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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

předkládáme vám Výroční zprávu Karlovar-

ského kraje za rok 2012, která detailně infor-

muje               o veškerých činnostech kraje 

v jednotlivých oblastech života. 

Loňský rok se nesl v duchu zakončování řady 

projektů, které se nám podařilo, navzdory do-

padům hospodářské krize a snižování státních 

příspěvků, úspěšně dokončit. 

Stabilizovali jsme Karlovarskou krajskou ne-

mocnici, a. s., kam nastoupil odborný mana-

žerský tým. Byla dokončena stavba nového 

pavilonu akutní medicíny za více než 700 mi-

lionů korun včetně vybavení. Pavilon nyní na-

bízí pacientům moderní zdravotní péči, nové 

operační sály i multioborové jednotky inten-

zivní péče. 

Nové sídlo za 75 milionů korun má od minu-

lého roku Územní zdravotnická a  záchranná 

služba.  Zmodernizovali jsme část chebské ne-

mocnice. V areálu tohoto zdravotnického zaří-

zení jsme otevřeli novou výdejnu léků a nové 

CT. Pacienti se rovněž dočkali moderního ikto-

vého centra v sokolovské nemocnici. 

V  oblasti školství jsme zrekonstruovali budo-

vu ISŠTE v Sokolově či dokončili jazykové a ko-

munikační centrum Gymnázia v Chebu. 

V  rámci sociálních věcí proběhly rozsáhlé 

opravy Domova pro osoby se zdravotním po-

stižením „SOKOLÍK“ v  Sokolově, příspěvková 

organizace, zrekonstruovali jsme Domov pro 

seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková or-

ganizace, a zmodernizovali denní centrum Ži-

rafa v Novém Sedle. 

S pomocí evropských dotací se nám podaři-

lo dokončit dopravní terminály v Mariánských 

Lázních      a v Chebu za více než 170 milionů 

korun. Cestující tak mohou využívat komfortu 

dopravního uzlu pod jednou střechou, aniž by 

museli složitě přestupovat.   

V  roce 2013 bychom chtěli pokračovat v na-

plánovaných investicích. Připravujeme velké 

dopravní stavby, počítáme s  další částí pře-

stavby nemocnice v Chebu a vybavením kar-

lovarského pavilonu akutní medicíny přístroji. 

Chystáme se zrekonstruovat střední školu ke-

ramickou v Karlových Varech, zahájit likvidaci 

bolševníku na území regionu a dostavět úsek 

Cyklostezky Ohře z  Chebu do Chocovic. Plá-

nované investice zároveň přinášejí možnost 

nových pracovních příležitostí pro obyvatele 

našeho regionu. 

Řada z  těchto projektů je však závislá na co 

nejrychlejším spuštění Regionálního ope-

račního programu Severozápad, z  něhož by-

chom chtěli získat dotace. Na obnovení cho-

du ROPu netrpělivě čeká nejen kraj, ale i měs-

ta či soukromí podnikatelé, kterým dosud ne-

byly proplaceny dotace na uskutečněné akce. 

Věřím, že nové vedení Výboru Regionální rady 

bude v  řešení problému velmi aktivní. Chce-

me také zahájit systém podpory vysokoško-

láků. K tomu je však zapotřebí úzké spoluprá-

ce se zaměstnavateli, kteří by je po dokonče-

ní studia zaměstnali, a se starosty měst a obcí, 

kde by mladí lidé mohli najít bydlení.

Snažíme se posilovat důvěru občanů v  naše 

kroky vedoucí k  dalšímu rozvoji Karlovarské-

ho kraje. Chceme, aby cítili zodpovědnost za 

místo, kde žijí, a považovali svůj region za per-

spektivní pro sebe   i své děti. 

PaedDr. Josef Novotný, 
hejtman Karlovarského kraje
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O Karlovarském kraji02
Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západo-

českého na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území kraje státní hranice s Ně-

meckem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na  jihu s krajem Plzeňským. Spolu s Ústec-

kým krajem tvoří oblast soudržnosti Severozápad, tzv. NUTS 2. Přes území těchto dvou krajů, 

podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory.

