnosprávní kontroly byly věcně za-
měřeny na:
1. Dodržování ustanovení zřizovací listi-
ny včetně platných dodatků, především 
provádění hlavní činnosti a doplňkové 
činnosti v souladu se zřizovací listinou.
2. Oblast vnitřních předpisů, zejmé-
na zachycení pracovních postupů  
v příspěvkové organizaci 
ve vnitřních předpisech, vypracování 
zákonem daných vnitřních předpisů  
a prokazatelné seznámení zaměstnanců 
s vnitřními předpisy příspěvkové organi-
zace.
3. Účetnictví se zaměřením na ana-
lýzu nákladových položek, pohybů na 

V roce 2015 bylo ukončeno 15 veřej-
nosprávních kontrol na místě (z toho 5 
z roku 2014) – viz tabulka č. 1 a 4 neu-
končené veřejnosprávní kontroly zbýva-
jí. V 8 případech bylo zjištěno porušení 
rozpočtové kázně v celkové výši 3 003 
799,-- Kč.

a minimalizování rizik, přijímání opat-
ření k vyloučení nebo zmírnění provoz-
ních, finančních, právních a jiných rizik, 
způsob zajišťování kritérií účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti, ověření 
údajů, které byly poskytnuty příspěv-
kovou organizací v rámci nahrazení 
interního auditu veřejnosprávní kontro-
lou, proplácení účetních dokladů přímo  
z bankovního účtu příspěvkové organi-
zace, rizika spojená s uskutečňováním 
hotovostních plateb, rizika spojená  
s uskutečňováním bezhotovostních pla-
teb z bankovních účtů a zajišťování před-
běžné kontroly před a po vzniku nároku 
a závazku. 

Odbor kontroly

č. Kontrolovaná osoba

1 Sociální služba, příspěvková organizace

2 Střední živnostenská škola Sokolov, příspěvková organizace

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

4 Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

5 Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, příspěvková organizace

6 Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace

7 Střední lesnická škola Žlutice, příspěvková organizace

8 Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

9 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace

10 Hotelová škola Mariánské Lázně, příspěvková organizace

11 Krajská knihovna Karlovy Vary, příspěvková organizace

12 Dětský domov Plesná, příspěvková organizace

13 Město Nové Sedlo

14 Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace

15 Střední odborné učiliště Toužim, příspěvková organizace

Tabulka č. 1



ně platového zařazení, pracovní náplně 
a odměn, evidence mzdových listů, od-
děleného odměňování v hlavní a doplň-
kové činnosti.
 
Při výkonu veřejnosprávních kontrol na 
místě byly identifikovány nedostatky ze-
jména v těchto oblastech:
1. Chybné nastavení vnitřního kontrol-
ního systému
2. Neúčtování o všech skutečnostech  
v účetnictví
3. Porušení pravidel pro zadávání veřej-
ných zakázek
4. Neoprávněná tvorba a použití FKSP
5. Neoprávněná tvorba investičního
fondu
6. Neoprávněné použití fondu odměn
7. Nestandardní účtování pohybu pe-
něžních prostředků v hotovosti
8. Neprůkaznost účetních dokladů
9. Neprůkazná dokladová inventura
a inventarizace; chybějící inventarizační 
identifikátory
10. Vedení účetních skutečností mimo 
účetnictví
11. Nepodložené opravy v účetnictví
12. Nehospodárnost při opravě auta

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů.

Krajský úřad Karlovarského kraje přijal  
v roce 2015 celkem 272 podání občanů, 
která zahrnovala 189 podání (stížnos-
ti, petice, podněty, anonymy, žádosti, 

6. Uzavírání a plnění smluvních vzta-
hů s důrazem na náležitosti smluvních 
vztahů, specifikaci předmětu smlouvy 
v souladu s kritérii hospodárnosti, účel-
nosti a efektivnosti a plnění smluvních 
vztahů.    
7. Přijaté dary s ohledem na evidenci  
a nakládání s přijatými dary a náležitosti 
darovacích smluv.
8. Oblast doplňkové činnosti z pohledu 
odděleného vedení v účetnictví, kalkula-
ce nákladů použití daňové úspory v sou-
ladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona 
o daních z příjmů.
9. Hospodaření s majetkem příspěvko-
vé organizace, zejména pořizování ma-
jetku a jeho evidence, namátkové kon-
troly evidence již stávajícího majetku, 
likvidace majetku, odpisy, inventura 
a inventarizace, včetně dodržování vy-
hlášky o inventarizaci majetku a závazků 
a vedení skladové evidence. 
10. Dodržování zákona o veřejných za-
kázkách a zásad pro zadávání veřejných 
zakázek se zaměřením na transparent-
nost, zákaz diskriminace a rovný přístup 
a cenu obvyklou v místě a čase plnění. 
11. Oblast mzdových prostředků včet-

Oddělení stížností 
a kontroly prostředků z EU

Oddělení stížností a kontroly prostřed-
ků z EU zajišťuje vedení centrální evi-
dence a agendy spojené s přijímáním 
a vyřizováním stížností, petic, podnětů, 
návrhů a připomínek, včetně evidence 
stížností podle ustanovení § 175 zákona 

13. Pochybení v oblasti registrace
 k DPH
14. Neevidování doplňkové činnosti od-
děleně
15. Chybovost v oblasti cestovních ná-
hrad
16. Chybné zařazování zaměstnanců do 
platových tříd
17. Neprokázané použití dotace

V případě kontrol provedených oddě-
lením veřejnosprávní kontroly a její 
metodiky (převážně u příspěvkových 
organizací) činily z celkového objemu 
veřejných příjmů 375 342 000,-- Kč ve-
řejné příjmy u vybraného vzorku ope-
rací výši 36 146 000,-- Kč, tj. 10 %.  
Z celkového objemu veřejných výdajů 
371 302 000,-- Kč činily veřejné výdaje  
u vybraného vzorku operací výši 66 060 
000,-- Kč, tj. 18 %. 

V roce 2015 bylo vykonáno odbory kraj-
ského úřadu celkem 75 veřejnospráv-
ních kontrol na místě zaměřených na 
příspěvky/dotace z rozpočtu Karlovar-
ského kraje:

návrhy a připomínky) – viz tabulka č. 1,  
a 83 stížností na správní řízení. Průměr-
ná doba vyřízení stížností činila 23 dnů 
od přijetí (28 dnů u stížností na správní 
řízení), přičemž maximální lhůta je 30 
dnů (60 dnů v případě stížnosti na správ-
ní řízení).

Odbor krajského úřadu, 
který zajistil provedení 

veřejnosprávních kontrol na místě

Počet 
vykonaných 

veřejnosprávních 
kontrol

Odbor regionálního rozvoje 7

Odbor bezpečnosti a krizového řízení 3

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 2

Odbor sociálních věcí 5

Odbor zdravotnictví 2

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 

Odbor životního prostředí a zemědělství 55

CELKEM 74

Tabulka č. 2
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o poskytnutí finančních prostředků 
příjemců veřejné finanční podpory po-
skytnuté Karlovarským krajem jako 
zprostředkujícím subjektem ze struktu-
rálních fondů EU v rámci programovací-
ho období 2007 – 2013 a stanovenými 
právními předpisy ČR a EU. Cílem kont-
rol je eliminace rizika zneužití poskytnu-
tých prostředků. 

Kontroly ex-post byly zaměřeny přede-
vším na kontrolu majetku pořízeného 
v rámci projektů, plnění povinných ná-
sledných aktivit a monitorovacích indi-

Podle zákona č. 420/2004 Sb., o pře-
zkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o přezkoumání“), 
byla prováděna úředníky oddělení v roce 
2015 kontrola celkem u 134 územních 
samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) 
a dobrovolných svazků obcí (dále též 
„DSO“). Oddělení přezkoumávání hos-
podaření územních celků poskytovalo 
v průběhu celého roku žadatelům z řad 
obcí, měst a dobrovolných svazků obcí 
metodickou pomoc formou individuál-
ních konzultací a metodickou pomoc při 
veřejnosprávních kontrolách u příspěv-
kových organizací, jejichž zřizovatelem 
je město nebo obec.

Dále oddělení stížností a kontroly pro-
středků z EU provedlo v roce 2015 cel-
kem 38 kontrol na místě,
z toho 24 interim (průběžné kontroly)  
a 14 ex-post (následné kontroly) v rám-
ci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. V rámci kont-
rol interim bylo zkontrolováno čerpání 
finančních prostředků ve výši 11 076 
759,97 Kč. 

Kontroly interim se zaměřovaly přede-
vším na dodržování povinností stanove-
ných smlouvami 

Oddělení přezkoumávání 
hospodaření územních celků

Oddělení přezkoumávání hospodaření 
územních celků zajišťovalo v rámci od-
boru kontroly  přezkoumávání hospoda-
ření obcí, měst a dobrovolných svazků 
obcí do 30. 11. 2015. Z důvodu organi-
zační změny se změnil od 1. 12. 2015 
název oddělení na „Oddělení výkaznic-
tví a přezkoumávání hospodaření územ-
ních celků“ a celé oddělení přešlo od 
1.12.2015 pod odbor finanční. Činnost 
oddělení zůstala i následně zaměřena 
na přezkoumávání hospodaření obcí, 
měst a dobrovolných svazků obcí Kar-
lovarského kraje a rozšířila se o oblast 
výkaznictví. 

kátorů deklarovaných v žádostech pří-
jemců, které jsou součástí uzavřených 
smluv o finanční podpoře z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu.

Pochybení příjemců mohou vést až  
k povinnosti vrátit získané prostředky, 
případně k dalším sankcím za porušení 
rozpočtové kázně, resp. za nedodržení 
smluvních podmínek poskytnuté veřej-
né finanční podpory.

Ke dni 30. 4. 2016 bylo zpracováno  cel-
kem 95 závěrečných zpráv o výsledku 
přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO 
za rok 2015. Zbývající část zpráv o vý-
sledku přezkoumání hospodaření ÚSC 
a DSO za rok 2015 bude v souladu se 
zákonem o přezkoumání vykonána nej-
později do 30. 5. 2016. 

Tabulka č. 4 uvádí souhrnné výsledky 
přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO 
za rok 2015 k 30. 4. 2016.
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Vyhodnocení Podání /*

důvodná 7

částečně důvodná 10

nedůvodná 92

postoupena (nebyla v kompetenci krajského úřadu) 54

založena 20

na vědomí 6

Celkem 189

Tabulka č. 3

/* stížnosti, petice, podněty, anonymy, žádosti, návrhy, připomínky s výjimkou stížností na správní řízení



Výsledek přezkoumání Počet ÚSC 
a DSO Vyjádření v %

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

  45 33

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

  25   19

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

   25   19

Zbývající přezkoumání, která budou dokončena do 30. 5. 2016    39  29

Celkový počet přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO
za rok 2015 vykonaných Krajským úřadem Karlovarského kraje  134 100 

Tabulka č. 4

Tabulka č. 5

Tabulka č. 5 uvádí přehled zjištěných závažnějších nedostatků u ÚSC a DSO za rok 2015 k 30. 4. 2015 členěných dle ustano-
vení § 10 odstavec 3 písmene c) 1. - c) 6. zákona o přezkoumání.

Druh závažných chyb a nedostatků 
Počet zjiště-
ných chyb 

a nedostatků

Vyjádření 
v %

ÚSC a DSO hodnocené dle ustanovení § 10 odstavce 3 písmene c) 1. záko-
na o přezkoumání – porušení rozpočtové kázně nebo vznik správního deliktu 
podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů  

11  30 

ÚSC a DSO hodnocené dle ustanovení § 10 odstavce 3 písmene c) 2. zákona 
o přezkoumání – neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost vedení účetnictví 0  0 

ÚSC a DSO hodnocené dle ustanovení § 10 odstavce 3 písmene c) 3. zákona 
o přezkoumání – pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními  
právními předpisy

0  0 

ÚSC a DSO hodnocené dle ustanovení § 10 odstavce 3 písmene c) 4. zákona 
o přezkoumání – porušení povinností nebo překročení působnosti územního 
celku stanovených zvláštními právními předpisy

25  67

ÚSC a DSO hodnocené dle ustanovení § 10 odstavce 3 písmene c) 5. zákona 
o přezkoumání – neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání 
nebo při přezkoumání za předcházející roky

1 3 

ÚSC a DSO hodnocené dle ustanovení § 10 odstavce 3 písmene c) 6. zákona 
o přezkoumání – nevytvoření podmínek pro přezkoumání 0   0 

Celkem 37 100 



Graf č. 1 představuje v procentech vý-
sledky hodnocení přezkoumání hospo-
daření ÚSC a DSO za rok 2015 k 30. 
4. 2016 v rozdělení podle písmene a), 
kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 
písmene b), kdy byly zjištěny méně zá-
važné chyby a nedostatky, písmene c), 
kdy byly zjištěny závažné nedostatky,  

U některých ÚSC a DSO byly identifiko-
vány závažné nedostatky vícero druhů 
a závažný nedostatek dle písmene c) 
4 vícekrát. Z těchto důvodu je celkový 
počet zjištěných nedostatků uvedený v 
tabulce č. 5 vyšší než počet ÚSC a DSO 
hodnocených písmenem c) uvedený v 
tabulce č. 4.   

a zbývající hodnocení přezkoumání, kte-
rá budou vykonána do 30. 5. 2016.
Graf č. 2 znázorňuje přehled počtu zjiš-
těných závažných nedostatku u ÚSC  
a DSO za rok 2015 k 30. 4. 2015 čle-
něných dle ustanovení § 10 odstavec 3 
písmene c) 1.- c) 6. zákona o přezkou-
mání.

Graf č. 1  
Výsledky  hodnocení přezkoumání 
hospodaření za rok 2015 k 30. 4. 
2016    

Graf č. 2 
Přehled počtu zjištění při hodno-
cení přezkoumání dle písmene c) 
podle druhu závažných chyb za 
rok 2015 k 30. 4. 2016
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a filmová představení, dále přednášky, 
soutěže a besedy. Pravidelně se konaly 
i další speciální programy muzeí, galerií, 
knihoven a hvězdárny. Za rok 2015 se 
uskutečnilo 328 akcí, které navštívilo 38 
437 žáků a studentů.

Seminář kronikářů a vyhlášení 
soutěže „O nejlepší kroniku 
Karlovarského kraje“
V roce 2015 byl uspořádán seminář kro-
nikářů, který se konal v Muzeu Cheb, 
příspěvkové organizaci. Souběžně se 
seminářem kronikářů byla vyhlášena 
také soutěž „O nejlepší kroniku Karlo-
varského kraje“. Do soutěže se přihlási-
lo celkem 9 kronik.

„Nejlepší dobrovolný knihovník 
Karlovarského kraje“ a „Nejlep-
ší profesionální knihovna Karlo-
varského kraje“
V roce 2015 se soutěž nekonala. Sou-
těž se střídá se Seminářem kronikářů a 
soutěží „O nejlepší kroniku Karlovarské-
ho kraje“.

Oddělení kultury se podílí na tvorbě in-
ternetových stránek Karlovarského kra-
je.

Příspěvkové organizace 
v oblasti kultury
Kraj prostřednictvím oddělení kultury 
vykonává zřizovatelské funkce vůči sed-
mi příspěvkovým organizacím zřizova-
ných Karlovarským krajem:

Krajská knihovna Karlovy Vary
- Závodní 378/84, 360 01 Karlovy Vary, 
ředitel PaedDr. Vratislav Emler 
Galerie 4 – galerie fotografie, pří-
spěvková organizace
- Františkánské náměstí 30, 350 22 
Cheb, ředitel Mgr. Zbyněk Illek
Galerie výtvarného umění v Che-
bu, příspěvková organizace
- Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 
02 Cheb, ředitel Mgr. Marcel Fišer 

I. ODDĚLENÍ KULTURY 

ČINNOST V OBLASTI 
PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

V roce 2015 byly uskutečněny předběž-
né úkony před zahájením kontroly pře-
nesené působnosti u Městského úřadu 
v Kraslicích a Městského úřadu v Soko-
lově. Předběžné úkony před zahájením 
kontroly se týkaly zahájených správ-
ních řízení v roce 2014 v oblasti zákona  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském  
o právech souvisejících s právem autor-
ským a změně některých zákonů (autor-
ský zákon). Kontroly nebyly zahájeny.

ČINNOST V OBLASTI 
SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

Program „Děti, mládež 
a kultura“ 
Oddělení kultury organizovalo dopole-
dní kulturně vzdělávací programy pro 
mateřské, základní a střední školy, jsou 
to hlavně divadelní, koncertní, taneční 

Dotační titul – Karel IV.
V roce 2015 byl vyhlášen nový jedno-
rázový dotační titul, který se týká oslav 
700 výročí narození Karla IV. Do dotační-
ho titulu bylo přijato celkem 29 žádostí. 
Rozdělena byla částka 1 500 000,-- Kč. 

Publikační činnost – Kulturní 
kalendář Živý kraj 
Oddělení kultury se věnuje pravidelné-
mu informování o chystaných kulturních 
akcích v rámci Kulturního kalendáře na 
turistickém portálu ŽIVÝ KRAJ. Ke kaž-
dé kulturní akci zde můžete najít místo 
konání, pořadatele, termín, název akce, 
podrobný popis akce + možnost linků 
na weby, výši vstupného, objednávací 
portály (pro vstupenky), URL. Správa 
kulturního kalendáře v sobě zahrnuje 
každodenní aktualizaci a správu webu. 
Publikace na webu Karlovarské-
ho kraje–www.kr-karlovarsky.cz 

Cena hejtmana Karlovarského 
kraje udělovaná vítězi Mezinárodní pě-
vecké soutěže Antonína Dvořáka v ka-
tegorii Píseň. V květnu, v rámci Zahájení 
lázeňské sezóny v Karlových Varech, 
jsme uspořádali v Galerii umění Karlovy 
Vary koncert Borisi Prýglovi. Tento kon-
cert je součástí Ceny hejtmana Karlo-
varského kraje pro vítěze nebo vítězku 
Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína 
Dvořáka v kategorii Píseň.

Dny evropského dědictví
Již tradičně jsme uspořádali Dny evrop-
ského dědictví, tentokrát akce probíhala 
13. 9. 2015 v historickém dole Jeroným, 
který se řadí mezi Národní kulturní pa-
mátky, přičemž v roce 2015 byla posta-
vena nová vstupní budova za finanční 
podpory ROP NUTS II Severozápad. 
Národní téma bylo stanoveno jako „Pa-
mátky znovuzrozené“, kdy součástí 
byla také akce Industriální stopy 2015/
Den památek techniky a průmyslového 
dědictví. 

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 Pro-
cházka
Muzeum Sokolov, příspěvková 
organizace Karlovarského kraje
- Zámecká 1, 356 01 Sokolov, ředitel 
Ing. Michael Rund
Muzeum Karlovy Vary, příspěv-
ková organizace Karlovarského 
kraje
- Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlo-
vy Vary, ředitelka Ing. Lenka Zubačová

V roce 2015 pracovalo ve všech sed-
mi příspěvkových organizacích 172 za-
městnanců. 

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství 
a cestovního ruchu

ROK CELKOVÁ VÝŠE DOTACÍ

2011   6 791 000

2012   7 105 000

2013   7 620 000

2014   8 520 000

2015 10 557 000



a získala tak nový prostor pro své pů-
sobení. Muzeum Karlovy Vary zaháji-
lo kompletní rekonstrukci a vytvoření 
Nové expozice Muzea Karlovy Vary.  Ga-
lerie 4 navíc v roce 2015 oslavila výročí 
30 let od založení galerie. 

Výstavní sezóna roku 2015 v příspěvko-
vých organizacích Karlovarského kraje v 
oblasti kultury byla velmi kvalitní a ob-
sáhlá. V každé příspěvkové organizaci se 
konalo několik velmi úspěšných výstav, 
které měly vysokou návštěvnost. Napří-
klad výstavní program Muzea Cheb byl 
poutavý a nabízel čtyři výstavy: Krajina 
bez času. Retrospektiva malíře Františ-
ka Vančury; Poklady Chebska/Schätze 
des Egerlandes; Hračky ze sbírky Aleny 
Pleslové a Obrazy Chebu. Ikonografie 
Chebu od nejstarších vyobrazení do 20. 
století. Sbírkovými předměty partici-
povalo muzeum na sedmi výstavách v 
České republice a na dvou v Německu.

Výstavní činnost hlavní budovy galerie 
byla v roce 2015 kvalitní a rozmanitá, 
počínaje začátkem roku retrospektivou 
oceňovaného plzeňského autora Jiřího 
Patery, průkopníka moderní české ab-
straktní malby, a konče mimořádným 
zájmem návštěvníků provázenými vý-
stavami sochařských děl Karla Bečváře 
a užité i volné porcelánové tvorby Jiřího 
Kožíška, dvou loňských jubilantů úzce 
spjatých s Karlovými Vary. Vrcholem 
výstavní sezóny ovšem jednoznačně byl 
náročný a dotacemi podpořený výstavní 
projekt Vladimíra Škody, českého uměl-
ce žijícího ve Francii a jednoho z nejo-
sobitějších evropských sochařů vůbec. 
Návštěvnicky nejúspěšnějšími výstavní-
mi projekty Becherovy vily se v loňském 
roce staly výstavy cílené především na 
dětského diváka. Na dobíhající výstavu 
z díla Radka Pilaře v jarních měsících 

Hlavní činnost příspěvkových 
organizací

Hlavní náplní příspěvkových organiza-
cí v oblasti kultury je akviziční činnost, 
příprava výstavní činnosti, naplňování 
koncepce péče o tradiční lidovou kultu-
ru, konzervační práce pro sbírky, arche-
ologická činnost (výzkum, záchranné 
akce, dohled, terénní průzkum), činnost 
přírodovědných pracovišť, knižní a pub-
likační činnost, příprava přednášek, ex-
kurzí, vlastivědných vycházek, muzejní 
pedagogiky, mimoškolních aktivit pro 
děti, seniory a veřejnost, přednášky ve 
školách a další kulturní, společenské  
a prezentační akce. 
Příspěvkové organizace jsou schopné 
získat značnou část finančních prostřed-
ků na svoji činnost z externích zdrojů. 
Například za finanční podpory Evropské 
unie Muzeum Sokolov úspěšně zrea-
lizovalo projekt „Česko–bavorský 
geopark – Zpřístupnění dolu Je-
roným v Čisté – Vstupní objekt 
dolu Jeroným“ a „Vybudování 
zázemí pro vstup do Štoly č. 1  
v Jáchymově“. Dále Galerie výtvar-
ného umění v Chebu úspěšně zrealizo-
vala projekt „Retromuseum - nová 
expozice a depozitáře Galerie 
výtvarného umění v Chebu v sou-
sední budově“. 

Dále příspěvkové organizace získávají 
finanční prostředky z dotačních titulů 
ministerstev, měst a obcí.
Příspěvkové organizace zahájily činnos-
ti nebo plánují zahájení činností v rámci 
projektů financovaných jak z externích 
zdrojů, tak z finančních prostředků Kar-
lovarského kraje, jako zřizovatele. 

Galerie 4 – galerie fotografie, příspěv-
ková organizace, úspěšně dokončila 
projekt „Art Centrum Galerie 4 
– rekonstrukce Špýcharu – Fran-
tiškánské náměstí 30/1, Cheb“  

navázala úspěšná přehlídka tvorby ilu-
strátora a grafika Stanislava Holého, 
známého nejen postavou Pana Pipa, ale 
i oblíbenými televizními figurami Jů a 
Hele.

Investiční akce příspěvkových 
organizací kultury v roce 2015 
dotované zřizovatelem 

Zřizovatel poskytnul finanční prostředky 
v celkové výši přes 64 milionů korun.

 Krajská knihovna v Karlových Varech 
obdržela na investice od zřizovatele 
1 250 000,- Kč.
560 000 Kč – Samoobslužné skenovací za-
řízení na dokumenty. 
Zřizovateli vráceno 4 610 Kč.
100 000 Kč – Výměna kopírky, vlastní dofi-
nancování ve výši 21 541,72 Kč.
590 000 Kč - Upgrade setu ozvučení sálu 
Krajské knihovny Karlovy Vary, vlastní dofi-
nancování 59 034,20 Kč.

     
 Muzeu Sokolov, zřizovatel posky-

tl na investiční akce příspěvek ve výši 
4.156.347,- Kč.
60 000 Kč  - „Důlní drážka (pobočka Krás-
no)“
696 347,-- Kč - „Rekonstrukce místností a 
vitrín v expozici Zámeček Sokolov“. 
Částka 500 000 Kč byla navýšena  
o 196 347 Kč na nákup vitrín do expozi-
ce (převod investičních prostředků z roku 
2014).       
250 000 Kč - „Oprava střechy zámku“
250 000 Kč - „Částečné osvětlení dolu Je-
roným“
2.000.000 Kč - „Zaměření a archeologický 
průzkum do nově objevených prostor NKP 
Dolu Jeroným“
900.000 Kč - „PD na rozšíření prohlídko-
vé trasy podzemních prostor Štoly č. 1  
v Jáchymově“

 Muzeum Karlovy Vary obdržel od 
zřizovatele na níže uvedené investiční 
akce Rekonstrukce expozice Muzea 
Karlovy Vary, Nová louka 23 - financo-
vaná z účelových dotací z rozpočtu Kar-
lovarského kraje (z roku 2014 ve výši  
2 744 mil. Kč a z roku 2015 ve výši  
15 mil. Kč). Celková částka investičních 
výdajů na tuto akci k 31. 12. 2015 do-
sáhla výše 2 722 251,70 Kč. 
Rekonstrukce EZS v objektu Muzea 
Karlovy Vary, Nová louka 23. Za pomoci 
investičních dotací z rozpočtu Karlovar-
ského kraje (1 mil. Kč) a z programu ISO 
MKČR (200 tis. Kč) byla zajištěna první 
část rekonstrukce zabezpečovacího 
systému v objektu, dodávka a instalace 
poplachového zabezpečovacího systé-
mu (PZTS) stála 695.145,73 Kč, druhá 
část zabezpečení objektu se bude rea-
lizovat v roce 2016 (dodávka a instalace 
kamerového systému - CCTV). 49
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ropy na Seznam kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Veletrh se stal cen-
nou příležitostí pro předávání zkušeností  
z oblasti památkové péče. Představeny 
byly také publikace o památkách a pa-
mátkové péči v Karlovarském kraji, kte-
ré kraj dosud vydal.

Propagační materiály 
a publikace
Za účelem propagace nominace „Slav-
né lázně Evropy“ k zápisu na Seznam 
kulturního dědictví UNESCO vydal Kar-
lovarský kraje soubor propagačních ma-
teriálů a předmětů s logem nominace. V 
rámci edice „Cesty kulturního dědictví“ 
byla vydána publikace „Průvodce po 
významných lázeňských místech v Kar-
lovarském kraji“. Vzhledem k velkému 
zájmu o publikace „Císařské lázně v Kar-
lových Varech“ a „Nové lázně a Casino 
v Mariánských Lázních“ byly realizová-
ny jejich dotisky.

museum Cheb“ ve výši 18 443 785,45 
Kč,která bude vyúčtována v roce 2016. Na 
této investiční akci se finančně podílí ROP 
Severozápad a do konce roku 2015 neby-
lo ze strany ROPu provedeno vyúčtování 
akce, proto zatím není možné vyúčtovat 
finanční prostředky od zřizovatele.

 Muzeum Cheb
Vybavení depozitáře podsbírky mili-
tárií: 160 000 Kč (příspěvek zřizovatele 
160 000 Kč). Rekonstrukce EZS, EPS  
a CCTV  - II etapa:  1 296 753,67 Kč (příspě-
vek zřizovatele 1 954 190 Kč).

 Galerie umění Karlovy Vary
Galerie v roce 2015 realizovala dvě in-
vestiční akce v celkové hodnotě 760 tis. 
Kč.  V památkovém objektu Letohrádku 
Ostrov byla provedena II. etapa opravy 
elektrorozvodů, která dokončila inves-
tiční akci započatou v předešlém roce. 
Dále byl v Letohrádku Ostrov z investič-
ních prostředků pořízen kamerový sys-

Exponáty a mobiliář do nové expozice 
- výstavní předměty, které nemají sbír-
kový charakter a jejich hodnota přesáhla 
hranici 40 tis. Kč, financovalo muzeum z 
vlastních investičních prostředků, které zís-
kalo převodem z rezervního fondu ve výši 
500 tis. Kč (díky mimořádnému výsledku 
hospodaření z roku 2014). Celkové inves-
tiční výdaje v roce 2015 na tyto předměty 
jsou ve výši 384.400 Kč.
Technické zhodnocení EZS v Muzeu 
Jáchymov - kromě četných opatření na 
posílení zabezpečení objektu Královské 
mincovny v Jáchymově byla rozšířena 
EZS v hodnotě téměř 50,5 tis. Kč.

 Galerie výtvarného umění v Chebu
V roce 2015 obdržela galerie od svého 
zřizovatele finanční příspěvek na inves-
tiční akci „Akviziční činnost“ ve výši 450 
000,-- Kč. Investiční akce byla provedena 
a byl dodržen plánovaný finanční limit i 
kvalita díla.  Dále galerie obdržela finanč-
ní prostředky na investiční akci „Retro-

tém ochrany sbírek – funkční a moderní 
síť kamer střežících vnitřní prostory ob-
jektu a zajišťující tak větší bezpečí gale-
rijních sbírek, majetku a vystavovaných 
exponátů. 

 Galerie 4 – galerie fotografie
Byly dokončeny dvě investiční akce.
1) Art Centrum galerie 4 – rekonstruk-
ce Špýcharu, Františkánské náměs-
tí 30/1, Cheb, s rozpočtem dle SOD 
22 968 290 Kč. Bylo vyfakturováno 22 
714 582,66 Kč. Zbylá částka 253 707,34 
Kč bude použita na odvětrání střechy  
v roce 2016.
2) Art Centrum Galerie 4 – rekonstrukce 
Špýcharu, Františkánské nám. 30/1, Cheb 
- Galerijní světla s rozpočtem dle SOD 2 
161 653,59 Kč. Byla vyfakturována celá 
částka.

Obě investiční akce byly zrealizovány 
dle podmínek SOD.

II. ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Činnost v oblasti přenesené 
působnosti

 Byla vedena správní řízení ve věci 
vydání 23 závazných stanovisek/roz-
hodnutí 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, Kláš-
ter premonstrátů Teplá, Císařské Lázně 
v Karlových Varech, důl Jeroným, důl 
Mauritius)

 Zvláště náročná byla posouzení pre-
zentace archeologických nálezů in situ 
v areálu Kláštera premonstrátů Teplá a 
celkové obnovy hradu Bečov nad Tep-
lou včetně nové expozice Relikviáře sv. 
Maura.

 Bylo vydáno 11 vyjádření k návrhu na 
prohlášení věci za kulturní památku dle 
ust. § 3 odst. 1 zákona o státní památ-
kové péči.

 Bylo vydáno 6 stanovisek k územně 
plánovacím dokumentacím obcí dle ust. 
§ 28 odst. 2 písm. c) zákona o státní pa-
mátkové péči.

 Bylo vydáno 1 rozhodnutí k dočasné-
mu užívání dle ust. § 19 odst. 2 zákona 
o státní památkové péči.

 Byla vydána 2 rozhodnutí k přemístění 
nemovitých kulturních památek dle § 18 
odst. 1 zákona o státní památkové péči

 Do poloviny roku 2015 byl prováděn 
intenzivní výkon dohledu nad obnovou 
národní kulturní památky Klášter pre-
monstrátů Teplá v rámci programu IOP.

 Postupně byly zpracovávány připo-
mínky k návrhům nového zákona o pa-
mátkovém fondu včetně vypracování 
připomínek ke konečnému návrhu jeho 
znění.

Činnost v oblasti samostatné pů-
sobnosti

Dotace z rozpočtu kraje na  
obnovu kulturních památek, 
památkově hodnotných objektů 
a movitých věcí
V rozpočtu kraje bylo na tento účel pro 
rok 2015 vyčleněno 7 350 000,-- Kč. Do-
tace byly poskytovány vlastníkům objek-
tů na práce související se zachováním, 
obnovou a využitím kulturních památek, 
památkově hodnotných objektů a mo-
vitých věcí nacházejících se na území 
Karlovarského kraje. Celkem bylo podá-
no 118 žádostí s celkovou požadovanou 
částkou 27 mil. Kč. Bylo poskytnuto 56 
příspěvků. Nejvyšší částkou byla pod-
pořena obnova historických lázeňských 
objektů v Kyselce. Seznam projektů, na 
které byla dotace poskytnuta, je uveřej-
něn na internetových stránkách kraje –
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/
Stranky/dotaceKK/schvalene/schv-kul-
tura/schval_kultura.aspx.

Propagační a osvětová činnost 
Účast na Veletrhu PAMÁTKY 2015
Ve dnech 22. – 23. 10. 2015 se Karlo-
varský kraj zúčastnil 4. ročníku mezi-
oborového veletrhu PAMÁTKY 2015 
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 infor-
mačního systému k památkám v kra-
ji či fungování spolupráce s vlastníky 
památek. Součástí veletržního stánku 
Karlovarského kraje byla i drobná expo-
zice týkající se zápisu Hornické kulturní 
krajiny Krušnohoří a Slavných lázní Ev-



mací o památkově chráněných územích 
a památkově hodnotných objektech. V 
roce 2015 bylo vyrobeno 31 trojjazyč-
ných informačních tabulek, které budou 
umístěny přímo na objekty vybraných 
kulturních památek v Jáchymově (25 ta-
bulek) a v Horní Blatná (8 tabulek). 

Setkání vlastníků památek
Dne 21. 5. 2015 se uskutečnilo v Klášte-
ře premonstrátů v Teplé další již tradiční 
setkání vlastníků nebo jejich zástupců 
nejvýznamnějších památek Karlovar-
ského kraje. Na setkání, kterého se 
zúčastnili zástupci cca 30 památek, za-
zněly informace o dění na jednotlivých 
objektech a proběhla vzájemná výměna 
propagačních materiálů před hlavní turi-
stickou sezónou.   
 
Projekt iMAP
Karlovarský kraj byl osloven jako možný 
partner projektu Mezinárodního projek-
tu iMAP – Zlepšení managementu ar-
cheologických parků (iMAP – Improving 
Management of Archaeological Parks, 
dále jen „projekt“), který by byl finan-
cován z dotačního programu Interreg 
CENTRAL EUROPE. Vedoucím partne-
rem projektu je Istitut per i Beni Artistici 
Culturali e Naturali, Bologna, Itálie. Byly 
připraveny potřebné podklady a účast 
kraje na projektu byla zastupitelstvem 
kraje odsouhlasena. Projekt prošel 
úspěšně 1. kolem hodnocení. 

Iniciativa směřující k zápisu kul-
turních statků na Seznam svě-
tového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO

Záměr nominace tzv. Západočeského 
lázeňského trojúhelníku (částí historic-
kých center měst Karlovy Vary, Marián-
ské Lázně a Františkovy Lázně) v rámci 
nadnárodní nominace „Great Spas of 
Europe“ na Seznam světového dědictví 
UNESCO 

Zástupce odboru se pravidelně účastnil 
jednání Mezinárodní expertní skupiny 
pro posuzování odborné stránky nomi-
nace, nově se stal členem české pra-
covní skupiny pro přípravu nominace. 
Role Karlovarského kraje se přesunula 
do oblasti propagační a prezentační – 
tak jak bylo výše zmíněno, byly vydány 
propagační materiály a pořízeny drobné 
propagační předměty.

„Hornická kulturní krajina 
Krušnohoří/Montanregion 
Erzgebirge“ - Nominace na zápis 
na Seznam světového dědictví
UNESCO
Karlovarský kraj prostřednictvím dvou 

Výstava „Lázně bez hranic“ 
v Císařských lázních
Od konce července do konce listopadu 
se uskutečnila v Císařských lázních v 
Karlových Varech výstava „Lázně bez 
hranic“. Expozice představila veřejnos-
ti výjimečné hodnoty lázeňských měst 
nacházejících se na území našeho kraje 
v porovnání s významnými lázněmi na 
obou stranách česko-německé hranice, 
ale také světový význam lázeňských 
měst Západočeského lázeňského troj-
úhelníku. Výstava byla důležitou sou-
částí prezentace nominačního procesu 
nejvýznamnějších evropských lázní, kte-
ré pod názvem „Great Spas of Europe“ 
usilují o zápis na Seznam světového dě-
dictví UNESCO.
Výstava byla připravena ve spoluprá-
ci s Národním památkovým ústavem, 
územním odborným pracovištěm v 
Lokti a Liberci, zájmovým sdružením 
obcí „České lázně – salony Evropy“, 
Muzeem Karlovy Vary, příspěvkovou 
organizací Karlovarského kraje, Statutár-
ním městem Karlovy Vary a zájmovým 
sdružením právnických osob „Císařské 
lázně Karlovy Vary“. Exponáty zapůj-
čily Muzeum Karlovy Vary, Městské 
muzeum Františkovy Lázně, Městská 
muzea Žitava/Städtische Museen Zittau 
a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlí-
ně - Muzeum luhačovického Zálesí. K 
výstavě byl vydán katalog „Lázně bez 
hranic“. (Foto č. 3)

Informační naváděcí systém 
ke kulturním památkám
Cílem tohoto projektu, který se postup-
ně realizuje od roku 2002, je provedení 
jednotného informačního a naváděcího 
systému k významným a z hlediska ces-
tovního ruchu atraktivním nemovitým 
kulturním památkám, a to od navedení 
na komunikacích až po poskytnutí infor-

pracovníků odboru je členem česko-
-německé pracovní skupiny, která má 
na starost přípravu nominace. V lednu 
2014 předložila Spolková republika Ně-
mecko spolu s Českou republikou Cen-
tru světového dědictví UNESCO v Pa-
říži žádost o zapsání památky nazvané 
„Hornická kulturní krajina Krušnohoří/
Montanregion Erzgebirge“ na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Na zákla-
dě výsledků hodnotící studie pro českou 
stranu Krušnohoří bylo po souhlasu da-
ných měst k nominaci vybráno 6 oblastí, 
které byly v roce 2014 prohlášeny mi-
nisterstvem kultury za památkové zóny 
krajinného charakteru – v Karlovarském 
kraji se jedná o území Hornické kulturní 
krajiny Abertamy - Boží Dar - Horní Blat-
ná a Hornické kulturní krajiny Jáchymov, 
které se svou rozlohou řadí mezi největ-
ší památkově chráněná území našeho 
státu.

V roce 2015 došlo k zintenzivnění práce 
především v oblasti propagace nomina-
ce a přípravy nominovaného území na 
návštěvu hodnotitelů vyslaných Me-
zinárodním centrem UNESCO v Paříži 
včetně přípravy samotné cesty, která se 
uskutečnila v průběhu září. 

K hlavním aktivitám patřila prezentace 
nominace na veletrhu Památky 2015 
v Praze, pokračování přednáškového 
cyklu „Krušné hory – malé pohoří světo-
vého významu“ a výstavy historických 
pohlednic. Dále byly provedeny dotisky 
rozebraných propagačních materiálů.

Dotace z Programu Ministerstva 
kultury ČR „Podpora pro  
památky UNESCO“ 2015
Karlovarský kraj obdržel dotaci ve výši 
300 tis. Kč na zpracování českého pře-
kladu nominační dokumentace česko-
-německé nominace statku Hornická 
kulturní krajina Krušnohoří/Montanregi-
on Erzgebirge na zápis na Seznam svě-
tového kulturního dědictví UNESCO. 
Výstupy projektu jsou podkladem pro 
prezentaci hodnot nominovaného stat-
ku širší veřejnosti a budou předány 
správci nominovaných statků – o.p.s. 
Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, 
zúčastněným obcím, příslušným orgá-
nům státní správy na úseku památkové 
péče a dalším.

Pokračující prezentace výstavy 
Tajemné podzemí Krušnohoří, 
realizované z projektu z Fondu 
malých projektů Cíl 3/Ziel 3  
„Propagace Hornické krajiny 
Krušnohoří – Montanregion“ 
V roce 2015 prezentoval Karlovarský 
kraj svou výstavu věnovanou význam-
ným hornickým lokalitám na obou stra-
nách Krušných hor v Ostrově a v sas-
kých městech Annaberg a Oelsnitz.51
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Melichara. Mimořádnou událostí byla 
přednáška Václava Cílka, známého geo-
loga a popularizátora vědy, autora mno-
hých publikací, které se zúčastnilo cca 
120 posluchačů. V druhé polovině roku 
byli na přednáškách zájemci seznámeni 
s významnými důlními díly. Důl Mauri-
tius na Hřebečné prezentovali členo-
vé Spolku přátel dolu Svatý Mauritius 
(přednášky pořádané v Abertamech se 
zúčastnilo cca 50 posluchačů) a Štolu 
č. 1 v Jáchymově společně s dolem Je-
roným představil ředitel sokolovského 
muzea Michael Rund.

Výstava historických pohlednic 
Krušnohoří 
V rámci přednáškového cyklu „Krušné 
hory – malé pohoří světového význa-
mu“ vznikly tři výstavy. Výstava Krušné 

ležitost speciální mikrostránku - http://
expo.zivykraj.cz/cz/fotogalerie, na které 
měli možnost seznámit se s děním na 
našem stánku v Miláně všichni občané 
Karlovarského kraje i další návštěvníci 
webu.

Účast kraje byla podpořena i z prostřed-
ků EU, a to v rámci projektu Prezenta-
ce Karlovarského kraje – Živého kraje 
spolufinancovaného z prostředků ROP 
Severozápad. Velký ohlas měla ochut-
návka likéru Jan Becher-Karlovarská be-
cherovka a oplatek Kolonáda. Upoutal 
také design oficiálních dárkových před-
mětů z porcelánu od společnosti Thun 
a.s., a obdiv sklidila kolekce skla značky 

Přednáškový cyklus věnovaný 
Krušným horám s názvem 
„Krušné hory – malé pohoří 
světového významu“
Karlovarský kraj ve spolupráci s Muze-
em Karlovy Vary a obecně prospěšnou 
společností Montanregion Krušné hory 
- Erzgebirge, o.p.s., uspořádal v jarních 
a podzimních měsících roku 2015 sedm 
přednášek věnovaných Krušným horám. 
Přednášky se konaly v rámci propagace 
společné česko-německé nominace 
Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Ez-
gebirge k zápisu na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Přednášky probíhaly 
v Královské mincovně v Jáchymově. 
V jarních měsících zazněly příspěvky 
geologů Petra Bohdálka, Petra Rojíka, 
Michala Urbana, historika architektury 
Lubomíra Zemana a biologa Vladimíra 

III. ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RU-
CHU

Prezentace Karlovarského kraje 
na EXPO Miláno 2015
V termínu 1. – 15. 6. 2016 se Karlovarský 
kraj prezentoval v rámci pavilónu České 
republiky na světové výstavě EXPO Mi-
lano 2015, kde představil v souladu s 
nosným tématem akce region jako mís-
to se zdroji kvalitní pitné, navíc i léčivé 
vody, jako místo s tradiční výrobou skla 
a porcelánu, coby materiálů výrazně 
přispívajících k hygienicky nezávadné 
konzumaci potravin. Doplňkově se kraj 
představil také jako cíl možných výletů i 
pobytů, kraj s bohatou historií, kulturou 
i architekturou, možnostmi sportovního 
vyžití a krásnou přírodou.

Kraj ve vizuální, akustické, haptické či 
fyzické podobě, případně formou ochut-
návek odprezentoval napřímo přibližně 
20 subjektů a další zviditelnil podpra-
hově, formou webu. Odbor připravil na 
svém turistickém portálu pro tuto pří-

hory na pohlednicích ze sbírek Michala 
Urbana seznámila zájemce s tématy 
Zima v Krušných horách a Počátky pěší 
turistiky. Druhá výstava doplnila foto-
grafiemi z dolu Mauritius přednášku  
o tomto důlním díle. Výstavy byly  
v průběhu roku prezentovány v Krá-
lovské mincovně v Jáchymově, Kraj-
ské knihovně v Karlových Varech a ve 
vestibulu Krajského úřadu v Karlových 
Varech. Dále byla v mincovně v rámci 
přednášky uspořádána výstava historic-
kých fotografií u příležitosti smutného 
výročí demolice kláštera na Mariánské,  
která byla dále prezentována na Marián-
ské při pouti k místu bývalého kláštera.

Moser a.s. Vysokou popularitu si získa-
lo promítání fotek s motivy z Karlovar-
ského kraje na clonu z vodní mlhy (tzv. 
Fog screen), které permanentně lákalo 
návštěvníky k fotografování naší expo-
zice, pomohlo ji ve vysoké mezinárodní 
konkurenci odlišit se od spousty dalších 
expozic, zanechalo v hostech dojem vý-
jimečnosti i originality a inspirovalo je k 
návštěvě našeho kraje. 

Prezentace Karlovarského kraje 
na veletrzích a cílených 
prezentacích v ČR a v zahraničí 
Karlovarský kraj se účastnil velké řady 
prezentačních akcí formou osobní 
účasti a dalších formou zastoupení 
za pomoci Agentury CzechTourism.  
V mnoha případech se nejednalo pouze 
o klasický veletržní kontakt s potenciál-
ními návštěvníky nebo zástupci cestov-
ních kanceláří a touroperátorů, ale také  
o kombinaci s cílenou prezentací pro 
pozvané hosty, nebo účastníky veletr-
hu. V několika případech byly na stánku 
natočeny i krátké spoty do regionálního 
vysílání. Ve všech případech byl subjek-
tům z Karlovarského kraje nabídnut bez-
platný prospektový servis. Prezentovali 
jsme i regionální potraviny a tradiční prů-
myslové produkty. Kraj byl prezentován 
a prezentoval se například v Rakousku, 
Německu, Slovensku, Belgii, Švédsku a 
rusky mluvících zemích.

Organizace Press tripů a Fam tri-
pů
Celkem bylo v průběhu roku 2015 Kar-
lovarským krajem připraveno a orga-
nizačně a finančně podpořeno cca 40 
akcí pro novináře, zástupce cestovních 
kanceláří a touroperátory z více než  20 
zemí světa. 

Filmová kancelář Karlovarského 
kraje v rámci Czech Film 
Commission
Rok 2015 byl ve znamení větší komu-
nikace s jednotlivými producenty filmů 
a po kanceláři bylo vyžadováno větší 
množství aktivit pro přípravu a pomoc 
při natáčení v regionu. Jednalo se ve 
větší míře o spolupráci s Czech Film 
Commission. Byla zajištěna prezentace 
kraje jako partnera Czech Film Commi-
ssion na lokačním a produkčním veletr-
hu FOCUS – The Location Production 53
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Event v Londýně v prosinci 2015. Rok 
2015 představoval spolupráci s produk-
cí ČT při natáčení seriálu Rapl, hlavně 
pomoc při hledání lokací, zajišťování 
povolení apod. Za svůj aktivní přístup a 
kvalitní služby byla tato filmová kancelář 
Karlovarského kraje, která je součástí 
oddělení cestovního ruchu oceněna ce-
nou Film friendly 2015.

On-line prezentace 
Karlovarského kraje, 
správa turistického portálu
Celoročně a průběžně je postaráno  
o správu a editaci turistického portálu, 
tvorbu aktualit a správu facebookového 
profilu www.facebook.com/ZivyKraj.
Spolupracujeme s portálem Turistika.
cz, kde pravidelně inzerujeme a propa-
gujeme i jednotlivé akce, které se konají 
v regionu. V roce 2015 bylo evidováno 
cca 130 000 uživatelů našeho webu 
Živý kraj s meziročním nárůstem uživa-
telů dle Google Analytisc o 32,66 %.

Mobilní aplikace Živý kraj
V roce 2015 v rámci projektu „Propaga-
ce Karlovarského kraje – Živého kraje“ 
nechal zhotovit mobilní aplikaci Živý 

Odbor legislativní a právní rozsahem 
práce pokrývá širokou oblast soukro-
mého a veřejného práva a zajišťuje pro-
střednictvím svých pracovníků většinu 
legislativní a právní činnosti Karlovar-
ského kraje - samostatnou působnost 
územního samosprávného celku Karlo-
varského kraje a přenesenou působnost 
krajského úřadu. Odbor je metodickým 
a poradním místech pro odbory krajské-
ho úřadu, u kterých není zařazen práv-
ník, pro příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je Karlovarský kraj a pro 
obce u jejich výkonu činností v přenese-
né působnosti. 

Významnou legislativní změnou v roce 
2015 byla novela zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, která 
podrobněji určila pravidla poskytování 
dotací a zavedla zveřejňování dotačních 
smluv na úřední desce, což si vyžádalo 
při aplikaci této právní normy rozsáhlou 
odbornou, metodickou i praktickou po-
moc pracovníkům krajského úřadu a pří-
spěvkových organizací.

Do široké působnosti legislativního a 
právního odboru patří tvorba, posouzení 
nebo kontrola většiny návrhů smluv od-
borů krajského úřadu a řady příspěvko-
vých organizací, úprava dotačních smluv 
a pravidel, poskytování právních rad a 
konzultací, vyhotovení nebo kontrola 
návrhů vnitřních předpisů Karlovarské-

kraj. Tato aplikace umožňuje turistům 
poskytnout informace o regionu a jed-
notlivých akcích konaných zde. Aplikace 
je k dispozici na: Google Play, App Store 
a Windows Phone.

Prezentace v médiích 
Tyto aktivity oddělení zajišťuje formou 
inzercí a článků o Karlovarském kraji, 
jeho zajímavostech, nabídkách v oblasti 
cestovního ruchu, a to pravidelně i ve 
spolupráci s oddělením kultury a oddě-
lením památkové péče. Za rok pracov-
níci oddělení cestovního ruchu vytvořili 
textové podklady nebo poslali adekvátní 
podklady pro redakční zpracování velké-
ho množství článků. Využili jsme zpra-
vidla zvýhodněných nabídek periodik 
jako např. Mladá fronta dnes, COT, TIM, 
SME, Snow, apod. Prezentace v médi-
ích v zahraničí  často navazuje formou 
redakčních článků a krátkých reportáží v 
televizním vysílání na press tripy, které 
jsme v roce 2015 organizačně podpořili. 

Zajímavým projektem byla v roce 2015 
prezentace kraje v USA ve spolupráci s 
Czech American TV, která se zaměřuje 
na pravidelné vysílání videí v angličtině, 

ho kraje či krajského úřadu, konzultace 
a pomoc při přípravě předpisů Karlovar-
ského kraje a jejich publikace ve Věst-
níku právních předpisů Karlovarského 
kraje, odbor je v rámci krajského úřadu 
místem připomínkového řízení k legisla-
tivním návrhům vlády a dalších ústřed-
ních správních orgánů České republiky 
(během roku byla zajištěno vyjádření k 
253 návrhům, v řadě případů jezdí pra-
covníci odboru na vypořádání připomí-
nek k navrhovaným zákonům).

Odbor působí jako orgán dozoru nad zá-
konností nařízení obcí, kdy v rámci dozo-
rových pravomocí vykonává předběžný 
a následný dozor nad souladem nařízení 
se zákony České republiky. Aktuální je 
nyní problematika regulace podomního 
a pochůzkového prodeje. 

Ve vztahu k obcím Karlovarského kraje 
legislativní a právní odbor také distri-
buuje, eviduje a zúčtovává identifikač-
ní známky výherních hracích přístrojů, 
poskytuje metodickou pomoc na úseku 
výherních hracích přístrojů a loterijního 
zákona, vede správní řízení ve věci žá-
dostí o vyslovení souhlasu s uzavřením 
veřejnoprávních smluv mezi obcemi a 
zajišťuje jejich publikaci ve Věstníku a 
na internetových stránkách kraje. Odbor 
poskytuje zejména obcím prvního stup-
ně opakovanou obecnou právní pomoc 
v různých oblastech práva - pracovně-

propagujících cizí zemi. V rámci tohoto 
vysílání došlo k představení Karlovar-
ského kraje na základě doručených videí 
v cca 2,5 mil. domácností v 60 městech 
USA a dalších cca 100 tis. divákům pro-
střednictvím internetu na celém světě.

Regionální konference
Tato konference, která proběhla tradič-
ně na přelomu listopadu a prosince, byla 
již 4. ročníkem, který odbor organizoval. 
Akce si získává mezi zástupci firem z 
oblasti cestovního ruchu velkou popula-
ritu, protože účastníkům nabízí aktuální 
témata, každoročně zvyšuje svou obsa-
hovou úroveň, zve zajímavé hosty  a vy-
tváří diskusní platformu a místo setkání 
pro odborníky našeho regionu a vzájem-
nou výměnu užitečných informací.

Administrace příspěvků 
v oblasti cestovního ruchu
V roce 2015 bylo oddělením cestovního 
ruchu administrováno přes 70 žádostí v 
celkovém objemu cca 5,4 mil Kč. Cel-
kově byla na základě rozhodnutí orgánů 
kraje rozdělena částka ve výši 1,6 mil Kč 
pro 43 žadatelů.

právních dotazů, výkladových problémů 
k zákonu o obcích a zákonu o úředních, 
metodické pomoci v rámci petic a stíž-
ností apod.

Odbor legislativní a právní zastřešuje 
agendu veřejného ochránce práv pro 
celý úřad, spolupracuje s ombudsma-
nem při prošetřován podnětů a zpraco-
vává pro něho stanoviska a vyjádření.

Odbor legislativní a právní připravoval 
materiály pro jednání orgánů kraje, vyja-
dřoval se k dokumentům, které obsahují 
právní problematiku a jsou předkládány 
orgánům kraje k projednání jinými od-
bory krajského úřadu či organizací zři-
zovanými či zakládanými Karlovarským 
krajem, zajišťoval plnění povinnosti 
Karlovarského kraje v oblasti evidence 
podpor de minimis, v okruhu své pů-
sobnosti vymáhal pohledávky (120 věcí, 
které zahrnují administraci a návrhy)  
a v této oblasti také poskytoval meto-
dickou pomoc některým příspěvkovým 
organizacím, podával žalobní návrhy  
a zpracovával vyjádření k soudům, pro 
orgány činné v trestním řízení při pode-
zření ze spáchání trestního činu apod.

Do agendy odboru patří evidence soud-
ních sporů, které probíhají v rámci vý-
konu přenesené působnosti (převážně 
je zde krajský úřad v pozici žalovaného 
jako odvolací orgán, který rozhodnul  

Odbor legislativní a právní



Krajský úřad Karlovarského kraje, od-
bor legislativní a právní, působí jako pr-
vostupňový orgán pro daňové řízení u 
porušení rozpočtové kázně u finančních 
prostředků poskytnutých Karlovarským 
krajem dle zákona č. 250/2000 Sb., kdy 
v loňském roce pokračoval trend růstu 
řešení pochybení při využití dotace pří-
jemcem, ať už se jednalo o krácení dota-
ce či už vlastní odvod. V rámci metodiky 
bylo provedeno na obecních úřadech 

v posledním stupni a proti němuž jsou 
podávány správní žaloby) a v rámci sa-
mostatné působnosti. V současnosti se 
jedná o cca 180 otevřených soudních 
řízení. V rámci každého sporu dochází 
k několika zápisům do evidence, kde 
se jedná o několik stovek zápisů ročně.  
V rámci vedení evidence soudních spo-
rů se provádí kontrola plnění termínů u 
výzev soudů k vyjádření, zasílání podkla-
dů a úhrad případných finančních plnění.

Hlavním zaměřením odboru v roce 2015 
bylo dokončení, nastavení, upgrade  
a další rozvoj několika projektů, které 
řeší oblast rozvoje ICT služeb v kraji:

Geoportál – upgrade
Předmětem upgrade Geoportálu Kar-
lovarského kraje (dále jen „Upgrade 
Geoportálu“) bylo zvýšení dostupnos-
ti služeb poskytovaných Geoportálem 
a doplnění funkčnosti. Vše reaguje na 
zvýšení počtu uživatelů ze strany veřej-
né správy a zkvalitnění uživatelského 
komfortu.

Upgrade Geoportálu se týká změny 
technologie mapy, zlepšení tisku map, 
možnosti připojování dalších typů ma-
pových služeb, zahrnutí vyhledávání  
z RUIAN, úpravy uživatelského rozhraní, 
rozšíření modulu objednávek, produkto-
vého katalogu a dalších drobných systé-
mových úprav.

Secure DNS
Součástí bylo prověření a nastavení 
ICT veřejných služeb pro protokol IPv6  
a technologii DNSSEC Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, zajištění rozsahu 
kompatibility s IPv6 a konečný návrh va-
rianty pro úplný přechod úřadu na IPv6.
Terminálové služby
Předmětem byl další rozvoj technolo-
gického centra Krajského úřadu Karlo-
varského kraje v souvislosti s náhradou 
koncových zařízení se zastaralým a ne-
podporovaným operačním systémem 
Windows XP. Jednalo se především  
o zvýšení propustnosti LAN a SAN pro 
virtualizované aplikace a vytvoření ter-
minálové farmy pro úplnou náhradu po-
čítačů s Windows XP.
VEEM
Bylo rozšířeno a zlepšeno stávající zálo-
hování virtuálního prostředí s ohledem 
na rychlost, spolehlivost a úsporu disko-
vého prostoru.
iSCSI SAN
Technologické centrum Krajského úřa-
du Karlovarského kraje bylo vybudováno 
v rámci projektu IOP výzva č. 8, projekt 
byl připravován v roce 2010 a realizován 
v letech 2011 - 2013. Předmětem roku 

2015 byl další rozvoj tohoto technolo-
gického centra, především pak navýšení 
síťové propustnosti a diskové kapacity, 
tj. rozšíření kapacity produkčního úložiš-
tě a rekonfigurace LAN pro zvýšení do-
stupnosti tohoto úložiště.
Virt I
Cílem bylo vytvořit jednotnou techno-
logickou platformu, konkrétně na tech-
nologii CITRIX, která se stane základ-
ním systémem pro centralizaci provozu  

a správu ekonomických a dalších agend 
příspěvkových organizací Karlovarského 
kraje, tzn. virtualizace aplikací a deskto-
pů.
EKO I
Cílem bylo vytvořit, respektive upgrado-
vat vybraným příspěvkovým organi-
zacím stávající ekonomické systémy  
s úkolem zachovat stávající funkcionali-
tu a systémy zakomponovat do prostře-
dí vzniklého v rámci Virt I.

18 kontrol v oblasti místních poplatků 
a dodržování zákona o svobodném pří-
stupu k informacím. V průběhu roku 
2015 došlo k mírnému nárůstu objemu 
práce, kterou pracovníci zařazení do od-
boru 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 ob-
jemem práce v samostatné působnosti. 

Odbor projektového řízení a informatiky KK



 Došlo ke zkvalitnění přístupnosti 
webu dle zákona 365/2000 Sb., o infor-
mačních systémech veřejné správy.

 Proběhla příprava úpravy grafického 
řešení portálu.

 Došlo k přípravě optimalizace struktu-

Webové stránky kraje

 Byl provedena příprava a částečná re-
alizace upgrade vzhledu úvodní strany 
portálu vzhledem k požadavkům na mo-
dernější a dynamičtější vzhled.

Vytvoření oficiálního profilu 
na sociální síti Instagram

Upgrade podwebu „Dotace“ na stránkách kraje

Cílem je rychlejší získání ucelenějších a především přesných informací v rámci udě-
lování dotací jak z Programů Karlovarského kraje, tak i z Evropské unie a jednotli-
vých ministerstev.

ry informací a způsobu přístupu k nim 
podle zájmu (počtu požadavků) návštěv-
níků portálu v zájmu zvýšení počtu ná-
vštěvníků a jejich spokojenosti.
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kraje „Podpora územně plánovací čin-
nosti obcí Karlovarského kraje“ bylo 
v roce 2015 přijato celkem 7 žádostí 
(7 obcí), vyhověno bylo 6 oprávněným 
žádostem, tj. bylo uspokojeno 86 % 
zájemců. Celkem bylo požadováno 827 
760,-- Kč, na dotace bylo rozděleno 667 
760,-- Kč tj. 81 % z požadované částky. 

 Cyklo dotace 
V rámci Programu podpory rozvoje cykli-
stické infrastruktury bylo rozděleno cel-
kem 3 800 000,-- Kč na 20 projektů. 