Charakteristika Karlovarského kraje

, p j y

Rozloha 3 314 km2

Počet obyvatel 301 350

Nejvyšší bod Klínovec (1 244 m. n. m)

Nejvýznamnější řeka Ohře

Okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary                

Počet obcí 132

Počet obcí s rozšířenou působností 7

Krajské město Karlovy Vary

Průměrná měsíční mzda 20 446

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

• Nejvyšším samosprávným orgánem je 45 členné zastupitelstvo

• Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je 9členná rada kraje, v jejímž čele sto-

jí hejtman

• Krajský úřad zajišťuje výkon státní správy v regionu a také plnění úkolů daných zastupitel-

stvem a radou 

Výkon státní správy v Karlovarském kraji obstarává 7 obcí s rozšířenou působností:

Aš    http://www.muas.cz/

Ostrov    http://www.ostrov.cz/

Cheb    http://www.mestocheb.cz/

Karlovy Vary   http://www.mmkv.cz/

Sokolov    http://www.sokolov.cz/

Kraslice    http://www.kraslice.cz/

Mariánské Lázně   http://www.marianskelazne.cz/

Vlajka kraje
Podoba vlajky kraje vychází ze schvá-

leného znaku Karlovarského kraje. Čer-

veno-modře čtvrceny list, v horním žer-

ďovém poli česky lev, v  dolním žerďo-

vém poli bílá zkřížená hornická kladív-

ka na žlutých topůrkách nad dvěma žlu-

tými zkříženými ratolestmi, v  horním 

vlajícím poli žlutá fontána tryskající bí-

lou vodu, v dolním poli sedm vodorov-

ných pruhů, střídavě červených a bílých. 

Bílé pruhy jsou vlnité, z  horního vyrůs-

tá bílý dvouocasý korunovaný lev se zla-

tou zbroji.

Logo kraje
Symbolizuje vřídlo a vyvěrající vodu jako 

symboly lázeňského kraje, logo je záro-

veň stylizaci písmene K, je v barvách Kar-

lovarského kraje - v červené a modré.

Znak
Červeno-modře čtvrceny francouzský 

štít, v prvním poli česky 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 ratoles-

ti, ve čtvrtém poli stříbrný korunovaný 

dvouocasý lev se zlatou zbroji vyrůstají-

cí ze tři vlnitých stříbrných břeven.



03 Samospráva

3.1. Rada
PaedDr. Josef Novotný

ČSSD

hejtman Karlovarského kraje

Mgr. Jaroslav Borka

KSČM

statutární zástupce hejtmana 

náměstek hejtmana pro ekonomiku 

a vnitřní záležitosti

JUDr. Václav Sloup

KSČM

náměstek hejtmana pro oblast 

školství, mládeže a tělovýchovy

Bc. Miloslav Čermák

ČSSD

náměstek hejtmana pro oblast 

sociálních věcí a zdravotnictví

Ing. Václav Jakubík

KSČM

člen rady kraje pro oblast životního 

prostředí a zemědělství, uvolněný 

člen zastupitelstva

Ing. Petr Navrátil

ČSSD

náměstek hejtmana pro regionální 

rozvoj, dopravu a silniční 

hospodářství.  

JUDr. Martin Havel

ČSSD

náměstek hejtmana pro oblast 

investic a grantových schémat, 

projektového řízení a informatiky 

a legislativy

PhDr. Oleg Kalaš

KSČM

člen rady kraje pro oblast kultury 

a památkové péče, uvolněný člen 

zastupitelstva

Bohuslava Hajská

KSČM

členka rady kraje pro oblast 

správy majetku, uvolněná členka 

zastupitelstva
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3.2. Zastupitelstvo
Složení Zastupitelstva Karlovarského kraje

III. volební období 

MUDr. Vít Baloun 

Ing. Berka Zdeněk

Bolvari René 

Mgr. Borka Jaroslav

Ing. Bradáč Jaroslav

Ing. Bureš Jan

Čermák Miloslav

Černý Václav

PaedDr. Emler Vratislav

Ing. Gold Radomil

Mgr. Havel Bohdan

Mgr. Havel Martin

Mgr. Holan Jiří

Ing. Hora Josef

Ing. Horník Jan

Hozmanová Hana

Mgr. Hybner Tomáš

Ing. Jakobec Karel

Ing. Jakubík Václav

Janát Josef 

Ing. Keřka Petr

Ing. Kotek Jiří

Křížová Jana

MUDr. Kubín Stanislav

Kuliš Petr

MUDr. Larva Václav

Ing. Malý Josef

Matějka Milan

Mleziva Václav

Murčo Josef

Ing. Navrátil Petr

PaedDr. Novotný Josef

Ing. Orálek Luboš

Pánik Jakub

JUDr. Pavel Josef

Mgr. Petříková Jana

Doc. Dr. Ing. Plevný Miroslav

JUDr. Sloup Václav

Stach Dalibor 

Ing. Svoboda Tomáš

Ing. Valjentová Eva

Veselý Václav 

Mgr. Volavková Ellen

Ing. Zborník Jan

Ing. Živný Václav

Složení Zastupitelstva Karlovarského kraje 

IV. volební období 2012 - 2016

Mgr. Jaroslav Borka

Václav Černý

Mgr. Jiří Holan

Ing. Jan Horník

Ing. Václav Jakubík

Josef Murčo

Hana Hozmanová

Ing. Václav Živný

Ing. Karel Jakobec

Ing. Eva Valjentová

Bc. Miloslav Čermák

JUDr. Martin Havel

Ing. Josef Hora

Ing. Jiří Kotek

Václav Mleziva

Ing. Petr Navrátil

PaedDr. Josef Novotný

Jakub Pánik

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

JUDr. Václav Sloup

Ing. Tomáš Svoboda

Ing. Miroslav Balatka

Věra Bartůňková

Mgr. Dalibor Blažek

MUDr. Jiří Brdlík

Bc. Pavel Čekan

Bohuslava Hajská

Ing. Edmund Janisch

František Jurčák

PhDr. Oleg Kalaš

Mgr. Jiří Klsák

Ing. Petr Kulhánek

Ing. Pavel Paprsek

Bc. Robert Pisár

Luboš Pokorný

Michal  Riško

Mgr. Marian Odlevák (vznik mandátu dnem 13. 12. 2013)

MUDr. Jan Svoboda

Mgr. Petr Šindelář, LL.M.

Jan Tancibudek

Ing. Richard Ullisch

MUDr. Oldřich Vastl

Mgr. Jana Vildumetzová

Barbora Vojtová

Markéta Wernerová

Mgr. Petr Zahradníček

(zánik mandátu na základě odstoupení z funkce člena 
Zastupitelstva Karlovarského dnem 10. 12. 2012)
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Orgány Karlovarského kraje 

Zastupitelstvo kraje

Finanční výbor 

Kontrolní výbor 

Výbor pro hospodaření s majetkem Karlovarského kraje 

Výbor pro národnostní menšiny 

Výbor pro regionální rozvoj 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

Výbor pro zdravotnictví a sociální věci 

Rada kraje

Energetická komise 

Komise dopravní 

Komise pro kulturu a památkovou péči 

Komise pro lázeňství a cestovní ruch 

Komise pro likvidaci nepotřebného majetku 

Komise pro tělovýchovu a sport 

Komise pro vnější vztahy 

Komise pro životní prostředí 

Krajská protidrogová komise 

3.3. Výbory a komise

Výbory Zastupitelstva Karlovarského kraje

(volební období 2008-2012)

1. 1. 2012-23. 11. 2012

VÝBOR FINANČNÍ

předseda: Ing. Zdeněk Berka  

členové: RNDr. Tomáš Zuckermann 

 Ing. Jan Koenigstein  

 Petr Martínek   

 Ing. Josef Kubičko  

 Ing. Helena Pěnkavová  

 Ing. Josef Malý (do 19. 4. 2012)

 Ing. Jan Zborník  

 David Viktor   

 Ing. Jaroslav Vojta (od 19. 4. 2012)

VÝBOR KONTROLNÍ

předseda: Mgr. Bohdan Havel   

členové: František Nečekal  

 Jaroslav Smetka  

 Štěpán Cingroš   

 Dr. Jan Votruba  

 František Jurčák  

 Jiří Lébl

 Ing. Zdeněk Brantl  

  Ing. Jan Bureš  
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 VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ 

A ZAMĚSTNANOST

předseda: Milan Matějka  

členové: Mgr. Vladimír Hartmann 

 Jan Siváň   

 Mgr. Jiří Holan   

 Věra Bartůňková  

 Bohumila Petříková  

 Ing. Jaroslav Vojta  

 RNDr. Jaroslav Kočvara 

 Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 

VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

předseda: Mgr. Tomáš Hybner  

členové: Ing. David Cervan, Ph.D. 