 Dotace na běžecké trasy 
V měsíci září bylo schváleno rozdělení 

1. DOTAČNÍ POLITIKA

 Program obnovy venkova
V rámci Programu obnovy venkova bylo 
v prvním kole rozděleno celkem 16 100 
000,-. Kč. U příležitosti 70. výročí kon-
ce druhé světové války bylo vyhlášeno 
II. kolo příjmu žádostí se zaměřením na 
opravy a údržbu válečných hrobů, na 
tento účel bylo rozděleno celkem 222 
000,-- Kč. Uspokojeno bylo celkem 94 
žádostí. 

 Podpora pořizování územních plánů
V rámci dotačního titulu Karlovarského 

Další poskytnuté individuální do-
tace:

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

 dotace Českým drahám na realizaci 
projektu „Cyklopůjčovny v Karlovar-
ském kraji“ ve výši 150 000,-- Kč

 MAS Sokolovsko, MAS 21, MAS 
Krušné hory a MAS Vladař byly poskyt-
nuty dotace ve výši 300 000,-- Kč na 
dopracování strategií komunitně vede-
ného místního rozvoje

 obci Nový Kostel byla poskytnuta do-
tace 120 000,-- Kč na výměnu vchodo-
vých schodišť panelových domů

 obci Černava byla poskytnuta dotace 
170 000,-- Kč na výstavbu bytů pro se-
niory

 Vodácké Ohři, o.s., byla poskytnuta 
dotace 45 000,-- na tisk letáků „Vodác-
ká Ohře“ a na opravu cedulí „Vodácké 
desatero“

 ZO ČSOP BERKUT byla poskytnuta 
dotace 195 000,-- Kč na podporu činnos-
ti Bečovské botanické zahrady

 individuální dotace ve výši 166 276,-
- Kč pro První Krušnohorskou o.p.s., na 
výrobu tištěných map (A3) lyžařských 
běžeckých tras západního Krušnohoří 
pro infocentra/návštěvníky Krušných 
hor; na výrobu plánků lyžařských běžec-
kých tras a pravidel chování v běžecké 

stopě (A3) a jejich instalace na frekven-
tovaných rozcestích lyžařských tras 

 individuální dotace ve výši 332 508,-
- Kč pro První Krušnohorskou o.p.s., 
na výrobu a instalaci turistických map 
lyžařských běžeckých tras v Krušných 
horách – západ.

příspěvků pro sezónu 2015 – 2016. 14 
žadatelům v celkovém objemu 1 234 
000,-- Kč 

 Inovační vouchery
Karlovarská agentura rozvoje podni-
kání, příspěvková organizace (dále jen 
„KARP“), zajišťuje realizaci dotačního 
titulu Karlovarského kraje zaměřujícího 
se na podporu spolupráce místních pod-
nikatelů a vědeckovýzkumných institucí 
s cílem zlepšit konkurenceschopnost 
firem. V rámci tohoto dotačního titulu 
bylo v roce 2015 rozděleno 1 792 410,-- 
Kč mezi 11 uchazečů.

Odbor regionálního rozvoje

Statistika jednotlivých dotačních titulů (v Kč)

Dotační titul Počet poda-
ných žádostí

Požadovaná 
dotace

Uspokojené 
žádosti Dotace

Program obnovy venkova 110 34 985 766,-- 94 85,45 % 16 322 000,-- 46,65 %

Pořizování ÚPD 7 827 760,-- 6 86 % 667 760,-- 81 %

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury 20 4 045 000,-- 20 100 % 3 800 000,-- 93,9 %

Podpory budování a údržby lyžařských 
a běžeckých tras 14 1 234 000,-- 14 100 % 1 234 000,-- 100 %

Program rozvoje konkurenceschopnosti 
Karlovarského kraje - Inovační vouchery 22 3 522 310,-- 11 50 % 1 792 410,-- 51 %

Celkem 173 44 614 836,- 145 83,82 % 23 816 170,-- 53,38 %



evaluace bylo vyhodnotit dosavadní 
plnění PRKK, zejména: potřebu aktuali-
zace statistických dat, vysledovat nové 
trendy, potřebu aktualizace PRKK s 
ohledem na zaměření aktuálně schvá-
lených operačních programů, národních 
dotačních titulů i stávajících krajských 
dotačních programů, potřebu revize 
vize, priorit, specifických cílů a opatření 
PRKK, vliv nových subjektů, které jsou  
zapojeny do procesu realizace období 
2014 – 2020, vhodnost či nevhodnost 
existující soustavy indikátorů PRKK, vy-
hodnocení aktuálního stavu akčního plá-
nu – Regionálního akčního plánu (dále 
jen „RAP“). Oba dokumenty (zprávy) 
budou projednávány orgány kraje v úno-
ru 2016.

dobrovolné svazky obcí a MAS. Uspořá-
dali jsme Setkání mikroregionů a obcí s 
rozšířenou působností.

Regionální stálá konference 
Karlovarského kraje 
Regionální stálá konference Karlovar-
ského kraje (dále jen „RSK“) se v roce 
2015 sešla k jednání dvakrát, a to 29. 
5. 2015 a 3. 11. 2015. Na těchto jedná-
ních byla diskutována aktuální témata, 
proběhly prezentace současného sta-
vu programového období 2014 – 2020,  
byly prezentovány strategické doku-
menty místních akčních skupin a In-
tegrovaný plán rozvoje území Karlovy 
Vary. Dále byly projednávány „kotlíkové 
dotace“ a plány vzdělávání (Místní akč-
ní plány a Krajský akční plán vzdělává-
ní). Regionální stálá konference také  
schvalovala aktualizace Regionální-
ho akčního plánu. Prostřednictvím 
svého zástupce předávala informace  
a požadavky na Národní stálou konfe-
renci. 

2015, které se v krajském kole zúčastni-
lo 16 obcí. Devíti z nich byla poskytnuta 
finanční odměna z rozpočtu Karlovar-
ského kraje v celkové výši 365 000,-- Kč. 

gionů, MAS, krajské kolo soutěže Ves-
nice roku a 

 na výstavách FOR BIKES v Praze - 
projekty a aktivity v cyklistice a v cestov-
ním ruchu (cyklostezka Ohře, cyklopor-
tál, cyklopůjčovny, Egronet, cyklobusy, 
cyklistická mapa kraje).

2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY 
KARLOVARSKÉHO KRAJE, 
ANALÝZY

Program rozvoje Karlovarského 
kraje 2007 – 2013
Proběhla sedmá aktualizace Akčního 
plánu Programu rozvoje Karlovarského 
kraje. 

Program rozvoje Karlovarského 
kraje 2014 – 2020
V roce 2015 proběhlo monitorování 
Programu rozvoje Karlovarského kraje 
2014 – 2020 (dále jen „PRKK“), odbo-
rem regionálního rozvoje byla zpracová-
na Monitorovací zpráva. Dále proběhla 
průběžná evaluace PRKK. Předmětem 

3. PROGRAMOVÉ OBDOBÍ  2014 
- 2020

Oddělení regionálního rozvoje se zabý-
valo přípravou a realizací programového 
období EU 2014 – 2020, a to zapojením 
do pracovních skupin a komunikačních 
platforem. Detailně sledovalo přípravu 
programových dokumentů v souvislosti 
s finalizací operačních programů 2014 
– 2020 a zejména podobou implemen-
tačního systému v ČR. Dále jsme se 
soustředili na koordinaci přípravy čer-
pání evropských dotací v období 2014 
– 2020 v rámci odborů Krajského úřadu 
Karlovarského kraje a krajských organi-
zací, zejména pak na vytvoření databáze 
projektů – Regionální akční plán Karlo-
varského kraje. Spolupracovali jsme s 
místními akčními skupinami v Karlo-
varském kraji a zástupci Integrovaného 
programu rozvoje území Karlovy Vary 
(IPRÚ) na přípravě strategických do-
kumentů. Finančně i informačně jsme 
podporovali regionální management, 

4. SOUTĚŽ VESNICE ROKU

V rámci Programu rozvoje venkova se 
uskutečnila tradiční soutěž Vesnice roku 

5. VÝSTAVY A VELETRHY

V roce 2015 byly aktivity odboru a Kar-
lovarského kraje prezentovány na něko-
lika výstavách a veletrzích: 

 na výstavě v Saale-Orla-Schau v 
Pösnecku - prezentace aktivit kraje a 
rozvojových projektů zejména z oblasti 
rozvoje a cestovního ruchu, 

 na výstavě Má vlast cestami proměn 
v Praze na Vyšehradě - činnosti mikrore-

 Aktualizace Strategie cyklistiky 
v Karlovarském kraji na období 
2016 – 2020
V roce 2015 odbor regionálního rozvoje 
zajistil zpracování „Aktualizace Strate-
gie cyklistiky v Karlovarském kraji na ob-
dobí 2016 – 2020. Součástí zpracování 
aktualizace, analytické a návrhové části 
dokumentu, byla kromě dotazníkového 
šetření, řady jednání i dvě „veřejná“ 
pracovní jednání na Krajském úřadě Kar-
lovarského kraje v zastupitelském sále 
dne 8. 12. 2015 a 11. 2. 2016. Výstupy z 
těchto jednání a připomínky všech osob 
a institucí byly zapracovány a materiál 
bude schválen v orgánech Karlovarské-
ho kraje v prvním pololetí roku 2016. 

Regionální akční plán 
Karlovarského kraje
V roce 2015 byla dokončena druhá ver-
ze Regionálního akčního plánu Karlovar-
ského kraje (dále jen RAP). V Regionál-
ním akčním plánu bylo uvedeno cca 1 
400 projektů různých žadatelů. Projekty 
jsou do tohoto plánu jsou vkládány zá-
stupci Karlovarského kraje, pracovníci 
krajského úřadu, odboru regionálního 
rozvoje, dále pracovníky místních akč-
ních skupin, pracovníky Krajského hos-
podářské komory Karlovarského kraje, 
pracovníky odborů regionálního rozvoje 
jednotlivých obcí s rozšířenou působ-
ností a pracovníky Krajské agentury 
rozvoje podnikání, příspěvkové orga-
nizace (dále jen KARP). KARP se stala 
také Sekretariátem RSK. K projednávání 
RAP byly vytvořeny tematické pracovní 
skupiny.

Vítěz Vesnice roku 2015 Karlovarského 
kraje, obec Krásná, se stal Vesnicí roku 
2015 České republiky.

Počátkem roku 2015 pokračovala také 
příprava na účast na veletrhu inves-
tičních příležitostí v Cannes, MIPIM 
2015, který se konal 10. – 13. března 
2015. Hlavním cílem bylo prezentovat 
průmyslové zóny Karlovarského kraje  
a představit kraj jako místo vhodné nejen  
na rekreaci, ale i k podnikání. Příprava 
účasti na veletrhu byla pořádána společ-
ně s KARP.59
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nické pomoci jsou hrazeny i výdaje 
regionálního subjektu – oddělení pře-
shraničních projektů Krajského úřadu 
Karlovarského kraje.

V programu EÚS ČR – Sasko 
2014-2020
V rámci programu mohli žadatelé v po-
lovině roku 2015 předkládat projektové 
žádosti. V průběhu roku se uskutečni-
ly dva Monitorovací výbory, kde byly 
schváleny první projekty. V roce 2015 
se pro celé dotační území schválilo cel-
kem 8 individuálních projektů ve výši 
14 mil. EUR. Žadatelům z Karlovarské-
ho kraje byl podpořen jeden projekt v 
oblasti krizového řízení a ochrany před 
katastrofami v celkové výši 2 mil. EUR. 
V průběhu celého roku probíhala inten-
zivní komunikace se žadateli do obou 
přeshraničních programů. Dále se kona-
ly také pravidelné společné konzultace 
se zástupci Jednotného sekretariátu v 
Drážďanech. 

zobrazuje stav upravenosti běžeckých 
tras. První krušnohorské o.p.s., byly po-
skytnuty individuální dotace na výrobu a 
instalaci map a plánků běžeckých tras v 
Krušných horách. 

Pořizování aktualizace územně 
analytických podkladů (ÚAP)
V červnu 2015 byla dokončena 3. úplná 
aktualizace Územně analytických pod-
kladů Karlovarského kraje. V září byla 
projednána v zastupitelstvu kraje, pub-
likována a předána uživatelům.
Průběžně pokračovala realizace projek-
tu Koordinovaného pořízení a správy 
územně analytických podkladů Karlovar-
ského kraje (KOPaS), který je potvrzen 
smlouvou o spolupráci s obcemi s rozší-
řenou působností (Aš, Cheb, Mariánské 
Lázně, Karlovy Vary, Kraslice, Sokolov 
a Ostrov). Pozornost byla věnována ze-
jména průběžné aktualizaci dat s cílem 
zvýšit jejich kvalitu a využití. V zájmu ze-
fektivnění systému aktualizace dat ÚAP 
byla zadána aktualizace aplikace Eviden-
ce ÚAP a její začlenění do Geoportálu 
DMVS. V zájmu vyšší využitelnosti prů-
běžně aktualizovaných dat ÚAP byla vy-
tvořena nová aplikace, která má úřadům 
územního plánování usnadnit práci s 
převody dat ÚAP do vlastního informač-
ního systému. V roce 2015 se uskuteč-
nilo jedno jednání pracovní skupiny v 
rámci projektu KOPaS a řada konzultací. 
V závěru roku byla zahájena aktualizace 
Datového modelu ÚAP.
V průběhu celého roku spolupracovalo 
oddělení územního plánování s odbo-
rem projektového řízení a informatiky 
KK především na zdokonalování funkč-
nosti, spolehlivosti a využitelnosti Geo-

8. ODDĚLENÍ PŘESHRANIČNÍCH 
PROJEKTŮ

Hlavní náplní tohoto oddělení byly úkoly 
spojené s administrací programů pře-
shraniční spolupráce Evropské územní 
spolupráce Česká republika – Svobod-
ný stát Sasko a Česká republika – Svo-
bodný stát Bavorsko na období 2014 
- 2020. Přeshraniční program Cíl EÚS 
ČR – Bavorsko byl schválen Evropskou 
komisí dne 17.12.2014. Přeshraniční 
program EÚS ČR – Sasko byl schválen 
dne 11.6.2015. 

V programu EÚS ČR – Bavorsko 
2014-2020
V průběhu roku 2015 probíhala intenziv-
ní příprava dokumentace k programu. 
V tomto roce ještě nedošlo k vyhláše-
ní výzev k předkládání individuálních 
projektů, schváleny byly zatím projekty 
Technické pomoci pro implementační 
strukturu programu. Z projektů Tech-

7. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Karlovarského kraje
Pořizovaná dokumentace Návrhu Aktua-
lizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kar-
lovarského kraje (ZÚR KK) byla upravena 
dle aktuálních požadavků Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR a doplněna o návrh 
strategické průmyslové zóny Průmyslo-
vý park Cheb II. V květnu 2015 bylo za-
hájeno projednávání návrhu Aktualizace 
č. 1 ZÚR KK dle § 37 stavebního zákona 
(společné jednání), bylo uskutečněno 
projednání s dotčenými orgány státní 
správy, určenými ministerstvy včetně 
Ministerstva pro místní rozvoj a Minis-
terstva životního prostředí, sousedními 
kraji a Německem. V průběhu třetího 
čtvrtletí byla vypořádávána nesouhlasná 
stanoviska dotčených orgánů.

Územní studie
Byla pořizována Územní studie seve-
rozápadní části obchvatu Karlových 
Varů. Územní studie byla projednána s 
dotčenými obcemi, dotčenými orgány 
státní správy a veřejností. Ve spolu-
práci s oddělením regionálního rozvoje 
bylo zahájeno pořizování Územní studie 
Krušnohorské cyklistické magistrály v 
Karlovarském kraji.

Koncepce běžeckého lyžování
V souladu se zásadami stanovenými 
Koncepcí běžeckého lyžování v Karlo-
varském kraji pracovala, dle potřeby a 
ve vzájemné součinnosti místních ak-
térů, pracovní skupina běžeckého lyžo-
vání. V zimním období byla v provozu 
internetová prohlížecí aplikace, která 

V roce 2015 oddělení PP vyúčtovalo  
a ukončilo projekt: „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost Karlovar-
ského kraje“ z Evropského vzdělá-
vacího programu Leonardo da Vinci. 
Projektu byl schválen grant ve výši 39 
596 EUR. Dvě studijní cesty (Maďarsko, 
Itálie) byly realizovány v roce 2014. Stu-
dijních cest se zúčastnilo 30 účastníků 
(např. zástupci územní samosprávy, ře-
ditelé škol, zástupci neziskového sekto-
ru v kraji). 

V rámci přeshraničních programů se 
ukončovaly projekty na čerpání finanč-
ních prostředků Technické pomoci Cíle 
3 2007 - 2013 určené zejména na perso-
nální výdaje hodnotitelů obou přeshra-
ničních programů a publicitu programu  
a zároveň došlo ke schválení nových 
projektů Technické pomoci EÚS na ob-
dobí 2014 - 2020.

portálu DMVS a výroční aktualizaci Da-
tového modelu ÚAP.

Informační portál investičních 
příležitostí
Oddělení územního plánování koordi-
novalo aktualizaci Informačního portálu 
investičních příležitostí Karlovarského 
kraje, kterou spravuje KARP.

Informační systém Databáze 
strategií
V průběhu roku proběhl import strate-
gických materiálů odboru regionálního 
rozvoje do centrální databáze strategií 
ČR, kterou spravuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj. Oddělením územního plá-
nování je prováděna koordinace resort-
ních editorů za krajský úřad.

Činnost nadřízeného správní or-
gánu územního plánování
V oblasti přenesené působnosti bylo 
vydáno celkem 96 stanovisek a sdělení 
nadřízeného orgánu územního plánová-
ní k pořizovaným územním plánům a je-
jich změnám, byly řešeny dvě stížnosti, 
jeden přezkum územního plánu a byly 
prováděny další povinné činnosti nad-
řízeného správního orgánu územního 
plánování. Zároveň probíhala intenzivně 
metodická činnost vůči pořizovatelům, 
obcím a projektantům. V rámci metodic-
ké činnosti pro územně plánovací čin-
nost byla uskutečněna porada s úřady 
územního plánování, pořizovateli a pro-
jektanty. Oddělením byly v roce 2015 
provedeny kontroly na úseku územní-
ho plánování a to nad výkonem přene-
sené působnosti u města Karlovy Vary  
a Cheb. 
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příprava žádosti na projekt Smart Akce-
lerátor (1. kolo), jehož prostřednictvím 
budou zajištěny finanční prostředky na 
implementaci RIS 3 strategie v Karlovar-
ském kraji.  
KARP připravila veškeré dokumenty a 
podklady pro proces rozdělování inovač-
ních voucherů (dotační titul KK) a zreali-
zovala čtvrté kolo veřejné soutěže (sběr 
žádostí, hodnocení, příprava smluv, pro-
pagace). Pro rok 2015 byly rozděleny 
z rozpočtu kraje 1,79 mil. Kč mezi 12 
firem, 11 příjemců své projekty realizo-
valo, 1 příjemce dotaci vrátil. Jedná se 
o podporu spolupráce místních firem 
s vědeckovýzkumnými subjekty na re-
alizaci inovačních aktivit. V závěru roku 
2015 připravila KARP podklady pro páté 
kolo veřejné soutěže. 
V roce 2015 byla Krajskou hospodářskou 
komorou Karlovarského kraje zpracová-
na evaluace dotačního titulu Inovační 
vouchery. Z ní vyplynulo, že výstupy  
z jednotlivých projektů jsou na trhu 
uplatnitelné a posilují konkurenceschop-
nost firem. Potvrdilo se také, že inovač-
ní vouchery pomáhají překonávat barié-
ry pro navázání spolupráce mezi firmami 
a výzkumnými institucemi a podporují 
další společné aktivity. Důležitým před-
pokladem pro spolupráci je odbornost 
a kvalita výzkumných institucí, osobní 
kontakty a vzájemné poznání partnerů. 

Podpora zaměstnanosti 
Stejně jako v minulém roce tak i letos 
uspořádal Karlovarský kraj ve spoluprá-
ci s KARP, která celou akci organizačně 
zajišťovala, konferenci „Zaměstnanost 
2015“. Akce konané pod záštitou hejt-
mana Karlovarského kraje se zúčastnilo 
téměř devět desítek zástupců veřejné 
správy, škol a firem. Dopolední část 
konference se věnovala aktuálním in-
formacím a připravovaným aktivitám k 
podpoře zaměstnanosti v Karlovarském 
kraji. Program dopolední části uzavřel 
slavní podpis dohody o partnerství v 
rámci Paktu zaměstnanosti karlovarské-
ho kraje. 
KARP byla v roce 2014 pověřena koor-
dinací činností při zpracování dokumen-
tu Strategie rozvoje zaměstnanosti KK 
(dále jen „SRZ KK“), jehož účelem je na-
vrhnout opatření pro podporu zaměst-
nanosti v Karlovarském kraji. Dokument 
SRZ KK, který byl v závěru roku 2015 
projednán v orgánech KK, obsahuje dvě 
hlavní části: analytickou a návrhovou. 
Analyticko-prognostickou část zahrnují-
cí vyhodnocení stávajících analytických 
a koncepčních dokumentů kraje, zma-
pování současné situace na trhu práce 
v KK včetně aktualizace potřebných 
vstupních dat, a Návrhovou část defi-
nující prioritní oblasti rozvoje zaměst-
nanosti v Karlovarském kraji s návrhem 
jednotlivých opatření a projektů. Doku-

9. ČINNOST KARLOVARSKÉ 
AGENTURY ROZVOJE PODNIKÁNÍ, 
příspěvkové organizace

Karlovarská agentura rozvoje podni-
kání, příspěvková organizace (dále jen 
„KARP“), zajišťuje koordinaci a realizaci 
aktivit Strategie rozvoje konkurence-
schopnosti Karlovarského kraje (dále jen 
„SRKKK“). Přitom nejen spolupracuje s 
odbory Krajského úřadu Karlovarského 
kraje (zejm. odborem regionálního roz-
voje, odborem školství, odborem dopra-
vy, odborem cestovního ruchu apod.), 
ale také spolupracuje s regionálními 
subjekty, např. Krajskou hospodářskou 
komorou Karlovarského kraje, regionál-
ní kanceláří CzechInvestu, Agenturou 
projektového a dotačního managemen-
tu, příspěvkovou organizací, některými 
středními a vysokými školami a dalšími 
subjekty. Dále KARP rozvíjí kontakty  
s národními institucemi zabývajícími 
se podporou inovací a podnikatelského 
sektoru (síť Enterprise Europe Network, 
Asociace inovačního podnikání ČR, Čes-
ká asociace rozvojových agentur, Spo-
lečnost vědeckotechnických parků ČR, 
Česká inovace, o.p.s.) i subjekty mimo 
region. V rámci svých projektů také spo-
lupracují i s organizacemi v zahraničí.

Internetové stránky www.karp-kv.cz 
jsou v české i anglické verzi průběžně 
rozšiřovány a upravovány podle aktuál-
ního dění, potřeb a podnětů. Pro publici-
tu jsou využívány Krajské listy, časopis 
Inovační podnikání & transfer technolo-
gií, regionální tisk a internetové stránky 
partnerů. 

Podpora inovací
Jednou z hlavních činností byla činnost 
související s implementací Regionální 
inovační strategie Karlovarského kraje 
(RIS 3) - tzv. Krajské přílohy za Karlovar-
ský kraj k Národní Strategii inteligentní 
specializace ČR (NIS), která je před-
ložena Evropské komisi ke schválení. 
Její příprava začala již v roce 2013. Od 
té doby začala také fungovat i krajská 
S3 platforma založená na principu part-
nerství mezi klíčovými krajskými aktéry 
ve výzkumu, vývoji a inovacích (firmy, 
vysoké školy, vědecko-výzkumné or-
ganizace), která přípravu i realizaci RIS 
3 strategie řídí. Tato platforma byla v 
listopadu formalizována a vznikla tak 
Rada pro výzkum, vývoj a inovace Kar-
lovarského kraje, která je poradním or-
gánem Rady Karlovarského kraje. Dále 
pokračovala příprava prvních projekto-
vých záměrů/fiší, které se budou moci 
realizovat z operačních programů nebo 
z jiných zdrojů a akční plán na první roky 
realizace strategie (2016 – 2017). Po vy-
hlášení výzvy z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání začala také 

ment SRZ KK bude sloužit jako jeden ze 
základních vstupních podkladů pro nově 
vzniklý Pakt zaměstnanosti KK. 
V roce 2015 KARP zajišťoval přípravu 
Paktu zaměstnanosti Karlovarského kra-
je. Byla uskutečněna tři jednání Příprav-
ného výboru sedmi budoucích signatářů 
Paktu. Dne 25. 5. 2015 podepsali zá-
stupci členských organizací Přípravného 
výboru (Karlovarský kraj, KARP, Krajská 
hospodářská komora Karlovarského kra-
je, krajská pobočka Úřadu práce ČR, Re-
gionální rada odborových svazů, Rada 
hospodářské a sociální dohody Karlo-
varského kraje a Hospodářská a sociální 
rada Sokolovska) Memorandum o part-
nerství a spolupráci při přípravě a imple-
mentaci Paktu zaměstnanosti KK. Dne 
19. 11. 2015 podepsalo všech sedm or-
ganizací Dohodu o partnerství, čímž byl 
Pakt zaměstnanosti Karlovarského kra-
je formálně založen. KARP plní v rámci 
Paktu zároveň roli výkonného týmu.   
KARP se ve spolupráci s Kanceláří 
zmocněnce pro Moravskoslezský, Ús-
tecký a Karlovarský kraj podílel na pří-
pravě návrhu Koncepce hospodářské 
restrukturalizace výše zmíněných tří 
krajů. Návrh Koncepce a harmonogram 
dalších krků schválila Vláda ČR dne 19. 
10. 2015. Dále se KARP ve spolupráci s 
Kanceláří zmocněnce a s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu podílel na přípravě 
dvou nových národních dotačních titulů 
pro výše uvedené tři kraje, a to progra-
mu regenerace a podnikatelského vyu-
žití brownfields a programu na demolice 
vysídlených budov.
V roce 2015 probíhalo finanční ukončo-
vání mezinárodních projektů CluStrat 
(Posílení inovací prostřednictvím nové 
koncepce klastrů za podpory nově 
vznikajících oborů a mezisektorových 
témat - OP Nadnárodní spolupráce) a 
Working4Talent (Lidský kapitál a inova-
ce: strategie zaměstnanosti v lokálních 
a regionálních inovačních sítích pro pří-
sun nových talentů a zlepšení nabídky 
práce). Oba projekty umožnily agentuře 
získání zkušeností z vyspělých evrop-
ských regionů a navázání zahraničních 
partnerství.

Regionální stálá konference 
Karlovarského kraje
KARP od konce roku 2014 vykonává 
funkci Sekretariátu Regionální stálé 
konference Karlovarského kraje (RSK). 
Regionální stálé konference byly usta-
veny v roce 2014 ve všech krajích Čes-
ké republiky včetně Karlovarského kraje 
s cílem zvýšit koordinaci a komunikaci 
mezi jednotlivými aktéry na území kraje 
při plánování využití nových evropských 
prostředků v programovém období EU 
2014 – 2020 i pro zlepšení kvality stra-
tegického plánování v regionu obecně. 
V roce 2015 zajišťoval KARP organizaci 



vých zón v Karlovarském kraji. Krajský 
dotační titul může zastat nový národní 
dotační titul, který připravuje Minister-
stvo průmyslu a obchodu pro tři struktu-
rálně postižené kraje (viz výše) a dopo-
ručuje se vyčkat na výsledek rozhodnutí 
Vlády ČR o zřízení/nezřízení tohoto ná-
rodního dotačního titulu.

KARP v květnu společně s Karlovar-
ským krajem, Krajskou hospodářskou 
komorou Karlovarského kraje a Minis-
terstvem průmyslu a obchodu uspořá-
dali konferenci na téma Podpora expor-
tu. Zazněly na ní informace o zákonech 
a zvyklostech v cizích zemích, asistenci 
při vybavování potřebných potvrzení 
a certifikátů nutných pro vývoz zboží 
a byly prezentovány různé možnosti 
finančních nástrojů pro exportování. 
KARP dále zorganizovala tři setkání pod-
nikatelů - Obchodní snídaně. Jedná se 
o neformální setkání podnikatelů dopl-
něné vzdělávací příp. informační před-
náškou za účelem navazování nových 
obchodních kontaktů, zvyšování důvě-
ry a zlepšování spolupráce nejen mezi 
podnikateli, ale i mezi veřejnou správou. 
KARP se také podílela na organizaci 
Setkání personalistů, kde se persona-
listé mohou dozvědět nové informace 
o daných tématech, příp. spolu navázat 
kontakty. V roce 2015 byla uspořádána 
4 setkání s tématy: aktivní politika za-
městnanosti a OP zaměstnanost, výběr, 
vzdělávání a motivace zaměstnanců, 
spolupráce firem se školami a agenturní 
zaměstnávání. Ve spolupráci s Techno-
logickou agenturou ČR byl v září uspořá-
dán seminář Regionální inovační fórum 
a v říjnu kulatý stůl Thinkthank, které 
byly zaměřené na směřování ekono-

dvou jednání RSK (29. 5. 2015 a 3. 11. 
2015). Jedním ze základních úkolů RSK 
je zpracování a průběžná aktualizace 
Regionálního akčního plánu (RAP), který 
zahrnuje projektové záměry plánované 
různými regionálními aktéry k financová-
ní zejména z evropských zdrojů. Tento 
RAP byl vypracován ve spolupráci s od-
borem regionálního rozvoje a schválen 
jednáním RSK dne 29. 5. 2015 a před-
ložen na Ministerstvo pro místní rozvoj 
(MMR). Ve spolupráci s odborem regi-
onálního rozvoje jsou postupně zřizová-
ny pracovní skupiny RSK. KARP v roce 
2015 rovněž zahájil přípravu projektu k 
zajištění činnosti RSK, jež má být finan-
cován z Operačního programu Technic-
ká pomoc.

Podpora podnikatelského 
prostředí
V průběhu roku 2015 byla provedena 
kompletní aktualizace veškerých infor-
mací uváděných na Portálu investičních 
příležitostí Karlovarského kraje. Webový 
portál je prezentován ve 4 jazykových 
mutacích. Možnost propagace průmys-
lových ploch na investorském webu je 
nabízena obcím, městům i jednotlivým 
investorům. Průběžně pracovníci KARP 
vkládají na web i aktuality vhodné pro 
potencionální investory. U příležitosti 
účasti Karlovarského kraje na meziná-
rodním veletrhu investičních příležitostí 
MIPIM v Cannes, který se konal 10. – 
13. března 2015, Karlovarský kraj před-
stavil možnosti pro investování – aktuál-
ní průmyslové plochy v kraji.