 Ing. Martin Kroupa  

 Ing. Václav Živný  

 Ing. Alexander Martinec, CSc. 

 Dalibor Stach   

 Miloslav Pospíšil  

 Ing. Radomil Gold  

 Olga Zámostná  

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ VĚCI

předseda: Mgr. Jana Petříková 

členové: Zdeňka Braunová  

 Ondřej Ördög   

 Dana Janurová   

 Ing. Oldřich Nápravník, CSc. 

 MUDr. Berenika Podzemská  

 MUDr. Oldřich Vastl  

 JUDr. Josef Pavel  

 MUDr. Stanislav Kubín  

 

VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ 

S MAJETKEM KARLOVARSKÉHO KRAJE

předseda: Hana Hozmanová  

členové: Miroslav Kuttner   

 Tatiana Kocábová  

 Ing. Josef Seidl   

 Ing. Stanislav Dušek  

 MUDr. Vít Baloun  

 RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. 

 Mgr. Ellen Volavková  (do 5. 6. 2012)

 Vojtěch Plachý  

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY

předseda: Mgr. Jiří Holan  

členové:  Ing. Jiří Behenský   

  Milan Demeter   

 Jana Jandová 

 Olga Haláková    

 Stanislav Strmeň   

 Ing. Le Anh Phong   

 Emil Voráč    

 Alexander Vagin  

 Ing. Peter Surňák   

 Krista Hrubá    

 Alexej Ružejnikov   

  Mykhaylo Vatashchuk

Komise Rady Karlovarského kraje

(volební období 2008-2012)

1. 1. 2012-17. 12. 2012

KOMISE PRO KULTURU, LÁZEŇSTVÍ 

A CESTOVNÍ RUCH 

předseda: Petr Kuliš 

členové: Miroslav Hrůza - od 6. 2. 2012

 Jiří Novák 

 PhDr. Oleg Kalaš 

 PhDr. Mgr. Zdeněk Musil 

 Libor Balák 

 Ing. Marek Poledníček 

 Ing. Karel Jakobec 

 Petr Masák 

 Ing. Oldřich Kalenda (do 6. 2. 2012)

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOS-

TÍ O FINANCOVÁNÍ ZE STÁTNÍHO ROZ-

POČTU 

předseda: Ing. Václav Jakubík 

členové: Ladislava Dubcová 

 Ing. Jiří Novák 

 Ing. Vladimír Benda 

 Ing. Eliška Stránská 

 Tomáš Nováček 

 Jana Křížová 

 René Bolvari 

 Ing. Jiří Kotek 
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KOMISE DOPRAVNÍ 

předseda: Ing. Tomáš Svoboda 

členové:  Pavel Kroupa 

 Blanka Zouharová 

 Josef Murčo 

 JUDr. Václav Sloup 

 Ing. Zdeněk Suchan 

 Zdeněk Lakatoš 

 Ing. Petr Keřka 

 Ljubo Fistr 

   

KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

předseda: Antonín Lebeda 

členové:  Ing. František Nečekal 

 Jiří Dietz 

 Miloslav Strnad 

 Petr Šikýř 

 Mgr. Radka Hodačová 

 Zdeněk Havel 

 Robert Lukáš

 Martin Dědič 

KOMISE PRO VNĚJŠÍ VZTAHY 

předseda Václav Černý 

členové: Václav Veselý 

 Oldřiška Dítětová 

 Markéta Wernerová 

 Štefan Varga 

 MUDr. Jana Kašparová 

 Miroslav Egert 

 Ing. Michal Pospíšil 

 Viktor David 

KOMISE PRO LIKVIDACI 

NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU 

předseda: Václav Mleziva 

členové:  Bohumil Petrach 

 Jiřina Skálová 

 Ing. Vojtěch Skopový 

 Anna Klímová 

 Ing. Jaroslav Špička 

 Miroslav Volf 

 Stanislav Pochman 

 Jiří Brož 

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

předseda: RNDr. Pavel Vanoušek 

členové:  Ing. Milan Procházka 

 František Bartoň 

 Barbora Vojtová 

  Ing. Ivan Šmat 

 Mgr. Vladimír Melichar 

 RNDr. Petr Rojík, Ph.D. 