KARP dále prověřil možnost zřízení kraj-
ského dotačního titulu zaměřeného na 
podporu budování malých průmyslo-

mického rozvoje v ČR a v Karlovarském 
kraji, příležitostí inovací a čtvrté průmy-
slové revoluci. 

KARP spolupracovala s RRA Ústeckého 
kraje, a.s., na aktualizaci dat Regionální-
ho Informačního Servisu (RIS) za Karlo-
varský kraj. Stránky obsahují informace 
z oblasti krajů, okresů a obcí s rozšířenou 
působností. RIS představuje pravidelně 
aktualizovanou databázi informačních 
center, místních akčních skupin, euro/
mikroregionů, neziskových organizací 
a aktuální informace o zrealizovaných i 
právě probíhajících projektech. 

KARP se jako regionální partner v roce 
2015 podílela na zpracování zakázky 
„Rozvojová strategie bavorsko-českého 
pohraničí“ iniciované bavorským Mini-
sterstvem financí a územního rozvoje 
ve spolupráci s MMR ČR, jejímž cílem 
je podpora dalšího rozvoje bavorského 
příhraničního regionu prostřednictvím 
prohlubování přeshraniční koordinace 
a spolupráce s cílem vytvořit z tohoto 
území společný „prostor budoucnosti“. 
Součástí projektového týmu byly za ba-
vorskou stranu - Grontmij GmbH, Uni-
versität Erlangen-Nűrnberg a za českou 
stranu spolu s námi Regionální rozvojo-
vá agentura jižních Čech, a.s., a Regi-
onální rozvojová agentura Plzeňského 
kraje, o.p.s. Obsahovým cílem zakázky 
byla podrobná analýza stávajících dat a 
identifikace nejvýznamnějších priorit-
ních oblastí a návrh konkrétních projek-
tů pro tento příhraniční region. Finální 
verze dokončené Strategie byla oficiál-
ně předána bavorskému Ministerstvu 
financí a územního rozvoje v říjnu 2015.
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19 823 000,-- Kč. V roce 2014 byla po-
dána APDM žádost o dotaci na projektu 
z 59. Výzvy ROP NUTS II Severozápad, 
prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj 
měst, oblast podpory 1.3 – Infrastruk-
tura v oblasti lidských zdrojů s názvem 
„Lineární urychlovač pro nemocnici v 
Chebu – přístavba zázemí“. Na projektu 
po celou dobu realizace projektu APDM 
zajišťovala dotační management, který 
bude probíhat i v rámci udržitelnosti (po 
dobu 5 let). Projekt byl ukončen ke dni 
31. 8. 2015. Celkové náklady činily 37 
057 739,19 Kč a celková podpora po-
skytnutá poskytovatelem dotace byla 
ve výši 24 243 018,60 Kč.
V rámci 59. výzvy ROP NUTS II Seve-
rozápad byla úspěšně předložena pro-
jektová žádost s názvem „Centralizace 
lékařské péče v nemocnici v Karlových 
Varech“, jejímž cílem bylo zrekonstru-

10. AGENTURA PROJEKTOVÉHO 
A DOTAČNÍHO MANAGEMENTU

Agentura projektového a dotačního 
managementu  Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace (dále APDM), 
zajišťuje přípravu a realizaci vybraných 
projektů Karlovarského kraje, resp. jeho 
příspěvkových organizací spolufinan-
covaných ze Strukturálních fondů EU, 
státního rozpočtu a dalších veřejných 
rozpočtů. V roce 2015 pokračovala v ří-
zení realizace projektů zahájených již v 
předchozích letech a v jejich dotačním 
managementu. 
V červnu byla zkolaudována a slavnost-
ně předána k užívání cyklostezka Tašovi-
ce – Svatošská ulice, realizovaná ve spo-
lupráci se Statutárním městem Karlovy 
Vary v rámci projektu Cyklostezka Ohře 
III, spolufinancovaného z ROP NUTS II 
Severozápad. Náklady odhadované na 
32 000 000,-- Kč nakonec nedosáhly 24 
000 000,- Kč, poskytnutá dotace činila 

ovat pavilon B a následně opustit pavi-
lony ve spodní části areálu nemocnice 
v Karlových Varech, které byly ve velmi 
nevyhovujícím až kritickém stavebně-
-technickém stavu. Stavba byla zkolau-
dována 18. 11. 2015. Celkové skutečné 
náklady projektu činily 135 462 141,78 
Kč, poskytnutá dotace činila 79 975 
425,14 Kč. 
V roce 2012 byla APDM úspěšně podá-
na žádost o dotaci v rámci Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP), na 
projekt s názvem: „Omezení výskytu 
invazních rostlin v Karlovarském kraji“. 
Projekt řešil snížení zamoření kraje in-
vazními rostlinami pomocí chemických 
nebo mechanických metod po dobu 3 
vegetačních sezon (2013 – 2015). Ma-
pováním v roce 2012 bylo zjištěno za-
moření celkem 6 229 ha. Nejvíce ploch 
je zasaženo bolševníkem (cca 5 000 ha). 
Pro každou z téměř 22 000 dotčených 
parcel jsou určeny metodiky likvidace 
podle mnoha faktorů vč. např. podmínek 



k 31. 5. 2015 a „Podpora sociálního 
začleňování příslušníků sociálně vylou-
čených lokalit v Karlovarském kraji II“, 
který byl ukončen k 30. 6. 2015. APDM 
ve spolupráci s Karlovarským krajem do 
konce roku 2015 zpracovala dva nové 
projektové záměry k žádostem pro dal-
ší projekty z Operačního programu Za-
městnanost pro nové programové ob-
dobí 2014 - 2020 na projekty „Podpora 
vybraných služeb sociální prevence“ a 
„Podpora procesu střednědobého plá-
nování rozvoje sociálních služeb v Kar-

ekozemědělství, pásem ochrany vod 
nebo zonace CHKO, ale i podle výměry 
nebo hustoty porostu. V rámci projektu 
byl vytvořen unikátní Informační systém 
Heracleum (IS Heracleum), který je vol-
ně k dispozici veřejnosti a zaznamenává 
veškeré informace o lokalitách výskytu 
a bude využíván i po celou dobu udrži-
telnosti. Cíle projektu byly kvantitativní 
a měřitelné: u bolševníku velkolepého 
bylo cílem projektu snížení plochy jeho 
výskytu do konce roku 2015 o 85 % v 
případě chemicky ošetřovaných lokalit a 
o 60 % v případě mechanické likvidace 
(sečení, vykopávání). Cílem projektu u 
všech druhů křídlatek bylo snížení jejich 
výskytu o 70 %, nezávisle na použité 
metodě likvidace. Celkové výdaje pro-
jektu činily cca 82 mil. Kč. Poskytnutá 
dotace činila cca 74 mil Kč.
V rámci neinvestičních projektů finan-
covaných z Evropského sociálního fon-
du – Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost APDM pokračovala v 
realizaci projektů „V Karlovarském kraji 
společně plánujeme sociální služby II“, 
„Služby sociální prevence v Karlovar-
ském kraji“ a „Podpora standardizace 
výkonu sociálně-právní ochrany“, které 
byly ukončeny k 31. 10. 2015, a dále 
„Podpora sociálního začleňování pří-
slušníků sociálně vyloučených lokalit v 
Karlovarském kraji“, který byl ukončen 

lovarském kraji“, které budou zahájeny 
v roce 2016. 
Výstavba tří domků v Jiráskově ulici 
v Aši, realizovaná v rámci projektu In-
vestiční podpora procesu transformace 
DOZP „PATA“ v Hazlově, příspěvková 
organizace, byla v květnu dokončena a 
od poloviny července jsou domky obý-
vány 18 klienty domova.
Transformace DOZP „PATA“ směřující 
k úplnému vysídlení momentálně užíva-
ného areálu bude pokračovat. 

11.  INDIVIDUÁLNÍ 
PROJEKTY REALIZOVANÉ 
ODBOREM REGIONÁLNÍHO 
ROZVOJE

Projekt „Cyklostezka Ohře 
V. – úsek Cheb – státní hra-
nice s Německem“
Jedním z prioritních projektů Kar-
lovarského kraje je vybudování 
páteřní cyklostezky napříč Karlo-
varským krajem podél řeky Ohře 
od státní hranice s Německem až 
po hranici s Ústeckým krajem. V 
minulých letech bylo již vybudo-
váno několik úseků cyklostezky 
mezi Chebem a Karlovými Vary. 
V průběhu roku 2015 probíhala 
jednání na české straně i s ně-
meckými partnery o možnostech 
a zájmech na výstavbě dalšího 
nového úseku cyklostezky z 
města Cheb do obce Pomezí nad 
Ohří. Rada Karlovarského kraje 
se na svých jednáních v únoru a 
v listopadu 2015 rozhodovala o 
přípravě tohoto projektu. Násled-
ně Zastupitelstvo Karlovarského 
kraje v prosinci 2015 schválilo fi-
nanční krytí tohoto projektu. Další 
příprava projektu i vlastní žádosti 
do Programu přeshraniční spolu-

práce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko cíl EÚS 2014 – 2020 bude pro-
bíhat v roce 2016. 

Projekt „CROSS-DATA“
Již v květnu 2013 byl ukončen přeshra-
niční projekt CROSS-DATA, který byl 
realizován společně s oddělením stra-
tegického plánování. Následně započala 
jeho udržitelnost, která je nadále zajiště-
na oddělením strategického plánování, 
s odbornou podporou oddělení územní-
ho plánování. Oddělení územního pláno-
vání ve spolupráci s odborem projekto-
vého řízení a informatiky KK zajišťovalo 
funkčnost a provoz informačního systé-
mu územního plánování (ISÚP).
Na základě dobrých zkušeností s reali-
zací přeshraničního projektu CROSS-
-DATA byla zahájena neformální jednání 
o případné obdobné spolupráci na celé 
Česko – Bavorské hranici (CROSS-DA-
TA II).

Projekt „Přeshraniční spoluprá-
ce při ochraně přírody a druhů“ 
V roce 2015 byl dokončen projekt Pře-
shraniční spolupráce při ochraně přírody 
a druhů, ve kterém oddělení územního 
plánování zastupovalo Karlovarský kraj, 
jako projektového partnera. 



ních kroků v rámci Karlovarského kraje, 
jejichž snahou je zejména překonání, 
popř. zmírnění sociálně ekonomického 
vyloučení romských rodin a jednotlivců 
žijících ve vyloučených lokalitách. 

Od 1.1.2014 do 30.6.2015 byl odborem 
sociálních věcí realizován Individuální 
projekt „Podpora sociálního začleňování 
příslušníků sociálně vyloučených loka-
lit v Karlovarském kraji II“. Projekt byl 
zaměřen na podporu sociálních služeb 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi a nízkoprahová zařízení pro děti 
a mládež v sociálně vyloučených rom-
ských lokalitách na území Karlovarského 
kraje. Další aktivitou projektu bylo vzdě-
lávání pracovníků sociálních služeb v ob-
lasti dluhového poradenství.

Od 1.2.2014 do 30.6.2015 byl odbo-
rem sociálních věcí realizován projekt 
„Podpora standardizace výkonu soci-
álně-právní ochrany“. Hlavním cílem 
projektu bylo vytvořit podmínky pro sys-
tematickou práci orgánu sociálně-práv-
ní ochrany dětí Krajského úřadu Karlo-
varského kraje. V rámci projektu bylo 
kapacitně a odborně posíleno zajištění 
agendy sociálně-právní ochrany dětí na 
odboru sociálních věcí a byly zajištěny 
odpovídající podmínky pro práci s ohro-
ženými dětmi a rodinami, v souladu se 
standardy kvality sociálně-právní ochra-
ny.

Činnost odboru v oblasti dotač-
ního řízení na zajištění sociál-
ních služeb 
V roce 2015 vyhlásil Karlovarský kraj 
dotační řízení pro poskytovatele sociál-
ních služeb na rok 2016. Program pro 
poskytování finančních prostředků na 
zajištění sociálních služeb v roce 2016 
byl schválen usnesením Zastupitelstva 
Karlovarského kraje č. ZK 297/09/15 ze 
dne 10.9.2015. Žádost o poskytnutí fi-
nančních prostředků podalo celkem 73 
organizací na zajištění 152 sociálních 
služeb. Celkové požadavky byly ve výši 
428 141 934,70 Kč, z toho požadavky na 
dotaci dle ustanovení § 101a zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů ve výši 402 
371 628,-- Kč, požadavky na příspěvek 
z Fondu na podporu nestátních nezisko-
vých organizací ve výši 25 770 306,70 
Kč. 

Činnost odboru v oblasti kontro-
ly dotací na zajištění sociálních 
služeb 

1. SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST

Zapojení odboru do projektů 
financovaných z prostředků EU
Od 1.8.2012 do 28.2.2015 byl odborem 
sociálních věcí realizován Individuální 
projekt „Podpora sítě služeb sociální 
prevence v Karlovarském kraji“. V rámci 
projektu byly podporovány sociální služ-
by, které mají vazbu na transformační 
procesy v kraji. Konkrétně se jednalo o 
sociální služby sociálně terapeutické díl-
ny, podporu samostatného bydlení a so-
ciální rehabilitace pro osoby se zdravot-
ním, zejména mentálním postižením. 
Dále byly v rámci projektu podporovány 
sociální služby sociálně terapeutické 
dílny a sociální rehabilitace pro osoby s 
duševním onemocněním.
Od 1.7.2014 do 31.10.2015 byl odbo-
rem sociálních věcí realizován Individu-
ální projekt „Služby sociální prevence 
v Karlovarském kraji“. V rámci projektu 
byly podporovány sociální služby: azylo-
vé domy, domy na půl cesty, intervenční 
centra, nízkoprahová denní centra, soci-
ální rehabilitace, sociálně terapeutické 
dílny, podpora samostatného bydlení.

Od 1.4.2014  do 31.10.2015  byl  odbo-
rem  sociálních  věcí realizován Individu-
ální projekt 
„V Karlovarském kraji společně plánuje-
me sociální služby II“. V rámci projektu 
byly vytvořeny dva Akční plány rozvoje 
sociálních služeb v Karlovarském kra-
ji (pro roky 2015 a 2016), byl zaveden 
nový systém financování sociálních 
služeb a nastaven systém vykazování 
a hodnocení efektivity sociálních slu-
žeb prostřednictvím kontrol ze strany 
poskytovatele finančních prostředků na 
zajištění sociálních služeb (kraje).

Od 1.6.2012 do 31.5.2015 byl odborem 
sociálních věcí realizován Individuální 
projekt „Podpora sociálního začleňování 
příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji“. Projekt byl zamě-
řen na podporu terénní sociální práce v 
sociálně vyloučených romských lokali-
tách na území Karlovarského kraje. Hlav-
ním cílem projektu bylo prostřednictvím 
sociální služby terénní programy napo-
moci k řešení dlouhodobých problémů 
těchto lokalit a ke zmírnění a odstranění 
negativních jevů ve společnosti. Tyto 
problémy byly řešeny v 17 vybraných, 
nejvíce ohrožených vyloučených rom-
ských lokalitách. V rámci projektu byla 
vytvořena Analýza sociálně vyloučených 
lokalit na území Karlovarského kraje. Cí-
lem analýzy bylo získat aktuální informa-
ce, které přispějí k zefektivnění integrač-

V roce 2015 byla změněna forma fi-
nancování sociálních služeb. Dotace 
na sociální služby poskytované  Minis-
terstvem  práce a sociálních věcí přešly 
ke dni 1.1.2015 na jednotlivé kraje. Výši 
dotace stanoví Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ve výši procentního po-
dílu kraje na celkovém ročním objemu 
finančních prostředků, které jsou vyčle-
něny ve státním rozpočtu na podporu 
sociálních služeb pro příslušný rozpoč-
tový rok. Výše procentního podílu činí 
pro Karlovarský kraj 3,40 %. Kraje tedy 
od roku 2015 samostatně rozhodují o 
poskytnutí dotace jednotlivým poskyto-
vatelům sociálních služeb v kraji. 

Se změnou financování sociálních slu-
žeb vznikla potřeba kontroly využití 
poskytnutých finančních prostředků 
poskytovateli sociálních služeb. Odbor 
sociálních věcí  byl proto ke dni 1.1.2015 
personálně posílen o šest kontrolních 
pracovníků. 

Ke dni 1.1.2015 byla v Karlovarském 
kraji poskytnuta dotace 75 subjektům 
se 152 sociálními službami. O poskyt-
nutí finančních prostředků a uzavření 
veřejnoprávních smluv s těmito subjek-
ty rozhodlo v souladu s ustanovením 
§ 36 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona 
o krajích Zastupitelstvo Karlovarského 
kraje usnesením č. ZK 12/02/15 ze dne 
12.2.2015. Finanční prostředky byly po-
skytnuty z rozpočtu Karlovarského kraje 
a z Fondu na podporu nestátních nezis-
kových organizací.

Pro období roku 2015 byl usnese-
ním Rady Karlovarského kraje č. RK 
1322/12/14 ze dne 15.12.2014 pro od-
bor sociálních věcí schválen první plán 
veřejnosprávních kontrol.  Veřejno-
správní kontroly byly prováděny v samo-
statné působnosti a ve smyslu ustano-
vení § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Předmětem veřejnosprávních kontrol 
bylo použití poskytnutých finančních 
prostředků na zajištění sociálních služeb, 
které byly poskytnuty ve smyslu zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a ve smyslu Pravidel pro posky-
tování finančních prostředků na zajištění 
sociálních služeb v roce 2015.65
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cí kriminality – poskytování příspěvků z 
rozpočtu Karlovarského kraje na podpo-
ru aktivit v oblasti prevence kriminality v 
roce 2015. Celkem bylo mezi organiza-
ce rozděleno 179 100,-- Kč.

Odborem sociálních věcí byl v roce 
2015 realizován odborný seminář z ob-
lasti prevence kriminality na téma Islám 
v české společnosti, seminář se usku-
tečnil dne 24.9.2015 a dne 8.12.2015 
se uskutečnil seminář na téma Preven-
ce kriminality – spolupráce na místní 
úrovni. 

Dne 25.11.2015 odbor sociálních věcí 
uspořádal VI. krajskou konferenci pre-
vence kriminality a rizikového chování 
„KYBERPROSTOR-KYBERSVĚT“. 

Uskutečnily se také pracovní porady 
manažerů prevence kriminality Karlovar-
ského kraje a jednání Pracovní skupiny 
pro realizaci prevence kriminality v KK, v 
celkovém počtu 4 setkání.
Činnost odboru v oblasti protidrogové 
politiky

Usnesením Zastupitelstva Karlovar-
ského kraje č. ZK 281/09/12 ze dne 
13.9.2012 byla schválena Koncepce 
prevence kriminality Karlovarského kra-
je a krajská protidrogová strategie na 
léta 2013-2016. Cílem tohoto strate-
gického dokumentu v oblasti protidro-
gové politiky je v rámci protidrogové 
prevence vytvoření komplexního, funkč-
ního systému oblasti primární prevence, 
harm reduction, léčby a resocializace  
a koordinace aktivit protidrogové poli-
tiky, založené na koordinaci a evaluaci 
aktivit realizovaných v Karlovarském 
kraji, vycházející z potřeb jednotlivých 
cílových skupin.

Krajská protidrogová komise v roce 
2015 zasedala celkem pětkrát. Na 
svých jednáních se především zabývala 
hodnocením aktivit v rámci protidrogo-
vé politiky v kraji a činností poskytova-
telů protidrogové prevence. Dále se 
seznámila a schválila navržené finanční 
podpory pro projekty protidrogové pre-
vence poskytovatelů v rámci dotačního 
řízení Karlovarského kraje - Fondu na 
podporu nestátních neziskových orga-
nizací na rok 2015. Komise též v roce 
2015 projednala a schválila Výroční zprá-
vu o realizaci protidrogové politiky v Kar-
lovarském kraji za rok 2014, kterou na 
základě podkladů subjektů zabývajících 
se protidrogovou prevencí zpracovává 
krajská protidrogová koordinátorka.  
Odborem sociálních věcí byl v roce 2015 
realizován odborný seminář z oblasti 
protidrogové prevence na téma Právní 
náležitosti v oblasti rizikového chování 
dětí a mládeže, seminář se uskutečnil 

V roce 2015 byly prováděny průběžné 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu usta-
novení § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné sprá-
vě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů. Předmětem veřejnosprávních 
kontrol bylo zejména dodržování pod-
mínek sjednaných ve veřejnoprávních 
smlouvách, např. účelnost, oprávněnost 
uplatněných finančních prostředků, za-
jištění sociální služby ve sjednaném roz-
sahu (okruh základních činností), včetně 
základního sociálního poradenství, ve-
dení evidence, resp. správnost vedení 
evidence kvalitativních a kvantitativních 
indikátorů.

V roce 2015 bylo zahájeno 13 veřejno-
správních kontrol u 13 poskytovatelů 
sociálních služeb, kterými bylo posky-
továno celkem 27 sociálních služeb. 
Ke každé veřejnosprávní kontrole, která 
byla ukončena, byl sepsán protokol o 
kontrole. Protokol o kontrole obsaho-
val skutečnosti, které se vztahovaly k 
provedené veřejnosprávní kontrole a je 
součástí spisu kontrolovaného poskyto-
vatele.

Činnost odboru v oblasti 
prevence kriminality
Usnesením Zastupitelstva Karlovar-
ského kraje č. ZK 281/09/12 ze dne 
13.9.2012 byla schválena Koncepce 
prevence kriminality Karlovarského kra-
je a krajská protidrogová strategie na 
léta 2013-2016. Cílem tohoto strategic-
kého dokumentu v oblasti prevence kri-
minality je prioritně podporovat formou 
dotací projekty sociální, situační preven-
ce a informování občanů a tím podpo-
rovat realizaci preventivních aktivit v ob-
cích, jež povedou k eliminaci kriminálně 
rizikových, sociálně patologických jevů a 
především omezování příležitostí k pá-
chání trestné činnosti. Dalším cílem je 
udržet stávající služby oblasti prevence 
kriminality, podpořit vznik nových, po-
třebných a podporovat fungující systém 
preventivní politiky v rámci kraje tak, 
aby se zintenzivnila spolupráce všech 
subjektů zainteresovaných v oblasti pre-
vence kriminality formou vzájemného 
předávání koncepčních materiálů, infor-
mací, zkušeností, námětů a především 
příkladů dobré praxe. 

V rámci Programu prevence kriminality 
pro rok 2015 byly z kapitoly Ministerstva 
vnitra ČR podpořeny investiční a nein-
vestiční projekty obcí Karlovarského 
kraje v celkové částce 2 364 000,-- Kč. 
Podpořena byla města Aš, Dolní Rych-
nov, Karlovy Vary, Loket, Ostrov, Soko-
lov, Žlutice.V roce 2015 bylo již pošesté 
vyhlášeno dotační řízení pro nestátní ne-
ziskové organizace zabývající se preven-

dne 17.2.2015.

K financování aktivit zaměřených na pro-
tidrogovou politiku Karlovarským krajem 
viz dále.

Plánování rozvoje sociálních 
služeb
Usnesením Rady Karlovarského kraje 
č. RK 701/07/15 ze dne 13.7.2015 byl 
schválen Akční plán rozvoje sociálních 
služeb v Karlovarském kraji na rok 2016. 
Akční plán byl hlavním dokumentem 
pro rozhodování o finanční podpoře so-
ciálních služeb v roce 2016. Nedílnou 
součástí Akčního plánu je definovaná síť 
sociálních služeb v Karlovarském kraji 
pro rok 2016. 

Podpora činnosti nestátních 
neziskových organizací 
V rámci Programu pro poskytování dota-
cí z Fondu na podporu nestátních nezis-
kových organizací – začleňování seniorů 
do společnosti bylo v roce 2015 podpo-
řeno celkem 7 projektů v celkové výši 
200 000,-- Kč.

V oblasti Podpory rodiny bylo v roce 
2015 podpořeno celkem 5 projektů v 
celkové výši 200 000,-- Kč.

V oblasti Prevence kriminality byly v 
roce 2015 podpořeny celkem 4 projekty 
v celkové výši 179 100,-- Kč.

Národnostní menšiny
Vzhledem k poloze Karlovarského kraje 
je zde velké množství trvale zde žijících 
různých národností tvořících více než 
72 rozličných komunit. Spolupráce s 
organizacemi příslušníků národnostních 
menšin je zajišťována zejména prostřed-
nictvím Výboru pro národnostní menši-
ny Zastupitelstva Karlovarského kraje 
(Výbor), který funguje již od roku 2005. 
Garantem činnosti Výboru je náměs-
tek hejtmana pro oblast sociálních věcí  
a neziskových organizací Bc. Miloslav 
Čermák, který se jednání Výboru i Výbo-
rem pořádaných akcí pravidelně účastní. 
Za národnostní menšiny jsou ve Výbo-
ru zastoupeni Ukrajinci, rusky mluvící 
občané z území bývalého Sovětského 
svazu (jež zastupuje Bělorus), Rusové, 
Slováci, Němci, Vietnamci, Romové 
a Maďaři. Dalšími členy jsou zástupci 
politických stran. Výbor je ve své čin-
nosti velmi aktivní. Kromě toho, že se 
pravidelně schází na řádných jednáních, 
pořádá také výjezdní zasedání: v roce 
2015 proběhlo celkem 11 zasedání,  
z toho ve čtyřech případech šlo o vý-
jezdní jednání, a to do Dobré Vody  
u Toužimi, do Přebuze, Sokolova a do-
konce i do německého Marktredwitz. 



ho úřadu Karlovarského kraje, a to jak 
všechny zápisy o činnostech Výboru pro 
národnostní menšiny, tak aktualizované 
tematické stránky Cizinci a menšiny.

Činnosti odboru v oblasti aktivit 
pro seniory a pro osoby se zdra-
votním postižením
Zapojení odboru do přípravy na stárnutí 
v České republice. Populační stárnutí se 
dotýká všech oblastí života společnos-
ti. Střední délka života neboli naděje na 
dožití se prodlužuje a je nutné, aby opat-
ření podporující zdravou délku života 
byla založená na komplexním přístupu. 
Karlovarský kraj se v roce 2015 zaměřil 
v rámci naplňování jednotlivých opatření 
Národního akčního plánu podporujícího 
pozitivní stárnutí pro období let 2013 
až 2017 (Plán) prostřednictvím odboru 
především na opatření, která podporují 
možnosti učení a vzdělávání a na opat-
ření, která směřují k participaci, nediskri-
minaci a sociálnímu začleňování starších 
osob. Odbor v roce 2015 uspořádal pro 
seniory Karlovarského kraje „Slavnostní 
odpoledne v Lidovém domě k 25. výročí 
Svazu důchodců České republiky, o.s., 
Krajská rada Karlovarského kraje“ a kon-
ferenci „Psychologie barev“, jejímž ob-
sahem bylo mj. zdůraznění vlivu barev 
na pocity, náladu i na celkové fyzické a 
duševní zdraví člověka. Další aktivitou 
je dotační program Karlovarského kraje, 
který je určený na podporu integrace 
a účasti starších osob ve společnosti. 
Každoročně je vyčleněno 200 000,-- Kč. 
V roce 2015 bylo podpořeno celkem 9 
organizací, které se zaměřují především 
na usnadňování účasti starších osob na 
kulturním životě.

Činnosti odboru v oblasti 
aktivit pro osoby se zdravotním 
postižením
Odbor ve spolupráci s dotčenými odbo-
ry Krajského úřadu Karlovarského kraje 
a s Národní radou osob se zdravotním 
postižením Karlovarského kraje zpra-
coval a vydal Krajský plán vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním po-
stižením na období 2015 – 2020 (Plán), 
jehož postupnou realizací se budou na-
plňovat principy rovných příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením v růz-
ných oblastech života těchto osob v Kar-
lovarském kraji. V dokumentu byly defi-
novány cíle a navržená opatření,  která  
směřují k odstranění bariér s ohledem 
na skutečné potřeby osob se zdravot-
ním postižením a to tak, aby mohly tyto 
osoby svůj život prožít plnohodnotně  
a zapojit se do společnosti i navzdory 
jejich postižení. Dokument je zpracován 
na období let 2015 – 2020. Odbor bude 

K tradičním opakujícím se akcím, které 
organizuje Výbor a které se uskutečnily 
i v roce 2015, patřil VIII. ročník fotosou-
těže „Ze života národnostních menšin“, 
V. ročník výtvarné soutěže pro základní 
umělecké školy a ZŠ. Výherci soutěží 
prezentují svá díla ve vestibulu Krajské-
ho úřadu Karlovarského kraje na přelo-
mu měsíců srpna a září.  

V roce 2015 se již posedmé konal 
úspěšný Den národnostních menšin 
v Sokolově, na který přispěl Karlovar-
ský kraj ze svého rozpočtu částkou 95 
000,-- Kč. Tato slavnost národnostních 
menšin je bohatá na kulturní vystoupe-
ní a ukázky zvyků zástupců jednotlivých 
národnostních menšin, je obohacená 
nabídkou kuchyní jednotlivých etnik. 

Výbor se i v roce 2015 organizačně za-
pojil do pořádání mezinárodního karlo-
varského Folklorního festivalu. Do pro-
gramů pořádaných v Karlových Varech, 
Lokti a Ostrově zprostředkoval vystou-
pení uměleckých souborů Ukrajinců a 
Romů. V roce 2015 se nepodařilo obno-
vit akci Přátelské setkání národnostních 
menšin v Lidovém domě v Karlových 
Varech, které bylo poprvé pořádáno 
Vietnamci v roce 2014 a mělo velký 
úspěch. 

Národnostní menšiny se po celý rok 
prezentují pravidelně rovněž tiskovými 
sloupky v Krajských listech (s nákladem 
132 000 ks), ve kterých představují jak 
své zvyky a tradice, tak popisují např. 
své problémy, které jim život v České 
republice přináší.  