 Ing. Luboš Orálek 

 RNDr. Jaroslav Růžička 

KRAJSKÁ PROTIDROGOVÁ KOMISE

 

předseda: Ivan Zajíc

členové:  PhDr. Květoslava Nová

 MUDr. Karel Moravec

 por. Bc. Jaroslav Pakosta

 Mgr. Jiří Hrubý

 Dana Janurová

 MUDr. Jitka Landová

 MUDr. Karel Moravec

 plk. Mgr. Milan Kubíček

ENERGETICKÁ KOMISE

předseda: Ing. Jaroslav Fiala  

členové: Ing. Milan Špička  

 Jakub Pánik   

 Josef Tvarůžek   

 Josef Mráz   

 Ing. František Štěpánek  

 RSDr. Jan Votruba
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Výbory Zastupitelstva Karlovarského kraje

(volební období 2012-2016)

13. 12. 2012-31. 12. 2012

VÝBOR FINANČNÍ

předseda: Hana Hozmanová   

členové: Petr Martínek    

 Květoslava Šafnerová   

 Ing. Josef Kubičko   

 Bc. Vlasta Kaiserová   

 Ing. Richard Ullisch   

 Mgr. Jana Vildumetzová  

 Ing. Michal Toufar   

 Ing. Petr Beránek   

VÝBOR KONTROLNÍ

předseda: Mgr. Petr Šindelář, LL.M.  

členové: RSDr. Jan Votruba   

 Jaroslav Zelenka   

 Květuše Oršošová   

 Jaroslav Smetka   

 Štěpán Cingroš   

 František Nečekal st.   

 Ing. Lenka Straková   

 Naděžda Martáková 

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ 

A ZAMĚSTNANOST

předseda: Ing. Tomáš Svoboda  

členové: Ing. Stanislav Dušek   

 Ing. František Macháň   

 Petr Hanzalius    

 Mgr. Radek Karchňák   

 Mgr. Vladimír Hartmann  

 Mgr. Ladislav Sedláček  

 Mgr. Hana Janischová   

 doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný  

VÝBOR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

předseda: Bc. Pavel Čekan   

členové: Michal Vávra    

 Ing. Eliška Stránská   

 Ing. Alexander Martinec  

 Josef Pojar    

 Ing. Martin Kroupa   

 Vlastimil Balcar   

 Petr Schaller    

 Ing. Miroslav Balatka  

 

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ 

A SOCIÁLNÍ VĚCI

předseda: Jakub Pánik    

členové: Dana Janurová   

 Ing. Oldřich Nápravník, CSc.  

 Jana Kumberová, DiS.   

 Zdeňka Braunová   

 Ing. Lukáš Siřínek   

 MUDr. Jan Svoboda   

 Petr Končel    

 MUDr. Oldřich Vastl   

VÝBOR PRO HOSPODAŘENÍ S MAJET-

KEM KARLOVARSKÉHO KRAJE

předseda: František Jurčák   

členové: Ing. Vojtěch Seidl   

 Ing. Stanislav Dušek   

 Jaromír Kuttner   

 Anna Bozděchová   

 Jakub Pánik    

 Ingeborg Štiková   

 Mgr. Petr Zahradníček   

 Ing. Vojta Plachý   

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

předseda: Mgr. Jiří Holan   

členové: Stanislav Strmeň   

 Ladislava Dubcová   

 Alžběta Schmiedová   

 Jaroslav Moravec   

 Jan Toth    

 Bc. Jaromíra Fajtová   

 Krista Hrubá    

 Ing. Le Anh Phong   

 Alexej Ružejnikov   

 Ing. Peter Surňák   

 Alexander Vagin   

 Mariya Cherevko   

 Emil Voráč    

 Attila Logodi 



03 Samospráva

Komise Rady Karlovarského kraje

(volební období 2012-2016)