Se svými konkrétními problémy se zá-
stupci národnostních menšin obracejí 
na koordinátora pro romské záležitosti, 
národnostní menšiny a integraci cizin-
ců, který je vzděláním etnolog.  Organi-
začně je začleněn do odboru sociálních 
věcí. Koordinátor pravidelně přednáší na 
téma národnostních menšin a multikul-
turní výchovy, především ve školách, 
ale i např. pro Policii ČR a jiné veřejné 
instituce. 

V našem kraji žilo ke konci roku 2015 
aktuálně 18 873 cizinců; např. v multi-
kulturním krajském městě činí dle po-
sledního sčítání obyvatel v roce 2011 
podíl cizinců na celkovém počtu obyva-
tel města Karlovy Vary 11,8 %.  Bohatý 
je zejména spolkový život vietnamský, 
ukrajinský, slovenský, romský, mongol-
ský a ruský. V rámci Karlovarského kra-
je působí aktivně karlovarská pobočka 
Centra na podporu integrace cizinců, 
která je vyhledávána cizinci zejména pro 
nabídku jazykových kurzů češtiny. Po-
drobnější informace z této oblasti jsou k 
dispozici na webovém portálu Krajské-

Plán pravidelně monitorovat a aktualizo-
vat. Zpráva o plnění Plánu za každý rok 
bude zveřejněná na webových strán-
kách Karlovarského kraje.

II. PŘENESENÁ PŮSOBNOST

Registrace poskytovatelů sociál-
ních služeb
Krajský úřad rozhoduje v souladu se 
zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen Zákon), o oprávnění k posky-
tování sociálních služeb, tj. o registraci 
poskytovatelů sociálních služeb, a v ná-
vaznosti na to i o změnách v registraci 
nebo o zrušení registrace. V průběhu 
roku 2015 bylo na žádost poskytovatelů 
vydáno celkem 36 rozhodnutí, z toho v 
1 případě se jednalo o registraci nového 
poskytovatele, ve 35 případech o změ-
nu registrace (např. změnu statutárního 
orgánu, právní formy poskytovatele, 
kapacity, okruhu osob, pro které je so-
ciální služba určena, míst poskytování 
apod.).Počet registrovaných poskytova-
telů sociálních služeb, které registruje 
Karlovarský kraj, byl ke konci roku 61 
s počtem 122 poskytovaných služeb 
(z hlediska druhů služeb); na území na-
šeho kraje je však poskytováno celkem 
161 služeb (poskytovateli, kteří  jsou 
registrovaní v jiných krajích). V případě 
osob, které poskytují sociální služby  
a nevyžaduje se dle Zákona registra-
ce, pouze zápis do registru poskyto-
vatelů sociálních služeb (dále registr 
poskytovatelů), bylo ke dni 31.12.2015 
Krajským úřadem Karlovarského kraje 
zapsáno v registru 6 poskytovatelů so-
ciálních služeb poskytovaných ve zdra-
votnických zařízeních lůžkové péče,  
1 speciální lůžkové zařízení hospicové-
ho typu a 1 dětský domov.

S ohledem na časté změny podmínek 
stanovených pro registraci, k nimž u po-
skytovatelů sociálních služeb dochází,  
a nutnost aktualizace registru po-
skytovatelů, jsou pracovnice odboru  
v neustálém kontaktu s poskytovateli. 
Všechny změny se neprodleně vkládají 
do elektronicky vedeného tzv. veřej-
ného registru poskytovatelů sociálních 
služeb, který je přístupný veřejnosti na 
webových stránkách MPSV http://ire-
gistr.mpsv.cz/. 

V roce 2015 provedl registrující orgán  
6 kontrol plnění podmínek stanovených 
pro registraci u poskytovatelů sociálních 
služeb v kraji, kterým vydal rozhodnutí 
o registraci. Při těchto kontrolách neby-
la uložena žádná opatření k odstranění 
nedostatků. 

V roce 2015 registrující orgán rozhodoval 
v 8 případech ve věci správního deliktu, 67
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álních věcí (MPSV) v rámci individuální-
ho projektu MPSV „Systémová podpora 
procesů transformace systému péče o 
ohrožené děti a rodiny“, který byl zahá-
jen v červenci 2012. Tato spolupráce 
probíhala na základě dohody, kterou 
uzavřel Karlovarský kraj s MPSV v srpnu 
2012. K 31.12.2015 byla realizace pro-
jektu ukončena.

V rámci metodické pomoci obcím 
uspořádal odbor 2 konzultační dny pro 
pracovníky orgánů SPOD, 1 pracovní 
poradu pro pracovníky orgánu SPOD 
obecních úřadů obcí s rozšířenou pů-
sobností (ObÚORP), 2 kulaté stoly pro 
pracovníky orgánů SPOD ObÚORP a 
organizací, kterým bylo vydáno pově-
ření k výkonu sociálně-právní ochrany. 
Dále byly realizovány dva semináře 
pro pracovníky orgánů SPOD (jeden na 
téma uplatnění správního řádu v oblasti 
SPOD, druhý se zaměřením na proble-
matiku zapojování dětí do rozhodování 
v rámci SPOD). Krajský úřad také zajiš-
ťoval konzultace přímo na úřadech, dále 
prostřednictvím elektronické korespon-
dence a telefonicky. 

V rámci kontrolní činnosti byly v roce 
2015 provedeny celkem 3 kontroly v 
oblasti SPOD. Dvě byly zaměřené na 
výkon přenesené působnosti v oblasti 
SPOD u obecních úřadů obcí s rozšíře-
nou působností a jedna na využití státní-
ho příspěvku pro zřizovatele zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc.  
 
V roce 2015 obdržel odbor celkem 4 
stížnosti týkající se oblasti SPOD a jed-
no odvolání do rozhodnutí ObÚORP.  
Z toho jedna stížnost byla krajskému 
úřadu zaslána na vědomí, 3 stížnosti od-
bor prošetřoval. Všechny stížnosti řeše-
né krajským úřadem v uvedeném roce 
byly vyhodnoceny jako nedůvodné.  
V rámci odvolání bylo potvrzeno rozhod-
nutí prvoinstančního správního orgánu.

V roce 2015 vydal Krajský úřad Karlovar-
ského kraje 4 rozhodnutí v oblasti pově-
řování k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí.  

Od července roku 2013 vykonává v Kar-
lovarském kraji činnost zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 
SOS Sluníčko I, se sídlem Svatošská 
274, Karlovy Vary, jehož zřizovatelem 
jsou SOS dětské vesničky, z.s., Revo-
luční  464/17, Staré Město, Praha 1. 
Od října 2014 zahájilo činnost další za-
řízení, a to SOS Sluníčko II, se sídlem 
Svatošská 268, Karlovy Vary. Každé za-
řízení (kapacita 8 dětí) je umístěno v sa-
mostatném domku a poskytuje pomoc 
dětem týraným a zneužívaným a dětem, 
které se ocitly bez jakékoliv péče.

kterého se poskytovatelé sociálních slu-
žeb dopustili např. tím, že neposkytovali 
sociální službu v rozsahu stanoveném v 
rozhodnutí o registraci, nebo neoznámi-
li ve lhůtě stanovené Zákonem změny 
týkající se údajů obsažených v žádosti o 
registraci a v dokladech předkládaných 
s touto žádostí. 

Sociálně-právní ochrana dětí
V oblasti sociálně-právní ochrany dětí 
(SPOD) má krajský úřad postavení od-
volacího orgánu a vykonává též meto-
dickou konzultační a kontrolní činnost 
ve vztahu k obecním úřadům a organiza-
cím, které vykonávají SPOD na základě 
pověření k výkonu SPOD dle zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů, vy-
dané krajským úřadem (pověřené oso-
by).   
 
Novela zákona č. 359/1999 Sb., o so-
ciálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů (Zákon o SPOD), 
která nabyla účinnosti 1.1.2013, zaved-
la povinnost všem orgánům sociálně-
-právní ochrany dětí řídit se při výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí standardy 
kvality sociálně-právní ochrany (dále jen 
Standardy kvality SPO), a to nejpozději 
k  31.12.2014. V souvislosti s naplně-
ním standardů kvality SPOD pokračo-
val v roce 2015 Karlovarský kraj v rea-
lizaci projektu „Podpora Standardizace 
výkonu sociálně-právní ochrany dětí“ 
(Operační program Lidské zdroje a za-
městnanost). Cílem projektu byla stan-
dardizace sociální práce a podmínek pro 
její výkon v oblasti SPOD na krajském 
úřadu, personální zabezpečí výkonu 
SPOD na krajském úřadu, vybavení pra-
coviště pro výkon SPOD, profesní roz-
voj zaměstnanců vykonávajících SPOD 
na krajském úřadu a nastavení systému 
odborné spolupráce. V rámci projektu 
byly také zpracovány metodické mate-
riály ke standardům kvality SPO, které 
jsou dostupné veřejnosti na webových 
stránkách Karlovarského kraje. Realiza-
ce projektu byla ukončena k 30.6.2015. 

V roce 2015 pokračovala spolupráce 
Karlovarského kraje s mezinárodní ne-
vládní organizací Lumos Foundation, a 
to na základě smlouvy o spolupráci při 
realizaci opatření na podporu změn v 
oblasti péče o ohrožené děti a rodiny 
uzavřené v dubnu 2014. Na základě této 
smlouvy spolupracuje odbor s organiza-
cí Lumos na aktivitách realizovaných v 
Karlovarském kraji v oblastech náhradní 
rodinné péče, rozvoje dovedností za-
městnanců orgánu SPOD, spolupráce 
mezi subjekty, které řeší oblast péče o 
ohrožené děti a rodiny, apod.
  V roce 2015 odbor nadále aktivně spo-
lupracoval s Ministerstvem práce a soci-

Odbor sociálních věcí rozhoduje o stát-
ním příspěvku pro zřizovatele těchto 
zařízení a zajišťuje jeho výplatu. V roce 
2015 bylo rozhodnuto o přiznání státní-
ho příspěvku, a poté i zřizovateli ZDVOP 
SOS Sluníčko I a SOS Sluníčko II vy-
placeno celkem 2 908 520,--  Kč. Obě 
zařízení poskytla v průběhu roku 2015 
pomoc celkem 61 dětem. Většina dětí 
byla umístěna v zařízení na základě roz-
hodnutí soudu o předběžném opatření, 
zbývající část na základě žádosti Ob-
ÚORP, nebo na základě žádosti zákon-
ného zástupce dítěte. V jednom případě 
bylo nezletilé  dítě v zařízení umístěno 
na základě vlastní žádosti (s následným 
rozhodnutím soudu). 

Náhradní rodinná péče 
Agenda náhradní rodinné péče (NRP), 
kterou zajišťuje krajský úřad, spočívá ve 
vedení evidence dětí, kterým je třeba 
zajistit péči v náhradním rodinném pro-
středí formou pěstounské péče nebo 
osvojení, evidence osob vhodných stát 
se osvojiteli nebo pěstouny a eviden-
ce osob, které mohou vykonávat pěs-
tounskou péči po přechodnou dobu, a 
v neposlední řadě i ve zprostředkování 
náhradní rodinné péče dětem, kterým je 
třeba zajistit péči v náhradním rodinném 
prostředí. 

Pro účely zprostředkování osvojení 
nebo pěstounské péče vyhledává kraj-
ský úřad ve spolupráci s ostatními od-
borníky (zástupci dětského domova, 
orgánu sociálně-právní ochrany, psy-
cholog apod.) vhodnou náhradní rodinu 
dítěti, které nemůže vyrůstat ve své bio-
logické rodině, tak, aby byl pokud mož-
no optimálně zajištěn jeho další vývoj 
(nejedná se tedy o řešení problematiky 
bezdětných manželských párů či samo-
žadatelů). Zprostředkování NRP je služ-
ba určená primárně dítěti. 

Ve sledovaném roce se krajskému úřa-
du podařilo zprostředkovat NRP celkem 
31 dětem, z toho 15 dětem byla zpro-
středkována osvojitelská rodina a 16 dě-
tem pěstounská péče. 

Od roku 2013 je orgány sociálně-právní 
ochrany dětí na obecních úřadech obcí s 
rozšířenou působností využíván institut 
pěstounské péče na přechodnou dobu 
(PPPD). Do PPPD se svěřují děti na zá-
kladě rozhodnutí soudu, a to osobám v 
evidenci, tj. žadatelům, kteří jsou zařa-
zeni do evidence osob vhodných vyko-
návat PPPD. V roce 2015 bylo do PPPD 
za spolupráce krajského úřadu umístě-
no celkem 30 dětí, kdy se více jak po-
lovině dětí (16) podařilo zprostředkovat 
náhradní rodinnou péči formou osvojení 
či pěstounské péče.



veřejností odboru kanceláře hejtmana 
a vnějších vztahů krajského úřadu publi-
koval články věnované pěstounské péči 
(Jak se stát pěstounem, Finanční za-
bezpečení pěstounské péče a Jaké děti 
jsou umísťovány do  pěstounské  péče) 
v Krajských listech, v Chebském, Soko-
lovském a Karlovarském deníku a dení-
ku Mladá fronta Dnes. K propagaci pěs-
tounské péče v Karlovarském kraji byly 
také vytvořeny webové stránky www.
pestounskapecevkk.cz a facebookový 
profil Pěstounská péče v KK, kde jsou 
veřejnosti mimo jiné zodpovídány do-
tazy týkající se pěstounské péče. Také 
jsou zde zveřejňovány informace o ak-
cích zaměřených na pěstounskou péči. 
Odbor sociálních věcí zpracoval brožuru 
určenou zájemcům o pěstounskou péči. 
V brožuře je podrobně popsán celý pro-
ces zprostředkování NRP s ohledem na 
specifika Karlovarského kraje. Brožura je 
k dispozici na všech obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností našeho 
kraje, v neziskových organizacích, kte-
ré se věnují NRP a dále v elektronické 
podobě na výše uvedených webových i 
facebookových stránkách.

V roce 2015 zajišťoval krajský úřad jako 
každoročně pravidelnou konzultaci o vý-
konu pěstounské péče. Dvoudenní se-
tkání pěstounských rodin se uskutečni-
lo ve dnech 12. -13.9.2015 v Karlových 
Varech. Ubytování bylo zajištěno v Do-
mově mládeže a školní jídelna Karlovy 
Vary, Lidická 38, Karlovy Vary. Program 
setkání byl zaměřen nejen na dospělé, 
kteří se zúčastnili přednášky odborníka 
z oblasti dětské psychiatrie, ale i na děti. 
Pro děti byly přichystány soutěže i hry a 
v neděli měly děti možnost vidět ukáz-
ku služební kynologie, kterou zajištovali 
pracovníci Vězeňské služby z Kynšperka 
nad Ohří. Setkání se zúčastnilo okolo 
25 pěstounských rodin z Karlovarského 
kraje.

Sociální práce 
Dle zákona o sociálních službách kraj-
ský úřad na území svého správního ob-
vodu koordinuje poskytování sociálních 
služeb a realizuje a koordinuje činnosti 
sociální práce vedoucí sociálnímu začle-
ňování osob a k řešení jejich nepříznivé 
sociální situace.

V roce 2015 se krajský úřad zaměřil ze-
jména na oblast vzdělávání sociálních 
pracovnic a pracovníků obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností a pověře-
ných obecních úřadů.  Témata vzdělá-
vání byla zvolena s ohledem na aktuální 
potřeby sociálních pracovnic a pracov-
níků, jak byla identifikována zejména v 
rámci spolupráce při řešení jednotlivých 
případů klientů nebo přímo na žádost 
pracovníků obcí. S ohledem na závažné 

V roce 2015 bylo do evidence dětí, kte-
rým je třeba zprostředkovat náhradní 
rodinnou péči formou pěstounské péče 
či osvojení, zařazeno 168 dětí. Do evi-
dence dětí bylo v roce 2015 zařazeno 
19 dětí, kterým může být zprostředko-
váno osvojení, a 73 dětí, kterým může 
být zprostředkována pěstounská péče. 
V případě zbylých 76 dětí zařazených 
do evidence krajského úřadu nebylo 
možné náhradní rodinnou péči zpro-
středkovat, neboť by to bylo v rozporu 
s individuálním plánem ochrany těchto 
dětí. Celkem vyhledával krajský úřad 
vhodnou náhradní rodinu pro 331 dětí, 
které jsou zařazeny do jím vedené evi-
dence dětí.

Od ledna do prosince roku 2015 přijal 
krajský úřad celkem 30 žádostí o zařa-
zení do evidence osob vhodných stát se 
osvojiteli nebo pěstouny, z nichž bylo 
15 žádostí o osvojení, 13 o pěstounskou 
péči a 2 o osvojení nebo pěstounskou 
péči. Dále bylo krajským úřadem v roce 
2015 přijato 15 žádostí o zařazení do 
evidence osob, které mohou vykoná-
vat PPPD. Ve sledovaném roce bylo do 
evidence osob vhodných stát se osvo-
jiteli nebo pěstouny zařazeno celkem 
17 žadatelů (manželských párů nebo 
samožadatelů), kdy 10 žadatelům bude 
zprostředkováno osvojení a 7 žadate-
lům pěstounská péče (v loňském roce 
byli zařazeni 3 pěstouni). Do evidence 
osob, které mohou vykonávat PPPD byli 
během roku 2015 zařazeni 3 žadatelé. K 
31.12.2015 měl krajský úřad v evidenci 
celkem 16 osob, které mohou vykoná-
vat PPPD.

V roce 2015 pokračoval krajský úřad v 
přípravách na zahájení kampaně „Staň-
te se pěstounem“. Zahájení kampaně 
bylo stanoveno na leden 2016. Přípravou 
kampaně se intenzivně na svých jedná-
ních zabýval poradní sbor zřízený hejtma-
nem Karlovarského kraje k plnění úkolů 
kraje a krajského úřadu na úseku sociál-
ně-právní ochrany. Pro úspěšné zahájení 
kampaně bylo nutné vypracovat analý-
zu současného stavu náhradní rodinné 
péče. Výsledný dokument „Vyhledávání 
osob vhodných stát se pěstouny v Karlo-
varském kraji“ podrobně analyzuje nejen  
současný stav náhradní rodinné péče v 
Karlovarském kraji a navrhuje opatření 
vhodná pro zajištění náhradního rodinné-
ho prostředí dětem, které nemohou vy-
růstat ve vlastní rodině. Dokument vzala 
na vědomí Rada Karlovarského kraje dne 
14.12.2015. Hlavním cílem kampaně je 
získání nových zájemců o pěstounskou 
péči a rozšíření povědomí veřejnosti  
o pěstounské péči. 
Odbor sociálních věcí ve spolupráci s  
oddělením vnějších vztahů a styku s 

změny v právních předpisech v oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví (řízení o 
držení osob v zařízeních poskytující so-
ciální služby) zajistil krajský úřad na bře-
zen 2015 pro sociální pracovníky a veřej-
né opatrovníky kurz s názvem „Detence 
ve zdravotnictví a v sociálních službách 
- Stříbrná klec a zlatá svoboda aneb jak 
vyvažovat ochranu klienta a jeho osobní 
svobodu“. Lektorsky byl kurz zajištěn 
JUDr. Marošem Matiaškem, předním 
republikovým odborníkem na oblast 
práv osob se zdravotním postižením, 
který působí i jako advokát zastupující 
klienty v soudních řízeních u Evropské-
ho soudu pro lidská práva ve Štrasbur-
ku, člen pracovní skupiny při MPSV pro 
novelizaci detenčního řízení v sociálních 
službách.
S ohledem na novelu zákona o pomoci 
v hmotné nouzi, která se výrazně týkala 
klientů sociálních pracovníků obecních 
úřadů, byl v dubnu 2015 uspořádán 
akreditovaný seminář, kdy aktuální in-
formace o novele zákona o pomoci 
v hmotné nouzi účinné od 1. 1. 2015 
předával Mgr. Petr Beck z Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR. Jedná se o 
předního odborníka, který se aktivně 
účastní legislativních procesů v této ob-
lasti a v rámci své práce na MPSV se po-
dílí i na řešení nejčastějších problémů, 
které se v praxi vyskytují. Na semináři 
byly zodpovídány dotazy účastníků z je-
jich praxe, aktuální byla zejména proble-
matika týkající se doplatku na bydlení a 
souhlasů obcí. 

Ze spolupráce se sociálními pracovní-
ky obecních úřadů je krajskému úřadu 
známo, že se často potýkají s proble-
matikou osob s duševním onemocně-
ním. Krajský úřad pro ně proto v září 
zprostředkoval dvoudenní akreditovaný 
vzdělávací kurz s názvem „Umíme se 
domluvit: sociální práce s duševně ne-
mocným zaměřená na zotavení klien-
ta“, který lektorsky zajistilo Centrum 
pro rozvoj péče pro osoby s duševním 
onemocněním. Tato organizace nabízí 
své vzdělávací programy v našem kraji 
již dlouhodobě a je o ně vždy velký zá-
jem, jelikož poskytuje účastníkům širší 
spektrum znalostí pro práci s klientem s 
duševním onemocněním. 
Na podzim 2015 se konal ve třech ter-
mínech kurz s názvem „Sexualita a vzta-
hy lidí s postižením“. Jednalo se o akre-
ditovaný 8 hodinový kurz pod vedením 
zkušeného lektora a specializovaného 
odborníka na tuto problematiku v ČR, 
Petra Eisnera. Kurz byl určen jak pra-
covníkům poskytujícím sociální služby 
lidem s postižením, tak také sociálním 
pracovníkům a veřejným opatrovníkům 
z obecních úřadů, kteří chtějí umět v 
otázkách sexuality své klienty bezpečně 
podpořit a informovat. Idea uspořádat 



V rámci kontrolní činnosti byly v oblasti 
činností sociální práce v roce 2015 pro-
vedeny celkem 4 kontroly, a to kontrola 
na pověřených obecních úřadech v Kyn-
šperku nad Ohří a v Toužimi a obecních 
úřadech obcí s rozšířenou působností 
v Mariánských Lázních a v Kraslicích. 
Po vyhodnocení zjištění z kontrol bude 

Čistý výnos z prodeje nemovitého ma-
jetku za rok 2015 činil více než 12,6 mil. 
Kč.

V první polovině roku 2015 se podařilo 
zrealizovat bezúplatné nabytí pozemku 
v k.ú. Cheb, z majetku města Cheb, pro 
realizovanou přístavbu v rámci plánova-
ného projektu s názvem „Domov pro 
seniory „SKALKA“ v Chebu – Rekon-
strukce a modernizace objektu“.

V souvislosti s realizovanými rekonstruk-
cemi krajských silnic (mj. „Rekonstruk-
ce mostu v km 226,393 a 226,575 trati 
Chomutov - Cheb“, „Statické zajištění 
silnice č. III/21042 Oloví - opěrné zdi“, 
„Rekonstrukce silnice II/221 Merklín – 
Pstruží, úsek 0,000-1,150 km“, „II/221 
Rekonstrukce silnice Pernink – Horní 
Blatná“, „III/2205 Rekonstrukce mostu 
ev.č. 2205-1 Smolné Pece“, „III/212 17 
Modernizace silnice Františkovy Lázně 
- Třebeň“, „II/210 Západní obchvat So-
kolov - Svatava“, „II/221 Modernizace 
silniční sítě Hroznětín“, „Modernizace 
mostu ev.č. 210-015 u Mnichova“, „Re-
konstrukce mostu ev.č. 21810-4 u Šin-
delové“, „Cheb - severní obchvat silnice 
č. I/6, 1. stavba“, „Silnice I/6 Kamenný 
Dvůr - křižovatka Y“, „Silnice I/6 severní 
obchvat Cheb, 2. stavba“, „Rekonstruk-
ce silnice II/217 Aš - Hranice - Krásná  
v k.ú. Studánka u Aše“ aj.) byla ve spo-
lupráci s fyzickými osobami, obcemi  
a městy Karlovarského kraje, obchodní-
mi společnostmi a státními organizace-
mi schválena budoucí a dokončená ma-
jetkoprávní vypořádání částí pozemků 
(zastavěných stavbami silnic, okružních 
křižovatek, mostů, opěrných zdí, včetně 
všech součástí a příslušenství), staveb 
silnic, mostů atd. v k.ú. Nebanice, Doli-
na u Krajkové, Pstruží u Merklína, Mer-
klín u Karlových Var, Pernink, Smolné 
Pece, Suchá u Nejdku, Týn u Lomnice, 
Ryžovna, Potůčky, Třebeň, Horní Ves  
u Třebeně, Sokolov, Hroznětín, Louka  
u Mariánských Lázní, Šindelová, Stří-
brná, Háje u Chebu, Chodovská Huť, 
Skalka u Chebu, Střížov u Chebu, Od-

tento kurz vzešla přímo od sociálních 
pracovníků obecních úřadů, kteří si uvě-
domují kauzalitu mezi neřešenými a po-
tlačovanými problémy se sexualitou kli-
entů v pobytových zařízeních  (ale nejen 
tam) a opakovanou agresivitou v jejich 
jednání. 

V roce 2015 odbor správa majetku Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje (dále jen 
„OSM“), za úzké spolupráce s ostatními 
zřizovatelskými odbory krajského úřadu, 
příspěvkovými organizacemi Karlovarské-
ho kraje a obchodními společnostmi zři-
zovanými Karlovarským krajem, průběž-
ně aktualizoval seznam nepotřebných či 
nevyužitých nemovitých věcí (pozemků, 
budov), a to včetně hledání řešení, jak s 
nimi dále naložit (např. prodat, převést 
na jinou příspěvkovou organizaci, prona-
jmout či vypůjčit z důvodu využití v dal-
ších letech…). OSM současně připravo-
val navazující podklady pro rozhodování 
orgánů Karlovarského kraje v otázkách 
dalšího nakládání s tímto majetkem.

Nepotřebné nemovité věci ve vlastnic-
tví Karlovarského kraje jsou uveřejněny 
na internetových stránkách Karlovarské-
ho kraje http://www.kr-karlovarsky.cz a 
současně na webových stránkách realit-
ního serveru Západočeské reality http://
zapado.ceskereality.cz/, na portále http://
www.vasmajetek.cz podporovaném mi-
nisterstvem pro místní rozvoj. Uveřejnění 
nepotřebných či nevyužitých nemovitých 
věcí na webových stránkách kraje je roz-
šířeno o nabídky pronájmů případně vý-
půjček. V této souvislosti byla tato služba 
nabídnuta i příspěvkovým organizacím 
Karlovarského kraje, které mají nemovitý 
majetek ve správě. Příspěvkovým orga-
nizacím byla též nabídnuta možnost pro-
střednictvím 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 zejmé-
na s Krajskou správou a údržbou silnic 
Karlovarského kraje, příspěvkovou or-
ganizací (dále jen „KSÚS KK), kdy po-
kračovalo vypořádávání částí pozemků, 
např. v k.ú. Hranice u Aše, Dolní Paseky, 
Dasnice, Hradiště u Chebu, Chyše, Pro-
tivec u Žlutic, Žlutice, Záhořice, Borek 
u Štědré, Bochov, Nové Hamry, Nej-
dek, Třebeň a Hranice u Aše, Ostroh aj.  
Ve spolupráci s dalšími příspěvkovými 
organizacemi byly realizovány prodeje v 
k.ú. Toužim, Dolní Dvory, Aš, Luby II, 

během roku 2016 navazovat tematicky 
vzdělávání pro sociální pracovníky, a to 
na téma individuální plánování a přípa-
dová práce s klientem.  

rava, Pomezí nad Ohří, Dolní Dvory, 
Valy u Mariánských Lázní, Studánka  
u Aše, Potočiště, Krásná, „Rekonstruk-
ce silnice II/216 průtah Aš VI. a VII. Etapa  
Aš, Saská“ aj.).

Stejně jako v minulých letech, byly  
na základě žádostí obcí a měst, mj. 
Cheb, Lipová, Kolová, Aš, Dolní Rych-
nov, Vintířov, Nové Sedlo, Pomezí nad 
Ohří, Jáchymov, Luby, Andělská Hora, 
Hazlov, Habartov, Libavské Údolí, Das-
nice aj., bezúplatně převedeny do jejich 
majetku části pozemků zastavěných 
stavbami obecních chodníků a míst-
ních komunikací, případně silnic, které 
byly vyřazeny ze silniční sítě, včetně 
všech součástí a příslušenství, např. 
v k.ú. Lipová, Kolová, Cheb, Mokřiny, 
Aš, Dolní Rychnov, Vintířov u Sokolova, 
Nové Sedlo u Lokte, Pomezí nad Ohří, 
Jáchymov, Luby I, Podhrad, Andělská 
Hora, Hazlov, Habartov, Libavské Údolí,  
Dasnice aj.

V roce 2015 OSM metodicky nastavil 
způsob majetkoprávního vypořádání 
pozemků, na nichž je vystavena „Cyklo-
stezka Ohře“ (dále jen „cyklostezka“). 
Snahou je sjednotit vlastnické právo 
pozemku a samotné stavby tělesa cyk-
lostezky, tj. Karlovarský kraj by se měl 
snažit nabýt vlastnické právo k pozem-
kům, na nichž je stavba cyklostezky vy-
stavena. Takto navržený způsob řešení 
byl odsouhlasen vedením Karlovarské-
ho kraje, které pověřilo OSM k započetí 
úkonů ve věci nabytí pozemků pod stav-
bou cyklostezky. OSM v této souvislosti 
aktualizoval seznam všech dotčených 
pozemků zastavěných stavbou cyklo-
stezky, započal jednání o případném vý-
kupu s jednotlivými vlastníky dotčených 
pozemků a rovněž poskytl součinnost 
se zanesením potřebných údajů ohled-
ně tělesa cyklostezky do „Geoportá-
lu Karlovarského kraje“ (geografický  
informační systém), který byl připravo-
ván odborem projektového řízení a in-
formatiky KK.

Na základě dlouholetých jednání ohled-
ně optimalizace vojenských újezdů byl 
v roce 2015 schválen zákon č. 15/2015 
Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, 
o stanovení hranic vojenských újezdů,  69
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hlasné prohlášení, na jehož základě byly 
provedeny příslušné zápisy do katastru 
nemovitostí. Kraj tímto způsobem nabyl 
zejména pozemky se stavbami silnic  
a mostů. V návaznosti na výše uvedené  
a za spolupráce odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství, KSÚS KK a příslušných 
pracovníků Újezdního úřadu vojenského 
újezdu Hradiště proběhla před předá-
ním majetku řada jednání, prohlídek  
a následných oprav dotčeného majetku.