17. 12. 2012-31. 12. 2012

KOMISE PRO LÁZEŇSTVÍ 

A CESTOVNÍ RUCH

předseda: Ing. Edmund Janisch  

členové: Ing. Eva Valjentová   

 Ing. Jiří Richter   

 Zdena Šťastná    

 Mgr. Marian Odlevák   

 Libor Haas    

 Radek Šnajdr    

 Mgr. Dalibor Blažek   

 Ing. Petr Kulhánek   

KOMISE PRO KULTURU 

A PAMÁTKOVOU PÉČI

předseda: Ing. Eva Valjentová   

členové: PhDr. Zdeněk Musil   

 Jan Tancibudek   

 Miroslav Hrůza   

 Oldřiška Dítětová   

 Václav Navrátil   

 Ing. Karel Jakobec   

 Ing. Markéta Moravcová  

 Mgr. Jiří Klsák    

 Mgr. Eva Jungmanová  

KOMISE DOPRAVNÍ 

předseda: Josef Murčo    

členové: Antonín Vychodil   

 Helena Kobrová   

 Marek Mikeš    

 Pavel Kroupa    

 Václav Mleziva   

 Mgr. René Roubík   

 Ing. Milan Sapoušek   

 Ing. Libor Šembera   

 Miloslav Zítka   

KOMISE PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT 

předseda: Markéta Wernerová   

členové: Miloslav Strnad   

 Bc. Petr Šikýř    

 Mgr. Petr Holub   

 Antonín Lebeda   

 Ing. František Nečekal   

 Ing. Jan Řezáč    

 Miroslav Egert    

 Ing. Antonín Šimánek   

 Ing. Václav Sebera   

KOMISE PRO VNĚJŠÍ VZTAHY 

předseda: Václav Černý    

členové: Barbora Vojtová   

 Drahomíra Vrzalová   

 Václav Veselý    

 Ing. Stanislav Hubka   

 Ing. Jiří Novák    

 Božena Dvořáková   

 Ing. Pavel Paprsek   

 Ing. Jiří Nešpor   

 Ing. Zdeněk Klingora  

KOMISE PRO LIKVIDACI 

NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU 

předseda: Věra Bartůňková   

členové: Anna Klímová    

 Jiří Jarolím    

 Bohuslav Petrach   

 Jiřina Skálová    

 Ing. Tibor Dobrovolný   

 Jaroslav Hlavsa   

 Luboš Pokorný    

 Jan Rada    

 Ing. Miroslav Hofrajtr  
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KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

předseda: Ing. Václav Živný   

členové: Vladimír Zima    

 František Kolář   

 František Bartoň   

 Jan Poživil    

 RNDr. Pavel Vanoušek   

 Ing. Jiří Červenka   

 RNDr. Petr Rojík, Ph.D.  

 RNDr. Jaroslav Růžička  

 Ing. Daniel Javůrek   

KRAJSKÁ PROTIDROGOVÁ KOMISE

předseda: Bc. Jan Picka    

členové: Marcela Dubová   

 Milan Burger    

 Jan Dušek    

 Eva Křenková    

 Zuzana Skálová   

 Roman Bilský    

 Eduard Frisch    

 Sylvie Kunešová   

 Bc. Pavel Straka   

 

  

ENERGETICKÁ KOMISE

předseda: Ing. Jiří Behenský   

členové: František Kastl   

 RSDr. Jan Votruba   

 RSDr. Jaroslav Businský  

 Josef Tvarůžek    

 Lukáš Červený    

 Ing. Jan Bureš    

 Ing. Josef Hora   

 Ing. Radek Novotný   

 Vít Prošek  



04 Hospodaření kraje

Rozpočtové hospodaření Karlovarského kraje 

se v roce 2012 řídilo rozpočtem, schváleným 

usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje 

č. ZK 329/12/11, ze dne 8. prosince 2011. 

 

Při schvalování rozpočtu Karlovarského kraje 

na rok 2012 se počítalo se schodkem rozpoč-

tu ve výši 506 500 tis. Kč. Schodkový rozpočet 

kraje byl plánován v souvislosti s požadavky na 

předfi nancování a  spolufi nancování projektů 

podporovaných z  fondů EU a dále z důvodu 

probíhajících rozsáhlých investičních akcí kra-

je, kterými byla výstavba Pavilonu akutní me-

dicíny a  centrálního vstupu a  výstavba sídla 

Zdravotnické záchranné služby Karlovarského 

kraje. Zdrojem fi nancování těchto výdajů byly 

jednak fi nanční prostředky minulých let (pře-

vážně ze zdrojů Fondu budoucnosti), který je 

primárně určen pro projekty spolufi nancova-

né z EU a dále z úvěrů. Skutečný výsledek roz-

počtového hospodaření Karlovarského kraje 

za rok 2012 byl sice schodkový, ale pouze ve 

výši 432 491 376,73 Kč. 