V roce 2015 se OSM aktivně podílel na 
celé řadě přípravných jednání ohledně 
vzájemného majetkoprávního vypořádá-
ní mezi Karlovarským krajem a Statutár-
ním městem Karlovy Vary, které bylo ná-
sledně úspěšně završeno v roce 2016. 
Také se podílel na konečném řešení 
nastavení systémového řešení údržby a 
správy dřevin rostoucích na pozemcích 
ve vlastnictví kraje, a to zejména podél 
liniových staveb (silnic). Součástí správy 
majetku Karlovarského kraje je také> 

listina o nabytí státního občanství ČR na 
základě prohlášení dle ust. § 34 zákona 
č. 186/2013 Sb., přijato 118 prohlášení 
o nabytí státního občanství ČR dle ust. 
§ 35 (včetně ust. § 73 ve spojení s § 35) 
zákona č. 186/2013 Sb., bylo vedeno 5 
prvoinstančních správních řízení na úse-
ku státního občanství. Dále bylo vydáno 
81 potvrzení ze sbírky listin, provedeno 
13 nahlédnutí do sbírky listin, ověřeno 
332 matričních dokladů do ciziny. Na 
úseku přestupků proti veřejnému pořád-
ku, občanskému soužití a proti majetku 
bylo vedeno celkem 38 odvolacích říze-
ní, z toho bylo v osmi případech odvolání 
zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního 
orgánu potvrzeno nebo změněno, ve 30 
případech pak bylo rozhodnutí zrušeno a 
věc vrácena k novému projednání nebo 
řízení zastaveno. V jednom případě bylo 
zahájeno přezkumné řízení. Bylo vydáno 
18 souhlasů s vrácením (postoupením) 
spisu, kdy v pěti případech souhlas vy-
dán nebyl. Byl řešen 1 případ podjatosti 

o změně hranic krajů a o změně souvi-
sejících zákonů (zákon o hranicích vojen-
ských újezdů). V Karlovarském kraji byl 
tímto zákonem dotčen vojenský újezd 
Hradiště (celková rozloha 33161 ha), 
který byl zmenšen o cca 15% (5080 ha), 
vznikly 2 nové obce Bražec a Doupov-
ské Hradiště s místními částmi Dolní 
Lomnice, Lučiny, Svatobor a Čínov. 
Dosavadní katastrální území vojenské-
ho újezdu Hradiště Okounov u Hradiš-
tě, Podbořanský Rohozec u Hradiště I  
a Podbořanský Rohozec u Hradiště II 
a Radonice u Hradiště dnem 01.01.2016 
přešla z území Karlovarského kraje do 
území Ústeckého kraje. V polovině roku 
2015 krajské zastupitelstvo projednalo 
a schválilo majetkové dispozice, které 
byly předmětem přechodu vlastnictví 
na kraj a které byly následně podkladem 
k projednání ve vládě ČR. Po přijatém 
usnesení vlády ČR, kterým byl v prosin-
ci 2015 schválen seznam majetku, bylo 
v roce 2016 oboustranně uzavřeno sou-

Odbor správních agend a krajský živno-
stenský úřad sestává ze dvou oddělení. 
Vzhledem k tomu, že jednotlivá odděle-
ní se svou náplní výrazně liší, je zpráva 
členěna dle činnosti jednotlivých oddě-
lení.

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 úse-
ku voleb. 

V roce 2015 bylo na úseku matrik a 
státního občanství vydáno 286 osvěd-
čení o státním občanství České re-
publiky, nabráno 192 žádostí o udělení 
státního občanství České republiky, 
zajištěno složení 80 státoobčanských 
slibů, přijaty 3 žádosti o udělení státní-
ho občanství ČR dle ust. § 28 zákona č. 
186/2013 Sb., zpracovány 3 prohlášení 
o vzdání se státního občanství ČR, 21 
nabytí státního občanství ČR určením 
otcovství, vydány 2 listiny o nabytí stát-
ního občanství ČR prohlášením dle ust.  
§ 18a, b, c (občané Slovenské repub-
liky), vydáno 35 listin o nabytí státního 
občanství ČR na základě prohlášení o 
nabytí státního občanství ČR dle ust. § 
31 zákona č. 186/2013 Sb. (někteří bývalí 
českoslovenští státní občané), vydána 1 

 zajištění činností ve vztahu k daňo-
vému správci, zejména řádný a včasný 
odvod příslušných daní, 

 v souladu s vnitřními předpisy odsou-
hlasení nakládání, popř. příprava podkla-
dů pro nakládání s movitým majetkem 
příspěvkových organizací a krajského 
úřadu,

 zajištění činností v oblasti kácení dře-
vin ve vlastnictví Karlovarského kraje, 

 vyjadřování stanovisek Karlovarské-
ho kraje v řízeních orgánů státní správy  
a samosprávy,

 zabezpečení majetku pro případ jeho 
poškození nahodilou událostí, která je 
kryta pojištěním; Karlovarský kraj kryje 
svůj majetek a činnost zejména pojiště-
ním majetku a odpovědnosti, zákonným 
a havarijním pojištěním vozidel; vůči 
příspěvkovým organizacím na poradách 
ředitelů vykonává v této oblasti ve spo-
lupráci s makléřem intenzivní metodic-
kou pomoc. 

a 1 žádost o přikázání spisu, kdy bylo 
vyhověno. Bylo řešeno 10 stížností na 
prvoinstanční správní orgány, z toho 8 
neoprávněných, a tři stížnosti byly po-
stoupeny na obec.

V odvolacím řízení na úseku evidence 
obyvatel, občanských průkazů a ces-
tovních dokladů bylo řešeno celkem 8 
případů odvolání proti rozhodnutí ohla-
šoven ve věcech rušení údaje o místu 
trvalého pobytu.  Z toho bylo krajským 
úřadem 4x rozhodnutí zrušeno a věc 
vrácena k novému projednání, 1x bylo 
odvolání zamítnuto jako opožděné, 1x 
byl vyřízením odvolání pověřen jiný 
úřad, 1x bylo rozhodnutí potvrzeno a od-
volání zamítnuto a 1x byla část rozhod-
nutí v přezkumném řízení změněna.

Přehled vydaných rozhodnutí a provede-
ných úkonů v I. a II. stupni na jednot-
livých úsecích je uveden v následující 
tabulce:

Odbor správních agend 
a Krajský živnostenský úřad

Úsek
Odvolací 

řízení
Prvoinstanční řízení Vydaná 

osvědčení

Matriky a státní občanství 0
5 – na úseku 

státníhoobčanství
286

Evidence obyvatel, 
obč. průkazy a cest. doklady

8 0 0

Přestupky 38 0 0

Celkem 46 5 286



pořádány porady, konzultační dny nebo 
metodika probíhala přímo formou indivi-
duálních konzultací

V roce 2015 nebyla svolána porada mat-
rikářek Karlovarského kraje – matrikářky 
byly informovány, že porada se uskuteč-
ní po obdržení zápisu z pracovní porady 
krajských úřadů, konané ve dnech 1.  
a 2. října 2015 ve vzdělávacím zařízení 
IVS v Benešově (zápis byl doručen zdej-
šímu úřadu dne 15.4.2016). Průběžně 
během roku jsou všem matričním úřa-
dům zasílány Informace Ministerstva 
vnitra ČR. Pro výkon funkce matrikáře 
bylo vyškoleno a provedlo zkoušku od-
borné způsobilosti 7 matrikářek obec-
ních úřadů. Ověřování odborné způsobi-
losti pro vidimaci a legalizace nebylo v 
roce 2015 požadováno.

Na úseku přestupků proti veřejnému 
pořádku, občanskému soužití a proti 
majetku byly uspořádány tři konzul-
tační dny. Metodika je prováděna pro-
střednictvím individuálních konzultací  
a webových stránek, kdy je kladen dů-
raz zejména na individuální potřeby jed-
notlivých obcí, kdy metodika byla prová-
děna cíleně k problémům jednotlivých 
žadatelů o metodickou pomoc. Obcím 
s rozšířenou působností je dána mož-
nost zúčastňovat se konzultačních dnů 
Krajského úřadu Karlovarského kraje s 
Ministerstvem vnitra ČR, které probíhají 
formou videokonferencí. Některé obce 
možnosti využily.

Na úseku evidence obyvatel, občan-
ských průkazů a cestovních dokladů 
byla v roce 2015 metodická činnost za-
měřena 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 těch-
to evidencí. Odborná pomoc spočívala 

Na úseku voleb se oddělení správních 
agend podílelo na přípravě a dohledu 
nad průběhem nových voleb do obec-
ních zastupitelstev (Prameny, Březová  
a Dasnice).  Kontrolní činností nebyly 
zjištěny závady. 

Kontrolní činnost oddělení:
V rámci kontrolní činnosti oddělení bylo 
v roce 2015 dle plánu kontrol uskuteč-
něno celkem 16 kontrol výkonu přene-
sené působnosti na příslušných obcích, 
se závěrem, že výkon státní správy na 
jednotlivých úsecích byl v převážné vět-
šině na dobré úrovni, zjištěné méně zá-
važné nesprávnosti či drobné formulač-
ní nedostatky byly vždy projednány se 
zpracovateli agend a vyřešeny přímo na 
místě. Závažné nedostatky, které způ-
sobovaly nezákonnost rozhodnutí, byly 
odstraněny v přezkumném řízení. 

Na úseku matrik bylo provedeno 7 kon-
trol matriční agendy na úřadech s roz-
šířenou působností (Aš, Cheb, Karlovy 
Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov 
a Sokolov). Nebyla ukládána žádná ná-
pravná opatření. Proti protokolům o kon-
trolách nebyly vzneseny námitky.

Na úseku přestupkové agendy bylo pro-
vedeno 5 kontrol výkonu přenesené pů-
sobnosti u obcí Bochov, Josefov, Cheb, 
Karlovy Vary a Sokolov. Všechna opat-
ření uložená při kontrolách byla splněna. 
Proti  protokolům o kontrolách nebyly 
vzneseny námitky.

Na úseku evidence obyvatel byly dle 
plánu kontrol uskutečněny celkem 4 
kontroly výkonu přenesené působnosti 
(Aš, Mariánské Lázně, Ostrov a Krasli-
ce). K odstranění závad nebylo potřeba 
přijímat žádná nápravná opatření, posta-
čil metodický dohovor.

Metodická činnost a odborná 
pomoc:
V rámci metodické pomoci obcím byly 
během roku 2015 na každém úseku 

hlavně v poskytování individuálních sta-
novisek obecním úřadům na tomto úse-
ku činnosti. V rámci metodické pomoci 
jsou na webových stránkách krajského 
úřadu poskytovány informace a metodi-
ka jak odboru, tak pokynů z příslušných 
ministerstev, týkající se výše uvede-
ných agend.

ODDĚLENÍ KRAJSKÝ 
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 
Oddělení vykonává státní správu na 
úseku činností, které jsou příslušnými 
právními předpisy stanoveny Krajskému 
živnostenskému úřadu (dále jen KŽÚ). 
V průběhu roku 2015 rozhodoval KŽÚ 
celkem v 24 případech.  Z toho 24x ve 
věci odvolání proti rozhodnutí Obecních 
živnostenských úřadů (ObŽÚ) Karlo-
varského kraje: 13x rozhodnutí prvoin-
stančního orgánu potvrdil, 1x zamítl od-
volání jako opožděné, 1x rozhodnutí zrušil  
a řízení zastavil, 1x spis vrátil k odstraně-
ní vad odvolání a 8x rozhodnutí zrušil a 
vrátil k novému řízení. 
Kontrolní činnost oddělení:
V roce 2015 byly provedeny dvě kontro-
ly výkonu státní správy na úseku živnos-
tenského podnikání, a to u ObŽÚ Krasli-
ce a Aš. Jednalo se o řádné kontroly dle 
plánu kontrol Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje. Závady nebyly zjištěny.
Statistika:
K 31. 12. 2015 bylo na území Karlovar-
ského kraje evidováno 64 496 podni-
katelů, kterým bylo vydáno 96 934 živ-
nostenských oprávnění. Z toho 7 424 
živnostenských oprávnění bylo vydáno 
4 988 podnikatelům s bydlištěm nebo 
sídlem mimo území ČR (cizincům).
Na území Karlovarského kraje jsou evi-
dovány necelé 3,5% podnikatelů evido-
vaných v ČR a cca 6% cizinců.

Cenové kontroly: (počet, zjištěné záva-
dy, uložené pokuty nebo jiná opatření)
V roce 2015 bylo dle kontrolního plánu 
provedeno 60 kontrol na úseku dodržo-
vání cenových předpisů, v prodejnách a 
provozovnách na území Karlovarského 

Úsek
Žádosti o st. 

občanství

Složení 
státo-obč. 

slibu

Prohlášení o 
nabytí stát. 
obč.  § 35

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

Prohlášení o nabytí st.obč. § 18a, 
b, c

Matriky 
a st.občanství

192 80 118 36 2 občané Slovenské republiky

Úsek
Nabytí SO určením otcov-

ství a osvojením
Pozbytí stát. 

občanství

Ověření 
matričních 
dokladů do 

ciziny

Nahlédnutí do a potvrzení ze 
sbírky listin

Matriky 
a st.občanství

21 3 332 94

71

72



Metodická činnost a odborná po-
moc:
Metodickou činnost vůči ObŽÚ Kar-
lovarského kraje vykonával KŽÚ pře-
devším formou konzultačních dnů  
a metodických setkání ke konkrétním 
problémům jednotlivých ObŽÚ, které se 
konaly na krajském úřadě. Další metodi-
ka byla poskytovaná písemnou formou, 
jako odpovědi na dotazy k problémům  
v činnosti ObŽÚ nebo operativně při 

le přetrvávají rozpory v navrhovaných 
změnách, stále se posouvá termín pro 
konečné předložení vládě a tedy i účin-
nost tolik očekávané novely stavebního 
zákona.

Vzhledem k některým aplikačním potí-
žím současného znění stavebního zá-
kona, kdy mnohdy dané otázky nejsou 
jednoznačně řešeny či nejsou zákonem 
upraveny vůbec, rostoucímu vlivu soud-
ní judikatury na rozhodování stavebních 
úřadů, je snahou odboru stavební úřad 
pomoci stavebním úřadům v kraji ori-
entovat se ve svěřené problematice, 
pokusit se nalézt řešení a sjednotit tak 
postup stavebních úřadů v kraji, ať již  
v rámci odborné a metodické pomoci 
obcím, v rámci odvolacích řízení či kont-
roly výkonu přenesené působnosti obcí.

Odborná a metodická 
činnost odboru
Ve smyslu ustanovení § 67 odst.  
1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, dle kterého krajský 
úřad poskytuje odbornou a metodickou 
pomoc obcím, poskytuje odbor průběž-
ně stavebním úřadům v kraji odbornou  
a metodickou pomoc především formou 
individuálních konzultací, odpovědí na 
telefonické či emailové dotazy, písem-
ných odpovědí na dotazy vztahující se 
k činnosti stavebních úřadů či formou 
osobních jednání. V průběhu roku bylo 
provedeno přibližně 450 individuálních 
konzultací k jednotlivým problémům na 
úseku stavebního zákona, památkové 
péče a speciálního stavebního úřadu ve 
věcech silnic I. třídy. 

V rámci sjednocení postupu na svě-
řeném úseku jsou pro stavební úřady 
v kraji také průběžně vydávány právní 
názory. Právní názory jsou vydávány na 
nejednoznačná témata, složité otázky, 
využitelné věci od soudu, ústředních or-
gánů státní správy, veřejného ochránce 
práv apod. Snahou je odstranit zjištěná 
pochybení, která se často a opakovaně 
vyskytují v činnosti stavebních úřadů  

kraje, zaměřených na dodržování záko-
na č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění. Provedenými kontrolami nebylo 
zjištěno žádné závažné porušení práv-
ních předpisů, které upravují výše uve-
dené činnosti na tomto úseku.

Proti závěrům kontrol nebyla podána 
žádná námitka, žádné pokuty za poru-
šení § 11 a 13 zákona o cenách nebyly 
uloženy.

Odbor stavební úřad vykonává jako je-
diný odbor krajského úřadu pouze pře-
nesenou působnost, kdy výkon této čin-
nosti (výkon státní správy delegovaný 
na územní samosprávy, v daném přípa-
dě na kraj, resp. krajský úřad) podléhá 
přímo ústředním orgánům státní správy, 
jejich kontrole a metodice. Do činnosti 
odboru stavební úřad náleží také pů-
sobnost speciálního stavebního úřadu 
ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí,  
ve kterých rozhoduje Ministerstvo do-
pravy a dále výkon státní správy na úse-
ku státní památkové péče. 

Hlavním právním předpisem pro činnost 
stavebních úřadů je zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů a jeho prováděcí právní 
předpisy. Již v průběhu roku 2014 vy-
vstala s ohledem na dosavadní praxi sta-
vebních úřadů potřeba novely staveb-
ního zákona za účelem zjednodušení  
a zrychlení povolovacích řízení. Naplně-
ní tohoto cíle se stalo jednou z priorit  
Ministerstva pro místní rozvoj. Krajské 
úřady, odbory stavební úřad, byly prů-
běžně oslovovány k připomínkování ma-
teriálů, podkladů pro jednání k novele 
stavebního zákona či jsou zvány na po-
rady a pracovní setkání k novele staveb-
ního zákona. Původním předpokladem 
pro přijetí a účinnost novely stavebního 
zákona byl datum 1. 1. 2016. Kromě 
stavebního zákona bude novelizováno 
dalších 35 souvisejících zákonů. Cílem 
novely je zjednodušit stavební řízení 
zejména pro menší stavebníky a oživit 
stavební průmysl, zrychlit a zefektivnit 
přípravy a realizace staveb (zavedením 
koordinovaného řízení, které bude před-
stavovat spojení územního a stavebního 
řízení, případně řízení s posouzením vli-
vů na životní prostředí /proces EIA/, vý-
sledkem pak bude vydání jednoho koor-
dinovaného povolení). Podle posledních 
informací je dokončeno mezirezortní 
připomínkové řízení. Vzhledem k tomu, 
že k připravené novele stavebního zá-
kona bylo vzneseno celkem přes 2000 
připomínek, řada z nich zásadních a stá-

ústním jednání nebo telefonicky. 

Karlovarský kraj má celkem 7 obecních 
živnostenských úřadů:

  Aš
  Cheb
  Karlovy Vary 
  Kraslice
  Mariánské Lázně
  Ostrov
  Sokolov

a sjednotit postup v dané oblasti v kraji. 
Právní názory jsou rozesílány k využití 
stavebním úřadům v kraji a zároveň jsou 
zveřejňovány na webu Karlovarského 
kraje.

Kontrolní činnost odboru
V roce 2015 došlo oproti předchozím 
rokům k výraznému zvýšení kontrol 
výkonu přenesené působnosti obcí na 
svěřeném úseku, a to z důvodu nově 
svěřené kompetence stavebním úřa-
dům na úseku editace údajů v Registru 
územní identifikace, adres a nemovitos-
tí (RÚIAN). Český úřad zeměměřičský 
a katastrální jako gestor daného úseku 
státní správy doporučil krajským úřa-
dům zahrnout kontroly v oblasti editace 
dat RÚIAN do svých plánů kontrol a od 
1. 7. 2014 zahájit kontroly výkonu této 
přenesené působnosti na obcích.

Ve smyslu ustanovení § 67 odst.  
1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, dle kterého krajský úřad pro-
vádí kontrolu výkonu přenesené působ-
nosti obcí, provedl odbor v roce 2015 
celkem 14 kontrol výkonu přenesené 
působnosti vykonávané obecními úřady 
v Karlovarském kraji, z toho 6 kontrol za-
měřených pouze na kontrolu editace dat 
RÚIAN. V ostatních případech se jedna-
lo o kontroly na úseku:

Územního plánování a stavební-
ho řádu - provedeny 4 kontroly - Měst-
ský úřad Luby, Městský úřad Sokolov, 
Městský úřad Ostrov a Městský úřad 
Cheb
Památkové péče – provedeny 2 kon-
troly - Městský úřad Ostrov a Městský 
úřad Cheb
Speciálního stavebního úřadu na 
úseku pozemních komunikací – 
provedeny 2 kontroly - Magistrát města 
Karlovy Vary a Městský úřad Mariánské 
Lázně
V rámci uskutečněných kontrol nebyly 
shledány závažné nedostatky, které by 
odůvodňovaly přijetí nápravných opat-
ření. Drobné nepřesnosti a nedostatky 

Odbor stavební úřad



1 případě shledáno, že nejsou dány zá-
konné důvody k zahájení přezkumného 
řízení, v 1 případě bylo rozhodnutí zru-
šeno a vráceno k novému projednání 
a ve 2 případech bylo zrušeno závazné 
stanovisko ve zkráceném přezkumném 
řízení. Odvolání byla vyřízena tak, že v 1 
případě bylo rozhodnutí změněno a v 1 
případě bylo rozhodnutí zrušeno a vrá-
ceno k novému projednání.

Speciální stavební úřad pro po-
zemní komunikace
V prvním stupni bylo na úseku speciál-
ního stavebního úřadu vydáno celkem 8 
rozhodnutí (z toho 4 stavební povolení, 
2 prodloužení platnosti, 1 změna stav-
by před dokončením) a 15 opatření či 
jiných sdělení (z toho 10 kolaudačních 
souhlasů a 5 vyjádření). V odvolacím ří-
zení bylo vydáno 1 rozhodnutí, kdy bylo 
rozhodnutí zrušeno a vráceno k novému 
projednání. Jedno odvolání bylo z důvo-
du, že Karlovarský kraj byl v tomto přípa-
dě vyvlastnitelem, takže o odvolání sám 
nemohl rozhodnout, předáno ústřední-
mu správnímu úřadu k pověření jiného 
odvolacího správního orgánu.
Na konci roku s účinností od 31. 12. 
2015 došlo novelou zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve zně-
ní pozdějších předpisů k zásadní změně 
působnosti silničních správních úřadů 
a speciálních stavebních úřadů. Nově 
agendu speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací vykoná-
vají obecní úřady (obecní úřady obcí I. 
stupně), pro které je agenda zcela nová. 
Z těchto důvodů pro řádné zajištění této 
agendy bylo Ministerstvem dopravy  
a Ministerstvem vnitra vydáno „Spo-
lečné doporučení pro obecní úřady ve 
věci výkonu speciálního stavebního úřa-
du pro místní komunikace“, které bylo 

středních škol, 4 vyšší odborné ško-
ly, 4 základní školy, 2 mateřské školy,  
3 základní umělecké školy a 1 jazykovou 
školu s právem státní jazykové zkoušky. 
Ze školských zařízení pak 5 dětských do-
movů, 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 porad-
nu, 1 speciálně pedagogické centrum  
a 1 zařízení pro další vzdělávání pedago-
gických pracovníků; navíc pak 1 krajské 
středisko ekologické výchovy. Činnost 

zjištěné během kontroly byly vždy vy-
řešeny přímo na místě s příslušnými 
pracovníky městského úřadu. Námitky 
proti kontrolním protokolům nebyly po-
dány.

Přehled o vyřízených rozhodnu-
tích odborem v odvolacím řízení 
za rok 2015
Celkem bylo přezkoumáno 106 rozhod-
nutí s výsledkem:
a) 76 rozhodnutí bylo zrušeno a řízení za-
staveno, zrušeno a vráceno k novému 
projednání či změněno,
b) 19 rozhodnutí bylo potvrzeno,
c) ve 3 případech došlo k zastavení ří-
zení,
d) v 8 případech se jednalo o opožděné 
nebo nepřípustné odvolání.

Přezkumné řízení, obnova řízení 
a nové rozhodnutí za rok 2015
Celkem byly přijaty 2 žádosti o pře-
zkumné řízení. V 1 případě bylo zaháje-
no přezkumné řízení a v 1 případě bylo 
shledáno, že nejsou dány zákonné dů-
vody k zahájení přezkumného řízení. Ani 
v jednom případě nebylo v tomto roce 
vydáno usnesení o zastavení přezkum-
ného řízení.
V roce 2015 nebyla přijata žádná žádost 
o obnovu řízení ani nebylo o obnově ří-
zení rozhodováno z moci úřední. Nebylo 
rovněž provedeno nové řízení a vydáno 
nové rozhodnutí ve věci.

Památková péče
Na úseku státní památkové péče bylo 
v roce 2015 přijato celkem 6 podání, z 
nichž 5 bylo vyřízeno rozhodnutím a 1 
sdělením. Ve 4 případech se jednalo 
o podnět k přezkumnému řízení a ve 
dvou případech o odvolání. V případě 
podnětů k přezkumnému řízení bylo v 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
(dále jen „OŠMT“) vykonává koncepč-
ní práci při realizaci regionální školské 
politiky a rozvoje sítě škol a školských 
zařízení v kraji, samostatnou a přene-
senou 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 2015 (stav k 31. srpnu 2015) 27 

krajským úřadům zasláno na vědomí k 
případnému dalšímu využití. Oborem 
stavební úřad bylo společné doporučení 
předáno speciálním stavebním úřadům 
v kraji a následně pak zasláno pro infor-
maci se vzorem veřejnoprávní smlouvy 
řešícím problematiku výkonu přene-
sené působnosti na úseku speciálního 
stavebního úřadu všem obcím (obecním 
úřadům) v Karlovarském kraji.

Další činnosti odboru na úseku 
přenesené působnosti
V rámci další činnosti odboru bylo dále 
vyřizováno celkem 24 podání. Ve 13 
případech se jednalo o stížnosti, kdy 
ve 2 případech byly stížnosti shledány 
jako oprávněné, ve 2 případech jako ne-
oprávněné, na 4 stížnosti bylo odpově-
zeno sdělením, že zatím probíhá řízení 
či správní řád poskytuje jiný prostředek 
ochrany a 5 stížností bylo postoupeno 
pro nepříslušnost (zejména stavebním 
úřadům I. stupně k prvotnímu řešení).  
V 11 případech šlo o podněty k opatření 
proti nečinnosti, kdy v 7 případech ne-
činnost prvoinstančního správního or-
gánu nebyla shledána a ve 4 případech 
byla přijata příslušná opatření k nápra-
vě. V roce 2015 byl odbor v rámci své 
působnosti osloven ve dvou případech 
Veřejným ochráncem práv. V důsledku 
šetření jednoho podání zpracoval odbor  
v návaznosti na zprávu Veřejného 
ochránce práv metodiku v podobě 
„Právního názoru č. 22“, která je k dis-
pozici na internetových stránkách úřadu 
a současně vyzval instančně podřízené 
stavební úřady k jeho respektování. 

těchto škol a školských zařízení k uve-
denému datu vykonávalo celkem 43 pří-
spěvkových organizací.

V této souvislosti OŠMT zpracovává 
veškeré podklady k rozhodování orgá-
nů kraje ve věci zřizování a rušení pří-
spěvkových organizací, organizačních 
a jiných změn včetně úprav oborové 
struktury středních škol, připravuje zři-
zovací listiny a jejich změny, organizuje 
konkurzní řízení na obsazení pracovních 
míst ředitelů příspěvkových organizací, 
vykonává činnosti v souvislosti s jejich 
jmenováním, odvoláváním a stanovo-
váním platových náležitostí apod. Dále 
připravuje podklady pro rozhodování 
zřizovatele při přijímání opatření na zá-
kladě výsledků inspekční činnosti a ve-73
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né školy částkou 500 000,-- Kč na zajiš-
tění udržitelnosti projektu od července 
do prosince 2015. 

V roce 2015 byly ukončeny projekty pří-
spěvkových organizací vykonávajících 
činnost škol a školských zařízení zřizova-
ných Karlovarským krajem za plánovací 
období EU 2007 – 2013. Zároveň byla 
zahájena příprava projektových záměrů 
do nového plánovacího období 2014 – 
2020. 

Nejvýznamnějšími ukončenými projekty 
byly projekty příspěvkových organizací 
Integrované střední školy Cheb „IŠŠ 
Cheb – centrum dřevozpracujících obo-
rů“ a Prvního českého gymnázia v Karlo-
vých Varech „Rekonstrukce a dostavba 
Prvního českého gymnázia v Karlových 
Varech, II. etapa – přístavba západního 
křídla“. Jedná se o projekty z Regionál-
ního operačního programu NUTS 2 Se-
verozápad.

V roce 2015 proběhly zahraniční studijní 
pobyty žáků středních škol v rámci výzvy 
č. 56 z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. Do této vý-
zvy se zapojilo přes 20 středních škol. 

V roce 2015 byly zahájeny práce na pro-
jektové žádosti projektu „Krajský akční 
plán rozvoje vzdělávání Karlovarského 
kraje“, jehož nositelem bude Karlo-
varský kraj. Projekt je nutnou podmín-
kou pro čerpání dotace z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  
a z Integrovaného regionálního operač-
ního programu pro oblast vzdělávání.

Sport a volnočasové aktivity
Karlovarský kraj každoročně finančně 
podporuje sport a volnočasové aktivity 
dětí a mládeže v kraji. Pro rok 2015 bylo 
v rozpočtu kraje na tento účel vyčleněno 
celkem 17 779 mil. Kč, přičemž celkový 

řejnosprávní kontroly v příspěvkových 
organizacích zřizovaných krajem.

Ze strany Karlovarského kraje byla v 
roce 2015 finančně podporována mimo 
jiné prevence patologických jevů u dětí 
a mládeže, oblast environmentální vý-
chovy a vzdělávání, talentovaní žáci, 
národní a mezinárodní kola soutěží a 
přehlídek apod.

I v roce 2015 bylo v rámci obnovené 
tradice Dne učitelů za účelem zvýšení 
prestiže učitelského povolání oceněno 
21 pedagogů ze škol a školských zaří-
zení působících na území Karlovarského 
kraje.

V roce 2015 byla opět vyplacena stipen-
dia pro žáky vybraných oborů středních 
škol na základě pravidel rady kraje. Cel-
kem bylo vyplaceno 918 500,-- Kč, z 
toho 741 500,-- Kč na stipendia motivač-
ní a 177 000,-- Kč na stipendia prospě-
chová. Zároveň bylo od 1. 1. 2015 stáva-
jících 16 podporovaných oborů vzdělání 
rozšířeno o obory vzdělání 28-44-M/01 
Aplikovaná chemie, 28-46-M/01 Tech-
nologie silikátů a 36-47-M/01 Staveb-
nictví. Od 1. 9. 2015 byl dále mezi pod-
porované obory zahrnut obor vzdělání 
53-41-M/01 Zdravotnický asistent.