Do státního rozpočtu vrátil Karlovarský kraj při 

fi nančním vypořádání za rok 2012 částku ve 

výši 889 285,57 Kč.

Karlovarský kraj zřizoval celkem 73 příspěv-

kových organizací a všechny příspěvkové or-

ganizace vykázaly za rok 2012 kladný nebo 

vyrovnaný výsledek hospodaření. V  globá-

lu dosáhly příspěvkové organizace Karlovar-

ského kraje za rok 2012 zisk v  souhrnné výši 

27 205 753,74 Kč.

Celkové fi nanční prostředky na účtech Karlo-

varského kraje (včetně fondů) činily k datu 31. 

12. 2012 částku 1 020 098 265,17 Kč. Z  toho 

částku ve výši 818 161 576,63 Kč tvořily nevy-

čerpané účelově vázané prostředky. 

O  alokaci volných fi nančních prostředků ve 

výši 201 936 688,54 Kč rozhodne Zastupitel-

stvo Karlovarského kraje na svém zasedání 

dne 13. 6. 2013. Rozdělení je navrhováno ná-

sledovně:

• Příspěvek Muzeu Cheb na záchranný arche-

ologický výzkum

 250 000 Kč 

• Příspěvek Muzeu Karlovy Vary na záchranný 

archeologický výzkum

 150 000 Kč 

• Příděl do fondu budoucnosti

 201 536 688,54 Kč 
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Hospodaření Karlovarského kraje za rok 

2012 bylo přezkoumáno kontrolní skupi-

nou Ministerstva fi nancí České republiky. 

Přezkoumání se uskutečnilo v  období od 

16. 7. 2012 do 3. 8. 2012, od 25. 2. 2013 do 

1. 3. 2013 a od 15. 4. 2013 do 26. 4. 2013 

v sídle Krajského úřadu Karlovarského kra-

je a  dále od 6. 8. 2012 do 24. 8. 2012 ve 

smyslu ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 

420/2004 Sb., o  přezkoumávání hospo-

daření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, v sídle Domo-

va se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ‘‘ v Nejd-

ku, příspěvková organizace,

Hospodaření Karlovarského kraje za rok 

2012 bylo přezkoumáno se závěrem, že při 

přezkoumání hospodaření Karlovarského 

kraje za rok 2012 podle § 2 a  § 3 zákona 

č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a ne-

dostatky, kromě chyb a nedostatků zjiště-

ných při dílčích přezkoumáních, ke kterým 

byla přijata opatření k  nápravě zjištěných 

nedostatků a  kromě chyb a  nedostatků, 

které již byly napraveny.

Karlovarský kraj na základě této zprávy 

není povinen přijmout opatření k  nápra-

vě chyb a nedostatků opatření podle § 13 

zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 

hospodaření územně samosprávných cel-

ků a  dobrovolných svazků obcí, ve znění 

pozdějších předpisů.

Přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2012

PŘÍJMY: údaje v tis. Kč

Daňové příjmy 1 775 238

Nedaňové příjmy 615 345

Kapitálové příjmy 1 284

Přijaté dotace (po konsolidaci) 2 815 200

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 5 207 067

VÝDAJE: údaje v tis. Kč

Běžné výdaje (po konsolidaci) 4 171 699

Kapitálové výdaje 1 467 859

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 5 639 558

0,34%
0,58%

2,90%

1,22%0,49%

6,55%
-0,28%

51,41% 2,27%

1,79%

0,42%

18,04%

2,71%

11,00%

Čerpání výdajů dle oblastí rozpočtu

Odbor vnit ních záležitostí Zastupitelstvo Karlovarského kraje

Odbor editel krajského ú adu Odbor projektového ízení a informatiky

Odbor životního prost edí a zem d lství Odbor zdravotnictví

Ostatní Odbor školství, mládeže a t lovýchovy

Odbor sociálních v cí Odbor kultury, památkové pé e, láze ství a cestovního ruchu