V roce 2015 byl opět vyhlášen krajský sti-
pendijní program pro studenty vysokých 
škol. Pro akademický rok 2015/2016 do-
šlo k úpravě programu a ke zvýhodnění 
vybraných studijních programů, jejichž 
absolventi chybí na místním trhu práce. 
Jednalo se např. o lékaře, zdravotní ses-
try, pedagogy, techniky, fyzioterapeuty, 
apod. Podpořeno bylo celkem 24 no-
vých stipendistů a přes 40 stipendistů  
z předchozího roku. 

Karlovarský kraj také pokračoval v po-
moci získání odborné kvalifikace učitelů. 
Od září 2014 probíhá ve spolupráci s Fa-
kultou pedagogickou Západočeské uni-
verzity v Plzni na odloučeném pracovišti 
v Karlových Varech bakalářské studium 
pro učitele mateřských škol a magist-
erské studium pro učitele 1. stupně zá-
kladních škol, a to v kombinované formě 
studia, za finanční podpory kraje. 

Projekty
V roce 2015 byl úspěšně ukončen in-
dividuální projekt Karlovarského kraje v 
rámci Operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost „Podpora 
přírodovědného a technického vzdělá-
vání v Karlovarském kraji“, do něhož je 
partnersky zapojeno 12 středních škol 
a na ně napojených 45 základních škol. 
Z předpokládaných nákladů se nakonec 
utratilo kolem 50 mil. Kč. Karlovarský 
kraj následně finančně podpořil zapoje-

požadavek subjektů na poskytnutí do-
tace dosáhl 28 634 mil. Kč. Rozděleno 
bylo celkem 17 379 mil. Kč v oblasti 
sportu a 400 000,-- Kč v oblasti volného 
času. Celkem bylo podáno 328 žádostí 
o poskytnutí dotace, z toho uspokojeno 
jich bylo 283.

Navíc Karlovarský kraj obdržel v roce 
2015 formou daru od Českého olym-
pijského výboru finanční prostředky ve 
výši 1 793 353,-- Kč, které byly určeny 
na sportovní činnost dětí a mládeže. 
Celkem bylo podáno 101 žádostí, z toho 
jich bylo uspokojeno 92.

Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 
ČR – Plzeňský kraj 14. - 19. 6. 2015
Do Plzně odjela 164členná výprava sou-
těžících a trenérů v disciplínách atletika, 
badminton, basketbal, beachvolejbal, 
cyklistika, fotbal, házená, hokejbal, jach-
ting, karate, nohejbal, orientační běh, 
plavání, sportovní střelba, tenis, triatlon, 
psaní na klávesnici. Své zástupce kraj 
neměl v goalballu a sportovním aerobi-
cu. 

Sportovci z Karlovarského kraje získa-
li celkem 14 medailí (4-2-8) a obsadili 
tak v celkovém pořadí  krajů se ziskem 
166 bodů 13. místo. Oproti minulé letní 
olympiádě ve Zlínském kraji získali mladí 
sportovci o 5 cenných kovů více. 

Nejúspěšnějším sportovním odvětvím 
v počtu získaných medailí byla atletika, 
kde se podařilo získat 4 medaile (1-0-3). 
Tradičně nezklamala sportovní střelba, 
kde Denisa Bezděčná získala zlato i stří-
bro a Antonín Tupý zlatou medaili (spor-
tovní pistole).  Se ziskem tří medailí (0-0-
3) byla v plavání velice úspěšná Isabela 
Zekuciová. Bezkonkurenční hrou vybo-
joval zlato tým hokejbalu a stříbrem za-
zářily v turnaji dvojic beachvolejbalistky. 
Karatisté bodovali ziskem dvou bronzo-
vých medailí.

Vyhlášení nejúspěšnějších žáků 
Karlovarského kraje za školní 
rok 2014/2015
Karlovarský kraj jako již tradičně oce-
nil 98 nejúspěšnějších žáků za skvělou 
reprezentaci regionu ve školních, před-
mětových, oborových a uměleckých 
soutěžích doma i v zahraničí, tentokrát 
v nádherných prostorách Kláštera pre-
monstrátů Teplá.  

Při této příležitosti převzaly ocenění 
Asociací školních sportovních klubů 
také nejlepší školy ve sportovních sou-
těžích.

Vyhlášení nejlepších sportovců Karlo-
varského kraje za rok 2015
Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje 75
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operačního programu Ministerstva pro 
místní rozvoj v hodnotě cca 100 mil. 
Kč, v jejichž rámci bylo pro ZZS KK po-
řízeny zejména nové sanitní vozy, nové 
operační středisko, nové komunikační 
technologie sanitních vozů a výjezdo-
vých stanovišť. Uvedené projekty rov-
něž Karlovarský kraj předfinancovával  
v průběhu jejich realizace a 15 % spolu-
financoval.

VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ 
AKCE ZA ROK 2015 V OBLASTI 
ZDRAVOTNICTVÍ
Centralizace nemocnice Karlovy Vary:
Jednalo se o investiční akci financova-
nou v rámci ROP NUTS II Severozápad, 
která umožnila přesunutí dětského, ORL 
a infekčního oddělení z nevyhovujících 

vzdělávacím programem, se zřízením 
přípravné třídy nebo přípravného stupně

 rozhodování o odvolání proti rozhod-
nutí ředitele školy nebo školského zaří-
zení či rozhodnutí obce 

 rozhodování o žádosti o přezkoumání 
průběhu a výsledků vzdělávání

 rozhodování o uznání rovnocennosti a 
nostrifikaci vysvědčení vydaných zahra-
ničními školami

 jmenování předsedů zkušebních ko-
misí pro maturitní a závěrečné zkoušky 
a absolutoria

 vyjadřování se k organizování kurzu 
pro získání základního vzdělání a kurzu 
pro získání základů vzdělání

 poskytování metodické pomoci 
 vydávání zápisových lístků uchaze-

čům 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 zaří-
zení za krajský úřad a zpracování stano-
visek k žádostem o zápisy v části, kte-

Projekty realizované v Karlovar-
ské krajské nemocnici a.s.
V programovacím období 2007 – 2014, 
resp. 2015 se v Karlovarské krajské ne-
mocnici a.s,. podařilo ze 7 dotačních ti-
tulů Regionálního operačního programu 
NUTS II Severozápad a 2 dotačních titu-
lů Integrovaného operačního programu 
Ministerstva zdravotnictví pořídit za fi-
nanční spoluúčasti Karlovarského kraje, 
který zároveň všechny projekty 100 % 
v průběhu jejich realizace předfinanco-
vával, přístrojové vybavení nemocnic v 
Karlových Varech i v Chebu za cca 700 
mil. Kč (od lůžkových kompletů, nákupu 
drobného vybavení odděleních obou 
nemocnic, po pořízení magnetické rezo-
nance a CT přístrojů,  vybavení speciali-
zovaných pracovišť oddělení kardiologie 
a iktového centra, po nákup lineárního 
urychlovače pro onkologické oddělení 
nemocnice Cheb). Z uvedených do-
tačních prostředků se dokončila v roce 
2015 i např. významná investiční akce 
nemocnice Karlovy Vary – Centralizace 
lékařské péče, která umožnila přestěho-
vání dětského oddělení, ORL a infekč-
ního oddělení do zcela nových prostor. 

Projekty realizované na Zdravot-
nické záchranné službě Karlo-
varského kraje  (ZZS KK)
V roce 2015 se uskutečnily 2 dotač-
ní tituly financované z Integrovaného 

anketu o nejlepšího sportovce. Návrhy 
na ocenění mohly zasílat všechny spor-
tovní organizace působící v regionu do 
konce února. V rámci 15. ročníku bylo 
nominováno celkem 94 jednotlivců a 21 
kolektivů, ocenění získalo 
18 jednotlivců a 5 kolektivů. Cenu hejt-
mana Karlovarského kraje si odnesl 
sportovec roku lyžař Petr Novák.

Přenesená působnost

Vzdělávání
OŠMT zajišťuje v oblasti vzdělávání 
mimo jiné následující činnosti:

 zpracování dlouhodobého záměru 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací sousta-
vy v kraji 
(v  roce 2015 byl zpracován v souladu 
s příslušnou legislativou Dlouhodobý 
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy Karlovarského kraje 2016 – 
2020, kterým jsou stanoveny opatření v 
oblasti vzdělávání na následující 4 roky)

 zpracování výroční zprávy o stavu a 
rozvoji vzdělávací soustavy v kraji

 plnění úkolů v oblasti prevence riziko-
vého chování u dětí a mládeže 

 udělování souhlasu ke zřízení funkce 
asistenta pedagoga, třídy s upraveným 

ORGANIZACE KRAJE V OBLASTI 
ZDRAVOTNICTVÍ

 Karlovarská krajská nemocnice a.s.

 Zdravotnická záchranná služba Karlo-
varského kraje

 REHOS Nejdek, zařízení následné, re-
habilitační a hospicové péče

 Krajský dětský domov pro děti do 3 
let, K. Vary

KONCEPCE AKUTNÍ LŮŽKOVÉ 
PÉČE V KK
V září 2015 Zastupitelstvo Karlovarské-
ho kraje schválilo koncepci akutní lůžko-
vé péče v Karlovarském kraji, která vy-
mezuje strukturu oborů, které by měly 
být zastoupeny v nemocnicích na území 
kraje, popisuje, jaké obory by měly být 
posíleny či nově otevřeny, jaké jsou na-
opak předimenzované, zavádí pozici a 
definuje roli krajských odborníků.

PROJEKTY ROKU 2015
V roce 2015 došlo k ukončení realizace 
projektů v rámci II. programovacího ob-
dobí EU 2007 – 2014, v jehož rámci byla 
realizována řada projektů v oblasti zdra-
votnictví, které spolufinancoval Karlovar-
ský kraj (projekty financované ze zdrojů 
EU (85%) a Karlovarského kraje (15%).

rou vede MŠMT
 zpracování statistického výkonové-

ho výkaznictví a výkazů o pracovnících  
a mzdových prostředcích za školy  
a školská zařízení zřizovaná krajem a ji-
nou právnickou či fyzickou osobou

 organizace pracovních porad a semi-
nářů ředitelů příspěvkových organizací 
zřizovaných krajem, obcí, dobrovolným 
svazkem obcí a jinou právnickou či fy-
zickou osobou

 účast v konkursních komisích na ob-
sazení pracovních míst ředitelů příspěv-
kových organizací zřizovaných krajem  
a obcí 

 vyřizování žádosti bývalých zaměst-
nanců škol a školských zařízení v kraji  
o potvrzení doby zaměstnání a dosaže-
ného výdělku

 zpracování stanovisek k návrhům 
obecně závazných a prováděcích před-
pisů

 kontrola přenesené působnosti obcí 
v oblasti přestupků na úseku školství

 poskytování rozsáhlé odborné a kon-
zultační pomoci v problematice školství 
školám 
a školským zařízením, obcím i veřejnosti 

 šetření petic, stížností a podnětů 

Odbor zdravotnictví



výši 38 mil. Kč, 10 mil. Kč přispěje měs-
to Karlovy Vary a 26 mil. Kč Karlovarský 
kraj. 

Nemocnice Sokolov
Karlovarský kraj vynakládá investiční 
prostředky i na modernizaci a rozvoj ne-
mocnice Sokolov, kde je vlastníkem ne-
movitého majetku. V roce 2015 zde byly 
dokončeny významné akce, např. re-
konstrukce pavilonu B – oddělení ARO, 
zateplení budovy B, stavební úpravy pa-
vilonu E – oční oddělení, gynekologicko-
-porodnické oddělení. (Foto č. 2)

SCHVÁLENÍ VÝZNAMNÝCH
SMLUV V OBLASTI 
ZDRAVOTNICTVÍ
V roce 2015 došlo po několika letech 
příprav ke schválení první smlouvy  
o přeshraniční spolupráci zdravotnic-
kých záchranných služeb, a to mezi 

objektů v nemocnici Karlovy Vary do no-
vých prostor v centrální části nemocni-
ce. Rozpočet akce činil cca 100 mil. Kč 
a byl financován z 15 % Karlovarským 
krajem.

Výstavba bunkru pro 
lineární urychlovač nemocnice
Cheb
V Karlovarské krajské nemocnici a.s., v 
nemocnici v Chebu proběhla výstavba 
bunkru pro nově pořízený lineární urych-
lovač oddělení onkologie v nemocnici 
Cheb. Náklady činily cca 40 mil. Kč a pro-
jekt byl financován z ROP NUTS II Seve-
rozápad a z 15 % Karlovarským krajem.

Příprava rekonstrukce 
nemocnice Cheb
V rámci uvedené akce, jejíž realizace je 
plánována až do roku 2019, se počítá s 
výstavbou nového pavilonu v rámci are-
álu nemocnice Cheb, dokončením re-
konstrukce stávající budovy B (levé čás-
ti) a zřízením nových parkovacích ploch. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
na stavbu je 398 milionů Kč bez DPH.

Nástavba plicního oddělení 
v nemocnici Karlovy Vary
V rámci uvedené investiční akce, jejíž 
příprava započala v roce 2015, dojde k 
přesunutí plicního oddělení do nových 
prostor nad interní pavilon nemocnice 
Karlovy Vary. Akce by měla být dokon-
čena do prosince roku 2016, celkové 
náklady se vyšplhají na 74 mil. Kč. Pro-
jekt bude financován z dotačního titulu 
ministerstva zdravotnictví částkou ve 

Karlovarský kraj poskytuje 
finanční prostředky žadatelům
na tyto aktivity:

 projekty týkající se environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty

 projekty související s ochranou příro-
dy a krajiny

 drobné vodohospodářské a ekologic-
ké akce

 opatření na ochranu před povodněmi 
v územích ohrožených povodněmi

 hospodaření v lesích

 pořádání přehlídky mysliveckých tro-
fejí

 podporu včelařství

 činnost nestátních neziskových orga-
nizací a občanských sdružení

V roce 2015 bylo na tyto účely poskytnuto žadatelům cca 27,9 mil. Kč.

Karlovarským, Ústeckým, Libereckým 
krajem a Svobodným státem Sasko.

DOTACE SUBJEKTŮM 
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 
Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO 
KRAJE PRO ROK 2015
V roce 2015 byla z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje vyčleněna částka 900 tis. Kč na 
projekty a programy v oblasti zdravot-
nictví, které jsou zaměřeny zejména na:
a) prevenci nemocí a úrazů, 
b) osvětu zdraví a zdravého životního 
stylu, 
c) výchovu a vzdělávání ke zdraví, 
d) zmírnění následků onemocnění a po-
škození zdraví, 
e) eliminaci zdraví škodlivého chování 
(drogy, alkohol, tabák),
f) na podporu duševního zdraví, 
g) snížení nemocnosti obyvatel, 
h) zvýšení kvality poskytované zdravotní 
péče apod. 

FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÝCH
POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB
Karlovarský kraj v roce 2015 zajistil a fi-
nancoval lékařské pohotovostní služby 
na území Karlovarského kraje v odbor-
nostech: všeobecné praktické lékařství, 
praktické lékařství pro děti a dorost  
a zubní lékařství, a to ve všech 3 okres-
ních městech. Nad rámec uvedeného 
hradí Karlovarský kraje ve  městě Ost-
rov pohotovostní služby pro děti a do-
rost. Dále se v roce 2015 podařilo za-
jistit lékařské pohotovostní služby pro 
dospělé v Aši, které rovněž finančně 
dotuje Karlovarský kraj.

Odbor životního prostředí a zemědělství

DOTACE Částka v Kč
Počet schvá-

lených žádostí

Nestátním neziskovým organizacím na úseku 
environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty v roce 2015

600 000 21

Nestátním neziskovým organizacím na úseku 
ochrany životního prostředí v roce 2015 605 000 11

Na drobné vodohospodářské a ekologické 
akce v roce 2015

14 627 000 7

Opatření na ochranu před povodněmi v úze-
mích ohrožených povodněmi  v r. 2015

1 025 235 10

CELKEM 16 857 235 49
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Dotace na hospodaření v lesích Částka Kč

„A“ příspěvek na obnovu lesů postižených imisemi 0

„B“ příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 7 419 260

„D“ příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 1 335 648

CELKEM 8 754 908

Dotace na přehlídky mysliveckých trofejí Částka Kč

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary 5 000

Okresní myslivecký spolek Cheb 5 000

Okresní myslivecký spolek Sokolov 5 000

CELKEM 15 000

Dotace na částečné pokrytí nákladů pořízení pachových ohradníků Částka Kč

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

100 000

CELKEM 100 000

Dotace na podporu včelařství Částka Kč

Počet žadatelů 125 (začínající 66, stávající 59) 1 674 398

CELKEM 1 674 938

Dotace na činnost Částka Kč

Okresní myslivecký spolek Cheb 50 000

Okresní myslivecký spolek Sokolov 60 000

Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz v Plzni 150 000

Český svaz chovatelů drobného zvířectva 50 000

Český svaz zahrádkářů Cheb, Sokolov              20 000

Český svaz včelařů, o.s. okresní organizace Sokolov 20 000

Kozodoj, o.s. - Bioslavnosti   90 000

Meluzína - Regionálnímu centru Asociace Brontosaurus - zpracování seznamu starých 
odrůd a přípravu pomologických popisů

20 000

CELKEM 460 000

Dotace na hospodaření v lesích 2015:

Dotace na přehlídky mysliveckých trofejí 2015:

Dotace na podporu včelařství 2015:

Dotace nestátním neziskovým organizacím na činnost 2015:



V programu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností byla v roce 
2015 dokončena stavba dvou částí obchvatu města Sokolov a zahájena stavba poslední třetí etapy.

Poznámka: 
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) v tomto roce opět požádal krajské úřady o součinnost při proměřování objemové aktivity 
radonu (OAR) v mateřských a základních školách v ČR. Důvodem je možná změna tohoto parametru v souvislosti se zatep-
lováním objektů MŠ a ZŠ. Odbor životního prostředí a zemědělství již pátým rokem oslovil s  nabídkou bezplatného měření 
všechny MŠ a nově i ZŠ v kraji. Ty, které projevily zájem, byly vybaveny stopovými detektory radonu, které budou rozmístěny 
po celý školní rok 2015-2016. Na konci školního roku  budou exponované detektory staženy a předány k vyhodnocení. Výsled-
ky měření OAR budou MŠ a ZŠ oznámeny. Pro následující školní rok se počítá s opětovným oslovením MŠ a ZŠ, které dřívější 
nabídky nevyužily. 

V rámci plnění Radonového programu ČR za rok 2015 bylo v Karlovarském kraji realizováno prostřednictvím krajského 
úřadu:

Žadatel Název stavby Náklady v Kč bez DPH

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

250 476 360

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

136 707 292

CELKEM 387 183 652

Počet rozmístěných 
stopových detektorů 
radonu (bez škol)

Počet měřených objektů trvalého bydlení a škol Z toho škol

19 (školy stovky roz-
místěných detektorů)

57 47

Počet dokončených 
POO 

Z toho POO ve školách

Celková 
dotace na 
provedená 

POO

Počet roz-
pracovaných 

POO
Z toho škol

10 2

a) vyhledávací program

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

Ochrana a péče o zvláště chráně-
ná území 

Celkové plnění zadaných managemen-
tových prací dle plánů péče (a jejich zpra-
cování) ve výši 2 710 378,20 Kč.

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

Města Karlovy Vary, Ostrov, Plesná  
a Kraslice obdržela v rámci projektu 247 
sběrných nádob, tím došlo k posílení in-
frastruktury. 

Soutěž obcí „Liga odpadů“ v třídění ko-
munálních odpadů proběhla ve dvou ka-
tegoriích. V kategorii do 1 000 obyvatel 
se na 3. místě umístilo město Přebuz, 
na 2. místě obec Tuřany a na 1. místě 
město Boží Dar. V kategorii nad 1 000 
obyvatel na 3. místě skončilo město 
Skalná, na 2. místě město Kraslice a na 
1. místě město Františkovy Lázně.
Tašky na třídění odpadu - v této aktivitě 

se nakoupilo 350 ks tašek o objemu 40 
l a 650 ks tašek o objemu 20 l na třídění 
odpadu v domácnostech. Tašky spolu s 
letákem jsou poskytovány občanům a in-
stitucím Karlovarského kraje při různých 
soutěžích nebo propagačních aktivitách.
V rámci projektu bylo uskutečněno cel-
kem 36 exkursí do CEVOH (Centrum 
ekologické výchovy odpadového hospo-
dářství) v Černošíně, kterých se zúčast-
nilo v období 17. 3. – 14. 10. 2015 cel-
kem 1352 žáků mateřských, základních 
a středních škol Karlovarského kraje.
Byly spolufinancovány venkovní akce – 
Kozodoj – Stará Role 23. 5. 2015, Den 
záchranářů – Rolava KV 20. 6. 2015, Den 
dětí 12. 6. 2015, Lázeňský festival jablek 
v Mariánských Lázních 10. 10. 2015.
Bylo pokračováno s divadelním před-
stavením: pohádka „O Lesíkovi“ a „O 
vodníku Pačískovi“, kterou realizovalo 
Karlovarské hudební divadlo Libora Ba-

láka, v mateřských a základních školách. 
Bylo odehráno 24 představení, kterých 
se zúčastnilo 2 542 dětí. Dále se usku-
tečnila 3 představení pohádky „O čisté 
planetě“, které realizovalo divadlo Vikto-
ra Braunreitera a zúčastnilo se 392 dětí.
Předmětem další aktivity bylo zajištění 
výroby a poskytnutí drobných dárků pro 
děti na podporu třídění odpadů, které 
byly distribuovány cílovým skupinám, 
především pak dětem v rámci všech 
akcí a aktivit realizace projektu.
Byl realizován vzdělávací projekt „Duho-
vý svět popelničky Jáji“, který realizova-
la 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 63 tříd MŠ 
a ZŠ v celkovém počtu 1 195 dětí.
Vyrobeno bylo 132 000 ks plánovací-
ho kalendáře, který byl distribuován do 
všech domácností Karlovarského kraje 
(vložením do Krajských listů).
Proběhlo školení zástupců samospráv 
měst Karlovarského kraje a dále seminář 
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Karlovarský kraj se podílel na vyhodno-
cení soutěže „Regionální potravina Kar-
lovarského kraje 2015“, realizovaného 
Regionální agrární komorou. 

Do soutěže bylo v 9 kategoriích přihláše-
no 22 výrobců se 72 produkty. Ocenění 
získali:

Masné výrobky tepelně opracované 
včetně uzených mas
Myslivecká slanina, Josef Pelant

Masné výrobky trvanlivé
Odravský bačaj, MASO-UZENINY KO-
ŠATA, s.r.o.

Sýry včetně tvarohu 
Uzený sýr Bukáč, Belina s.r.o.

Mléčné výrobky ostatní 
Bio selský jogurt bílý, HOLLANDIA Kar-
lovy Vary, s.r.o.

Pekařské výrobky včetně těstovin 
Chléb KOLONÁDA, Karlovarská pekárna 
Trend s.r.o.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek 
Lomnická tyčinka, Cukrárna ONDRA 
s.r.o.

Alkoholické a nealkoholické nápoje 
Světlý ležák 11°, Pivovar PERMON s.r.o.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpraco-
vané formě 
Sušené hrušky – křížaly, REGENT PLUS 
Žlutice, spol. s.r.o.

pro pracovníky státní správy z Plzeňské-
ho, Karlovarského a Jihočeského kraje.
Výtvarná soutěž s názvem „Hrajeme 
si s odpady“ - školní zařízení, kolektivy  
i jednotlivci soutěžili ve čtyřech katego-
riích, ve kterých mohli vytvořit na daná 
témata trojrozměrné výrobky z různých 
materiálů. První tři ocenění dostali dár-
ky, které si mohli v rámci soutěže přát  
a dle možností jsme se jim tato jejich přání  
a sny pokusili splnit. Všechny zúčastně-
né školy obdržely tašky na třídění odpa-
dů a drobné dárky pro děti. 

Prostřednictvím letáků do domácností, 
plošné informační kampaně a tiskovými 
zprávami v místních denících probíhalo 
informování spotřebitelů a veřejnosti

Další podpora, dotace a projekty 
Karlovarský kraj v roce 2015 umožnil 
financováním dopravy návštěvu Ekofar-
my Kozodoj, Biostatku Valeč, Botanické 
zahrady v Bečově a Školního statku v 
Chebu mateřským, základním a střed-
ním školám. Pro tyto exkurse mají ekolo-
gická centra připraveny výukové progra-
my, které děti absolvují. Uskutečnilo se 
132 exkursí, což představuje 4 746 žáků.

Karlovarský kraj spoluorganizoval v roce 
2015 již čtvrtý ročník „Lázeňského festi-
valu jablek“. Jde o venkovní akci pro ši-
rokou veřejnost pořádanou v době skliz-
ně podzimního ovoce v Mariánských 
Lázních. Na festivalu byl jarmark míst-
ních výrobců a řemeslníků. Dále bylo 
možno ochutnat rozmanité produkty z 
podzimního ovoce, shlédnout výstavu 
starých krajových odrůd ovoce (jablek a 
hrušek) a zahrádkářských výpěstků míst-
ních zahrádkářských organizací. Proběh-
la soutěž o nejkrásnější jablko a pečení 
štrúdlů. 

Ostatní
Krásenské čajování – andělské s karda-
momem, Jitka Šimůnková

Karlovarský kraj v roce 2015 vydal pub-
likaci „Geologie a nerostné zdroje Karlo-
varského kraje“, jejímž autorem je zná-
mý geolog Karlovarského kraje RNDr. 
Petr Rojík a byla vydána v nákladu 2 000 
ks.

Karlovarský kraj dále spolufi-
nancuje projekty z Operačního 
projektu Životní prostředí
Karlovarský kraj v roce 2015 dokončil 
realizaci 3 projektů z Operačního progra-
mu Životní prostředí. U dvou projektů 
se jedná o managementové práce ve 
zvláště chráněných území a evropsky 
významných lokalit v Karlovarském kra-
ji – Tisovec a Šibeniční vrch a Doupov-
ské hory 1. Předmětem projektů jsou 
práce nezbytné pro zachování předmě-
tu ochrany a dále realizace opatření za 
účelem stabilizace přírodních podmí-
nek s cílem dlouhodobého zachování 
optimálních podmínek. Základní náplní,  
s výjimkou bodových zásahů na ošet-
ření vybraných jedinců dřevin, je kácení  
a plošná likvidace nežádoucích porostů. 
Poražením stromů dojde k získání hmo-
ty, která bude využita pro tvorbu úkrytů 
a zimovišť. Poslední projekt se vztahuje 
k přípravě podkladů pro vyhlášení ev-
ropsky významné lokality Doupovské 
hory zahrnující zpracování plánů péče  
a vyznačení hranic lokality pruhovým 
značením.

Karlovarský kraj v roce 2015 dokončil 
realizaci projektu „Omezení výskytu 
invazních rostlin v Karlovarském kraji“.  
V rámci realizace byla provedena lik-
vidace invazních druhů rostlin, tedy 
bolševníku velkolepého, křídlatek a ne-
týkavky žláznaté. Projekt byl rozdělen 
na 10 částí: Cheb – sever, Cheb – jih, 
Žluticko, Teplá, Karlovarsko/Nejdecko, 
Sokolovsko – jih, Ostrovsko, Sála, Ma-
riánskolázeňsko a Kraslicko. Výsledkem 
projektu je pokles výskytu křídlatky na 
30 procent, celková výměra bolševníku 
klesla na 21 procent původních ploch. 
Dalším výstupem byla realizace infor-
mačního systému, který zajistí zpraco-
vání všech digitalizovaných dat z mapo-
vání v terénu: http://gis.kr-karlovarsky.
cz/heracleum. 

Karlovarský kraj nechal v roce 2015, za 
pomoci 80 % dotace ze Státního fondu 
životního prostředí ČR, zpracovat Plán 
odpadového hospodářství Karlovarské-
ho kraje pro období 2016 – 2025, který 
stanovuje v souladu s principy udržitel-
ného rozvoje cíle, zásady a opatření pro 
nakládání s odpady na území Karlovar-
ského kraje. Závazná část plánu je zá-
vazným podkladem pro zpracování plá-



jiny Karlovarského kraje, která nahradi-
la po cca 10 letech stávající koncepci. 
Koncepce ochrany přírody a krajiny 
Karlovarského kraje je pořizována za 
účelem rozpracování systému středně-
dobých a dlouhodobých cílů, pravidel a 
opatření, která mají přispět ke zlepšení 
stavu přírody a krajiny v regionálním mě-
řítku s přihlédnutím k jeho specifikům. 
Koncepce vychází z cílů a principů aktu-
alizovaného Státního programu ochrany 

žádání, a dále též metodickou a konzul-
tační činností. Odděleni interního auditu 
se podílí na připomínkování legislativ-
ních návrhů, vnitřních předpisů a jiných 
dokumentů. V rámci konzultační činnos-
ti pořádá společně s odbory kontroly  
a finančním pravidelné porady útvarů 
interního auditu a zaměstnanců v oblas-
ti finanční kontroly měst v působnosti 
Karlovarského kraje. Interní auditoři  
a kontroloři měst tak mají možnost zís-
kat informace z oblasti veřejnosprávní 
kontroly, přezkumu hospodaření územ-
ních samosprávných celků.
V roce 2015 se oddělení interního auditu 
v rámci tzv. pracovní skupiny pro řešení 
finančních postihů prioritně zaměřilo na 
prověřování výsledků kontrolní činnos-
ti a poradenství související s čerpáním 
finančních prostředků Evropské unie.  
Cílem činnosti této pracovní skupiny 

nů odpadového hospodářství obcí a pro 
rozhodovací a koncepční činnosti pří-
slušných správních úřadů, krajů a obcí 
v oblasti odpadového hospodářství. Je 
dále podkladem pro zpracovávání územ-
ně plánovací dokumentace kraje. Závaz-
nou část vyhlásil kraj obecně závaznou 
vyhláškou.