Odbor regionálního rozvoje Odbor dopravy a silni ního hospodá ství



05 Mezinárodní vztahy

Karlovarský kraj se od počátku své existence 

logicky zaměřil v oblasti mezinárodních vzta-

hů na svého bezprostředního souseda - na 

Německo. Společná hranice Karlovarského 

kraje s Německem měří 232,109 km (132,968 

km se Saskem a 99,141 km s Bavorskem), kar-

lovarský region spojuje                 s Německem 

celkem 8 mezinárodních silničních hraničních 

přechodů (5 se Saskem a 3 s Bavorskem). Otáz-

ky řešení společných projektů v příhraničních 

oblastech byly a jsou vnímány jako potřebné 

pro regionální rozvoj, pro lepší integraci Kar-

lovarského kraje do společného evropského 

prostoru. To se týká například budování dal-

ších hraničních spojení. V současné době jsou 

již podepsána dvě společná prohlášení o spo-

lupráci mezi Karlovarským krajem a sousední-

mi německými spolkovými zeměmi      a regi-

ony: Společné prohlášení o spolupráci - Sasko, 

Společné prohlášení o spolupráci – Bavorsko.

Stejně jako se Saskem a Bavorskem, tak také 

s  městem Moskva byl podepsán protokol 

o  spolupráci. Kontakty Karlovarského kra-

je s  Moskvou jsou dlouholeté. Karlovy Vary 

a  okolí měli Rusové rádi již v  carských do-

bách. Zájem o návštěvu lázní, ale i o investice 

ve městě se znovu projevil v 90. letech minu-

lého století. S cílem upevnit vzájemné vztahy 

a úspěšnou spolupráci byl v říjnu 2006 pode-

psán Protokol o rozvoji spolupráce mezi Kar-

lovarským krajem a městem Moskva.

Karlovarský kraj podepsal partnerskou smlou-

vu o  vzájemné spolupráci s  městskou částí 

čínského Pekingu nazvanou Changping. Pro 

hlavní město jedné ze světových velmocí se 

kraj rozhodl mezi několika nabídkami, kte-

ré obdržel v  uplynulých letech z  čínské stra-

ny. Peking, jako hlavní město Číny, byl pro 

Karlovarský kraj velmi zajímavým partnerem 

i  vzhledem k  blížícím se olympijským hrám 

v roce 2008.  

Dohodu o navázání přátelských vazeb pode-

psali hejtman Josef Novotný a primátor města 

Irkutsk Viktor Ivanovič Kondrashov. Obě stra-

ny se zavázaly k  rozvoji spolupráce v  oblasti 

vzdělávání, kultury a umění, sportu, lékařství, 

cestovního ruchu či zachování objektů kultur-

ního dědictví. Také za účelem podpoření ob-

chodně-ekonomických vztahů.

Memorandum o  spolupráci mezi Radou mi-

nistrů Autonomní republiky Krym a Karlovar-

ským krajem podepsali hejtman Josef Novot-

ný a  zástupce předsedy Rady ministrů Geor-

gij Psarev dne 1. března 2012. Obě strany se 

mimo jiné dohodly na spolupráci v  oblasti 

ekonomiky, životního prostředí, sportu, ces-

tovního ruchu a  vědecko-technické koope-

raci. 

Hospodářská i kulturní spolupráce našeho re-

gionu s  Akmolinským krajem v  Kazachstánu 

byla stvrzena dne 24. října 2012 podpisem 

společného memoranda o spolupráci. Doho-

du podepsali hejtman Karlovarského kraje Jo-

sef Novotný a první zástupce akima Akmolin-

ského regionu pan Kosmas K. Ajtmuchame-

tov u  příležitosti konajícího se kazašsko-čes-

kého fóra a s tím spojené návštěvy prezidenta 

Republiky Kazachstán N. A. Nazarbajeva v ČR.

Partnerské vztahy Karlovarského kraje se 
zahraničními regiony a městy
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06 Krajský úřad

6.1. Organizační struktura

Oddělení
STÍŽNOSTÍ

A METODIKY

Oddělení
EKOL. PROJEKTŮ
A ODPADOVÉHO
HOSPODAŘENÍ

Oddělení
FINANCOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

Oddělení
VZDĚLÁVÁNÍ

A EVROPSKÝCH
PROGRAMŮ

Oddělení
ORGANIZAČNÍ,

SPRÁVNÍ, MLÁDEŽE 
A SPORTU

Oddělení
STÍŽNOSTÍ
A KONTRLY

Oddělení
SPRÁVNÍCH
ČINNOSTÍ
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6.2. Ředitel a vedoucí odborů

Mgr. Martina VRÁNOVÁ
zástupce ředitele

pověřená k zastupování vedoucího Odboru kontroly

Kontakt: + 