Karlovarský kraj v roce 2015 zpracoval 
novou Koncepci ochrany přírody a kra-

INTERNÍ AUDIT

Interní audit je na Krajském úřadu Kar-
lovarského kraje zřízen v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kon-
trole). Interní audit je nezávislá objektiv-
ně ujišťovací a konzultační činnost, kte-
rou zajišťuje oddělení interního auditu 
jako specifickou funkci podpory všech 
řídících úrovní Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje tím, že předkládá výsledky 
prověřování a hodnocení přiměřenosti 
a účinnosti zavedených řídících a kon-
trolních mechanismů vnitřního řídícího  
a kontrolního systému úřadu.
Uvedenou činnost zajišťuje oddělení 
interního auditu prostřednictvím výko-
nu interních auditů a auditních zakázek 
(šetřeni), které jsou plánované či na vy-

přírody a krajiny České republiky schvá-
leného usnesením vlády č. 1497/2009 
ze dne 30. listopadu 2009. Prostřednic-
tvím koncepce a naplněním jejích cílů je 
deklarován a definován veřejný zájem 
ochrany přírody a krajiny, zakotvený  
v příslušných zákonech a legislativních 
předpisech.

bylo předejít riziku finančních postihů 
nebo zmírnit dopady tohoto rizika u pro-
jektů financovaných Evropskou unií.
V roce 2015 oddělení interního auditu 
vykonalo a dokončilo celkem 10 audi-
tů či auditních zakázek, z nichž 8 bylo 
provedeno operativně mimo roční plán 
činnosti interního auditu.
V roce 2015 se oddělení interního au-
ditu podílelo na součinnosti při výkonu 
2. dozorového auditu systému manage-
mentu kvality Krajského úřadu Karlo-
varského kraje v souladu s mezinárodní 
normou ISO 9001:2008 v oboru činnos-
ti „Všeobecné činnosti státní správy  
a samosprávy“. Na základě výsledků 
dozorového auditu nezávislý certifikační 
orgán, United Registrar of Systems, do-
poručil pokračování v certifikaci.
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Telefon: 354 422 450 
Fax: 354 422 163 
Mail 1: info@gavu.cz 
WWW: www.gavu.cz

Muzeum Cheb, 
příspěvková organizace Karlovarského kraje 
IČO: 00074276 
Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493, 
350 11, Cheb 
Ředitel: Ing. Roman Procházka 
Telefon: 739 322 499 (ústředna) 
Fax: 354 422 292 
Mail 1: sekretariat@muzeumcheb.cz 
WWW: www.muzeumcheb.cz

Císařské lázně, příspěvková organizace 
IČO: 75153033 
Telefon: 353 502 196 
Mail 1: vladimira.kleslova@kr-karlovarsky.cz 

Galerie umění Karlovy Vary, 
příspěvková organizace Karlovarského kraje 
IČO: 66362768 
Sídlo: Goethova stezka 6, 360 01, Karlovy Vary 
Ředitel: Mgr. Jan Samec 
Telefon: 353 224 387 
Fax: 353 224 388 
Mail 1: info@galeriekvary.cz 
WWW: www.galeriekvary.cz

Krajská knihovna Karlovy Vary 
IČO: 70966206 
Sídlo: Závodní 378, 360 06, Karlovy Vary 
Ředitel: PaedDr. Vratislav Emler 
Telefon: 353 502 800, 353 502 888 
Fax: 353 227 150, 
Mail 1: knihovna@knihovnakv.cz 
Mail 2: sekretariat@knihovnakv.cz 
WWW: www.knihovna.kvary.cz

Muzeum Karlovy Vary, 
příspěvková organizace Karlovarského kraje 
IČO: 72053810 
Sídlo: Pod Jelením skokem 393, 
360 01, Karlovy Vary 
Ředitel: Ing. Lenka Zubačová 
Telefon: 353 224 433-434, 353 226 252-253 
Fax: 353 224 434 
Mail 1: info@kvmuz.cz 
Mail 2: sekretariat@kvmuz.cz 
WWW: www.kvmuz.cz

Muzeum Sokolov, 
příspěvková organizace Karlovarského kraje 
IČO: 72053801 
Sídlo: Zámecká 1, 356 00, Sokolov 
Ředitel: Ing. Michael Rund 
Telefon: 352 623 930, 352 324 021 
Fax: 352 602 217 
Mail 1: muzeum@muzeum-sokolov.cz 
Mail 2: sekretariat@muzeum-sokolov.cz 
WWW: www.muzeum-sokolov.cz

 Oblast dopravy

Koordinátor integrovaného dopravního 
systému Karlovarského kraje, příspěvková 
organizace 
IČO: 75035952 
Sídlo: Závodní 353/88, 
360 04, Karlovy Vary 
Ředitel: PhDr. Ing. Zdeněk Kusý 
Telefon: 354 222 660, 354 222 659 
Mail 1: zdenek.kusy@kvary.cz 
WWW: www.idok.info

Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
IČO: 26367858 
Sídlo: K Letišti 132, 
360 01, Karlovy Vary 
Ředitel: Ing. Václav Černý 
Telefon: 353 360 610 
Fax: 353 360 611 
Mail 1: vaclav.cerny@airport-k-vary.cz 
Mail 2: info@airport-k-vary.cz 
WWW: www.airport-k-vary.cz

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
IČO: 26402068 
Sídlo: Na Vlečce 177, 
360 01, Otovice 
Ředitel: Ing. Jaroslav Fiala CSc. 
Telefon: 353 504 201 
Fax: 353 504 238 
Mail 1: fiala.jaroslav@uskk.cz 
Mail 2: podatelna@uskk.cz 
WWW: www.uskk.cz

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského 
kraje, příspěvková organizace 
IČO: 70947023 
Sídlo: Chebská 282, 
356 04, Sokolov 
Ředitel: Ing. Zdeněk Pavlas 
Telefon: 352 356 100 
Fax: 352 356 111 
Mail 1: pavlas.zdenek@ksusk.cz 
Mail 2: podatelna@ksusk.cz 
WWW: www.ksusk.cz

 Oblast kultury

Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková 
organizace Karlovarského kraje 
IČO: 00074268 
Sídlo: Františkánské náměstí 30, 
350 02, Cheb 
Ředitel: Mgr. Zbyněk Illek 
Telefon: 354 422 838, 354 426 242 
Fax: 354 422 838 
Mail 1: galerie4@galerie4.cz 
Mail 2: archiv@galerie4.cz 
WWW: www.galerie4.cz

Galerie výtvarného umění v Chebu, 
příspěvková organizace 
Karlovarského kraje 
IČO: 00369021 
Sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 
350 02, Cheb 
Ředitel: Mgr. Marcel Fišer 

 Oblast regionálního rozvoje 

Agentura projektového a dotačního 
managementu Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace 
IČO: 73700720 
Sídlo: Závodní 94, 
360 21, Karlovy Vary 
Ředitel: Ing. Petr Uhříček 
Telefon: 353 993 211 
Fax: 353 993 210 
Mail 1: apdm@apdm.cz 
WWW: www.apdm.cz

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, 
příspěvková organizace 
IČO: 72053666 
Sídlo: Závodní 84/379, 
60 06, Karlovy Vary 
Ředitel: Ing. Vlastimil Veselý 
Telefon: 736 650 376 
Mail 1: vlastimil.vesely@karp-kv.cz 
WWW: www.karp-kv.cz

 Oblast školství

Dětský domov Aš, příspěvková organizace 
IČO: 47723378 
Adresa: Na Vrchu 1207/26, 352 01, AŠ 
Ředitel: Mgr. Anna Židův 
Telefon: 351 011 091; 724 803 489 
Fax: 351 011 099 
Mail 1: anna.ziduv@detskydomov-as.cz 
Mail 2: jana.stastna@detskydomov-as.cz 
WWW: www.detskydomov-as.cz

Gymnázium Aš, příspěvková organizace 
IČO: 47723416 
Adresa: Hlavní 2514/106, 352 01, AŠ 
Ředitel: Mgr. Petr Jelínek 
Telefon: 354 525 585; 736 514 003 
Fax: 354 544 619 
Mail 1: kontakt@gymas.cz 
Mail 2: petr.jelinek@gymas.cz 
WWW: www.gymas.cz

Základní umělecká škola Josefa Labitzkého 
Bečov nad Teplou, příspěvková organizace 
IČO: 63554453 
Adresa: Školní 338, 
364 64, BEČOV NAD TEPLOU 
Ředitel: Mgr. Petr Pitra 
Telefon: 353 999 348; 604 236 813 
Mail 1: pitra@zusjlbecov.cz 
Mail 2: petr.pitra@volny.cz 
WWW: www.zusjlbecov.cz

Střední škola logistická Dalovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 00574384 
Adresa: Hlavní 114/29, 
362 63, DALOVICE 
Ředitel: PaedDr. Mgr. Vladimíra Štrynclová 
Telefon: 353 227 565; 775 657 147 
Fax: 353 227 565 
Mail 1: podatelna@logistickaskola.cz 
Mail 2: strynclova@logistickaskola.cz 
WWW: www.logistickaskola.cz83
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Školní statek a krajské středisko ekologické 
výchovy Cheb, příspěvková organizace 
IČO: 00076899 
Adresa: U Farmy 30/11, 350 02, CHEB 
Ředitel: Ing. Leoš Horčička 
Telefon: 354 548 714; 603 219 201 
Fax: 354 548 720 
Mail 1: horcicka@sscheb.cz 
Mail 2: skvorova@sscheb.cz 
WWW: www.skolnistatekcheb.cz

Gymnázium a střední odborná škola Chodov, 
příspěvková organizace 
IČO: 49767208 
Adresa: Komenského 273, 
357 35, CHODOV 
Ředitel: Ing. Eva Temňáková 
Telefon: 733 626 364; 739 322 447 
Mail 1: sekretariat@gasos.cz 
Mail 2: reditelna@gasos.cz 
WWW: www.gasos.cz

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, 
příspěvková organizace 
IČO: 00076988 
Adresa: Lidická 590/38, 
360 01, KARLOVY VARY 
Ředitel: Mgr. Hana Volánková 
Telefon: 353 241 111; 730 169 567 
Fax: 353 228 676 
Mail 1: info@dmkv.cz 
WWW: www.dmkv.cz

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, 
příspěvková organizace 
IČO: 63553619 
Adresa: Čankovská 35/9, 
360 05, KARLOVY VARY 
Ředitel: RNDr. Miroslav Wimmer 
Telefon: 739 327 132; 733 143 144 
Mail 1: info@ddmkv.cz 
Mail 2: wimmer@ddmkv.cz 
WWW: www.ddmkv.cz

Obchodní akademie, vyšší odborná škola 
cestovního ruchu a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěv-
ková organizace 
IČO: 63553597 
Adresa: Bezručova 1312/17, 
360 01, KARLOVY VARY 
Ředitel: Mgr. Pavel Bartoš 
Telefon: 353 223 797; 608 210 328 
Fax: 353 226 751 
Mail 1: info@oakv.cz 
Mail 2: reditel@oakv.cz 
WWW: www.oakv.cz, www.voskv.cz

Pedagogicko-psychologická poradna 
Karlovy Vary, příspěvková organizace 
IČO: 49753843 
Adresa: Lidická 590/38, 
360 01, KARLOVY VARY 
Ředitel: PhDr. Jolana Mižikarová 
Telefon: 353 176 511; 605 586 168 
Fax: 353 176 518 
Mail 1: sekretariat@pppkv.cz 
Mail 2: jmizikarova@pppkv.cz 
WWW: www.pppkv.cz

Střední zemědělská škola Dalovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 00077291 
Adresa: Hlavní 1/27, 
362 63, DALOVICE 
Ředitel: Ing. Zdeněk Perlinger 
Telefon: 353 223 129; 607 103 244 
Fax: 353 226 354 
Mail 1: szes.dalovice@volny.cz 
Mail 2: perlinger@volny.cz 
WWW: www.szes-dalovice.cz

Odborné učiliště Horní Slavkov, 
příspěvková organizace 
IČO: 49742086 
Adresa: Kounice 613/8, 
357 31, HORNÍ SLAVKOV 
Ředitel: Ing. Petr Čavojský 
Telefon: 352 698 049; 724 046 888 
Fax: 352 698 049 
Mail 1: skola@ouhornislavkov.cz 
Mail 2: petr.cavojsky@volny.cz 
WWW: www.ouhornislavkov.cz

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, 
příspěvková organizace 
IČO: 49767267 
Adresa: Goethova 1660/16, 
350 02, CHEB 
Ředitel: Mgr. Vidor Mandelík 
Telefon: 352 688 438; 739 322 356 
Mail 1: ddslavkov@volny.cz 
WWW: http:www.ddslavkov.wz.cz

Gymnázium Cheb, 
příspěvková organizace 
IČO: 47723386 
Adresa: Nerudova 2283/7, 
350 02, CHEB 
Ředitel: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara 
Telefon: 739 322 319; 603 501 934 
Mail 1: gymcheb@gymcheb.cz 
Mail 2: kocvara@gymcheb.cz 
WWW: www.gymcheb.cz

Integrovaná střední škola Cheb, 
příspěvková organizace 
IČO: 00077461 
Adresa: Obrněné brigády 2258/6, 
350 02, CHEB 
Ředitel: Mgr. Bc. Tomáš Mašek 
Telefon: 354 408 011; 734 520 901 
Fax: 354 430 438 
Mail 1: info@iss-cheb.cz 
Mail 2: masek@iss-cheb.cz 
WWW: www.iss-cheb.cz

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná 
škola Cheb, příspěvková organizace 
IČO: 00669733 
Adresa: Hradební 58/10, 
350 02, CHEB 
Ředitel: Mgr. Zdeněk Hrkal 
Telefon: 351 011 060-3; 608 155 920 
Fax: 351 011 063 
Mail 1: info@szsavoscheb.cz  
Mail 2: reditel@szsavoscheb.cz 
WWW: www.szsavoscheb.cz

První české gymnázium  
v Karlových Varech, příspěvková organizace 
IČO: 70845417 
Adresa: Národní 445/25, 
360 01, KARLOVY VARY 
Ředitel: RNDr. Zdeněk Papež 
Telefon: 353 501 111; 737 678 674 
Fax: 353 501 116 
Mail 1: skola@gymkvary.cz 
Mail 2: papez@gymkvary.eu 
WWW: www.gymkvary.cz

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, 
příspěvková organizace 
IČO: 00669725 
Adresa: nám. K. Sabiny 159/16, 
360 01, KARLOVY VARY 
Ředitel: Mgr. Michal Vachovec 
Telefon: 353 362 811; 604 430 231 
Fax: 353 220 482 
Mail 1: podatelna@stavebniskolakv.cz 
Mail 2: vachovec.m@stavebniskolakv.cz 
WWW: www.stavebniskolakv.cz

Střední pedagogická škola, 
gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary, příspěvková organizace 
IČO: 49753789 
Adresa: Lidická 455/40, 
360 01, KARLOVY VARY 
Ředitel: Mgr. Bohuslav Peroutka 
Telefon: 355321811; 355321822; 777645654 
Fax: 353 234 596 
Mail 1: info@pedgym-kv.cz 
Mail 2: bohuslav.peroutka@pedgym-kv.cz 
WWW: www.pedgym-kv.cz

Střední škola stravování a služeb Karlovy 
Vary, příspěvková organizace 
IČO: 00520055 
Adresa: Ondřejská 1122/56, 
360 01, KARLOVY VARY 
Ředitel: RNDr. Jiří Neumann 
Telefon: 353 221 299; 602 105 588 
Mail 1: info@ssstravovani.cz 
Mail 2: neumann@ssstravovani.cz 
WWW: www.ssstravovani.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Karlovy Vary, příspěvková organizace 
IČO: 00077135 
Adresa: nám. 17. listopadu 710/12, 
360 05, KARLOVY VARY 
Ředitel: Ing. Bc. Markéta Šlechtová MPA 
Telefon: 353 563 875; 739 322 443 
Fax: 353 563 887 
Mail 1: sekretariat@spskkv.cz 
Mail 2: marketa.slechtova@spskkv.cz 
WWW: www.spskkv.cz 

Střední zdravotnická škola 
a vyšší odborná škola zdravotnická 
Karlovy Vary, příspěvková organizace 
IČO: 00669709 
Adresa: Poděbradská 1247/2, 
360 01,KARLOVY VARY 
Ředitel: Mgr. Hana Švejstilová 
Telefon: 353 233 936; 737 208 037 
Fax: 353 226 127 



Fax: 354 602 261 
Mail 1: domovml@seznam.cz 
WWW: www.ddml.cz

Domov mládeže a školní jídelna 
Mariánské Lázně, příspěvková organizace 
IČO: 00377945 
Adresa: Klíčová 167/4, 
353 01, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Ředitel: Mgr. Karel Borský 
Telefon: 354 623 924-5; 603 545 196 
Fax: 354 623 924 
Mail 1: dmml@centrum.cz 
Mail 2: info@dmasjml.cz 
WWW: www.dmasjml.cz

Gymnázium a obchodní akademie 
Mariánské Lázně, příspěvková organizace 
IČO: 47723394 
Adresa: Ruská 355/7, 
353 01, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Ředitel: Mgr. Miloslav Pelc 
Telefon: 354 624 166; 603 339 368 
Fax: 354 602 526 
Mail 1: goaml@goaml.cz 
Mail 2: pelc@goaml.cz 
WWW: www.goaml.cz

Hotelová škola Mariánské Lázně, 
příspěvková organizace 
IČO: 00077119 
Adresa: Komenského 449/2, 
353 01, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Ředitel: Ing. Jiří Chum 
Telefon: 354 622 605; 602 493 060 
Fax: 354 622 606 
Mail 1: hotelova.skola@post.cz 
Mail 2: petr.zenkl@hotelovaskola.cz 
WWW: www.hotelovaskola.cz

Střední odborná škola a střední odborné 
učiliště Nejdek, příspěvková organizace 
IČO: 00077526 
Adresa: Rooseveltova 600, 
362 21, NEJDEK 
Ředitel: Mgr. Josef Dvořáček 
Telefon: 353 825 353; 728 114 895 
Fax: 353 825 384 
Mail 1: info@sosnejdek.cz 
Mail 2: reditel@sosnejdek.cz 
WWW: www.sosnejdek.cz

Základní umělecká škola Nová Role, 
příspěvková organizace 
IČO: 63555123 
Adresa: Chodovská 236, 
362 25,NOVÁ ROLE 
Ředitel: Bc. Květa Teturová DiS. 
Telefon: 353 951 010; 739 456 413 
Mail 1: zusnovarole@cmail.cz 
WWW: www.zusnovarole.cz

Mail 1: sekretariat.skoly@zdravkakv.cz 
Mail 2: reditelna@zdravkakv.cz 
WWW: www.zdravkakv.cz

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

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, 
příspěvková organizace 
IČO: 66362725 
Adresa: Vančurova 83/2, 
360 17, KARLOVY VARY 
Ředitel: Mgr. Martina Kheilová 
Telefon: 353 561 766, 608 867 999 
Fax: 353 561 766 
Mail 1: spec-skoly@volny.cz 
WWW: www.specskoly.cz

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka 
Karlovy Vary, příspěvková organizace 
IČO: 63555573 
Adresa: Šmeralova 489/32, 
360 05, KARLOVY VARY 
Ředitel: Mgr. Bc. Ingrid Ahneová 
Telefon: 736 649 452, 736 514 002 
Mail 1: info@zusad.cz 
Mail 2: reditel@zusad.cz 
WWW: www.zusad.cz

Základní škola a mateřská škola 
při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, 
příspěvková organizace 
IČO: 70846553 
Adresa: Lázeňská 153, 
354 91, LÁZNĚ KYNŽVART 
Ředitel: Mgr. Dana Vondrášková 
Telefon: 354 672 126. 734 184 611 
Fax: 354 672 126 
Mail 1: zsdll.l.kynzvart@seznam.cz 
WWW: www.zsmslecebnalk.cz

Střední průmyslová škola Loket, 
příspěvková organizace 
IČO: 49767216 
Adresa: T. G. Masaryka 3/73, 
357 33, LOKET 
Ředitel: Ing. Bc. Dana Krulišová 
Telefon: 352 684 084; 732 118 999 
Fax: 352 684 084 
Mail 1: spsloket@spsloket.cz 
Mail 2: dana.krulisova@spsloket.cz 
WWW: www.spsloket.cz

Dětský domov Mariánské Lázně, 
příspěvková organizace 
IČO: 47723424 
Adresa: Palackého 191/101, 
353 01, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Ředitel: Mgr. Ivana Dudarcová 
Telefon: 354 602 261; 606 688 218 

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, 
příspěvková organizace 
IČO: 63553660 
Adresa: Dukelských hrdinů 610, 
363 01, OSTROV 
Ředitel: PhDr. Milan Molec 
Telefon: 353 821 875; 602 708 154 
Fax: 353 844 740 
Mail 1: ddkvo@ddkvo.cz 
WWW: www.ddkvo.cz

Gymnázium Ostrov, 
příspěvková organizace 
IČO: 49753771 
Adresa: Studentská 1205, 363 01, OSTROV 
Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek 
Telefon: 353 612 753; 734 282 022 
Fax: 353 433 791 
Mail 1: sekretariat@gymostrov.eu 
Mail 2: safranek@gymostrov.eu 
WWW: www.gymostrov.cz

Střední průmyslová škola Ostrov, 
příspěvková organizace 
IČO: 70845425 
Adresa: Klínovecká 1197, 
363 01, OSTROV 
Ředitel: Ing. Pavel Žemlička 
Telefon: 353 416 400; 739 322 382 
Fax: 353 416 425 
Mail 1: sekretariat@spsostrov.cz 
Mail 2: zemlicka@spsostrov.cz 
WWW: www.spsostrov.cz

Základní škola Ostrov, příspěvková organizace 
IČO: 70839000 
Adresa: Krušnohorská 304, 
363 01, OSTROV 
Ředitel: Mgr. Pavlína Zapletalová 
Telefon: 739 329 109; 730 585 022 
Mail 1: zps.ostrov@email.cz 
Mail 2: zps.reditel@email.cz 
WWW: www.zspostrov.cz

Dětský domov Plesná, příspěvková organizace 
IČO: 47723441 
Adresa: Nádražní 338, 351 35, PLESNÁ 
Ředitel: Mgr. Milada Nedvědová 
Telefon: 354 596 327; 731 138 267 
Fax: 354 596 460 
Mail 1: d.domovplesna@seznam.cz 
WWW: www.dd-plesna.cz

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 
centrum, příspěvková organizace 
IČO: 49767194 
Adresa: Husitská 2053, 356 01, Sokolov 
Ředitel: RNDr. Jiří Widž 
Telefon: 352 623 342-3; 739 322 477 
Fax: 359 807 308 
Mail 1: info@gymso.cz 
Mail 2: widz@gymso.cz 
WWW: www.gymso.cz

Integrovaná střední škola technická
a ekonomická Sokolov, 
příspěvková organizace 
IČO: 49766929 
Adresa: Jednoty 1620, 85
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Sídlo: Mírová 6, 
350 02, Cheb 
Ředitel: Mgr. Hana Marešová 
Telefon: 354 439 037 
Mail 1: ds.spaleniste@seznam.cz 
WWW: www.kr-karlovarsky.cz/obce/Spaleniste/

Domov pro seniory v Chebu, příspěvková 
organizace 
IČO: 71175211 
Sídlo: Dragounská 12, 
350 02, Cheb 
Ředitel: Ing. Miloš Figer 
Telefon: 354 430 716 
Fax: 354 529 010 
Mail 1: reditel@dpscheb.cz 
Mail 2: podatelna@dpscheb.cz 
WWW: www.kr-karlovarsky.cz/obce/DD_Cheb/

Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, 
příspěvková organizace 
IČO: 71175245 
Sídlo: Americká 52, 
350 02, Cheb, část Skalka 
Ředitel: Mgr. Radka Müllerová 
Telefon: 354 433 307 
Mail 1: reditel@domovskalka.cz 
Mail 2: socialni@domovskalka.cz 
WWW: www.domovskalka.cz

Sociální služby, příspěvková organizace 
IČO: 70832641 
Sídlo: Pochlovická 57, 
357 51, Kynšperk nad Ohří 
Ředitel: Mgr. Jiří Hrubý 
Telefon: 352 370 145 
Fax: 352 689 140 
Mail 1: info@ss-po.cz 
Mail 2: jiri.hruby@ss-po.cz 
WWW: www.ss-po.cz

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, pří-
spěvková organizace 
IČO: 71175237 
Sídlo: Polní 378, 
354 91, Lázně Kynžvart 
Ředitel: Ing. Lenka Wohlrabová 
Telefon: 354 691 403 
Mail 1: info@domovkynzvart.cz 
WWW: www.domovkynzvart.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
„PRAMEN“ v Mnichově, 
příspěvková organizace 
IČO: 71175326 
Sídlo: Mnichov 142, 
353 01, Mariánské Lázně 
Ředitel: Ing. Monika Šumová 
Telefon: 354 692 134 
Fax: 354 692 134 
Mail 1: pramen.mnichov@tiscali.cz 
WWW: www.domovpramen.cz

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ 
v Nejdku, příspěvková organizace 
IČO: 71175229 
Sídlo: Mládežnická 1123, 
362 21, Nejdek 
Ředitel: JUDr. Zuzana Blažková 

356 01, Sokolov 
Ředitel: Mgr. Pavel Janus 
Telefon: 352 603 825; 774 892 590 
Fax: 352 466 192 
Mail 1: isste@isste.cz 
Mail 2: pavel.janus@isste.cz 
WWW: www.isste.cz

Střední škola živnostenská Sokolov, 
příspěvková organizace 
IČO: 75059151 
Adresa: Žákovská 716, 
356 01, Sokolov 
Ředitel: Mgr. Ilona Medunová 
Telefon: 352 622 765; 775 751 158 
Fax: 352 622 765 
Mail 1: skola@zivnostenska-sokolov.cz 
WWW: www.zivnostenska-sokolov.cz

Střední odborné učiliště Toužim, 
příspěvková organizace 
IČO: 00669831 
Adresa: Plzeňská 330, 
364 01, TOUŽIM 
Ředitel: Ing. Richard Nykodym 
Telefon: 353 312 040; 775 268 179 
Fax: 353 312 190 
Mail 1: souz.touzim@seznam.cz 
Mail 2: nykodym.r@seznam.cz 
WWW: www.souz-touzim.cz

Střední lesnická škola Žlutice, 
příspěvková organizace 
IČO: 49754050 
Adresa: Žižkov 345, 
364 52, ŽLUTICE 
Ředitel: Mgr. Libuše Syrovátková 
Telefon: 353 393 167; 734 188 287 
Fax: 353 393 237 
Mail 1: info@slszlutice.cz 
Mail 2: syrovatkova@slszlutice.cz 
WWW: www.slszlutice.cz

 Oblast sociální

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
„PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace 
IČO: 71175318 
Sídlo: Hazlov, část Skalka 60, 
352 01, Aš 
Ředitel: Daniel Lindenberg 
Telefon: 354 595 354 
Fax: 354 595 004 
Mail 1: reditel@usp-pata.cz 
WWW: www.usp-pata.cz

Domov pro seniory v Hranicích, 
příspěvková organizace 
IČO: 71175202 
Sídlo: Hranice, část Krásňany 766, 
351 24, Hranice 
Ředitel: Ing. Libor Syrovátka 
Telefon: 354 599 978 
Mail 1: ddhraniceuase@c-box.cz 
WWW: www.kr-karlovarsky.cz/obce/HRANICE/

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ 
v Chebu, příspěvková organizace 
IČO: 71175253 

Telefon: 353 176 452 
Mail 1: ddnejdek@ddnejdek.cz 
WWW: www.ddnejdek.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Mariánské, příspěvková organizace 
IČO: 71175296 
Sídlo: Jáchymov, část Mariánská 161, 
363 01, Ostrov 
Ředitel: Ing. Pavel Novák 
Telefon: 354 224 250 
Mail 1: domovmarianska@pokk.cz 
WWW: www.domov-marianska.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
v Radošově, příspěvková organizace 
IČO: 71175334 
Sídlo: Kyselka, část Radošov 137, 
363 01, Ostrov 
Ředitel: Marie Pařížská 
Telefon: 353 941 111 
Fax: 353 941 460 
Mail 1: reditelka@usp-radosov.cz 
Mail 2: ekonomka@usp-radosov.cz 
WWW: www.usp-radosov.cz/

Domov pro seniory v Perninku, 
příspěvková organizace 
IČO: 71175199 
Sídlo: Nádražní 268, 
362 36, Pernink 
Ředitel: Bc. Alfréd Hlušek 
Telefon: 777112785 
Mail 1: reditel@domov-pernink.cz 
WWW: www.domov-pernink.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
„SOKOLÍK“ v Sokolově, 
příspěvková organizace 
IČO: 72046881 
Sídlo: Slavíčkova 1701, 
356 01, Sokolov 1 
Ředitel: Lenka Guzaničová 
Telefon: 352 622 351 
Mail 1: dozp@sokolik-po.cz 
WWW: www.kr-karlovarsky.cz/sokolik

 Oblast zdravotnictví

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 
příspěvková organizace 
IČO: 71175130 
Sídlo: Zítkova 4/1267, 
360 01, Karlovy Vary 
Ředitel: Ing. Erika Pavlová 
Telefon: 353300303 
Mail 1: reditel.kv@dd-karlovarsky.cz 
WWW: www.dd-karlovarsky.cz

Zdravotnická záchranná služba 
Karlovarského kraje, příspěvková organizace 
IČO: 00574660 
Sídlo: Závodní 98C/390, 
360 06, Karlovy Vary 
Ředitel: MUDr. Roman Sýkora Ph.D. 
Telefon: 353 362 520 
Fax: 353 360 055 
Mail 1: sekretariat@zzskvk.cz 
WWW: www.zzskvk.cz



Zařízení následné rehabilitační a hospicové 
péče, příspěvková organizace 
IČO: 69979821 
Sídlo: Perninská 975, 
362 21,Nejdek 
Ředitel: Olga Pokorná DiS. 
Telefon: 353 176 730 
Fax: 353 825 447 
Mail 1: o.pokorna@rehos-nejdek.cz 
WWW: www.ldn-nejdek.cz
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU

Karlovarský kraj
IČO: 70891168

Kontakty:
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary

Telefon: 354 222 300 (ústředna) 
Fax: 353 331 509 (podatelna)

E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz


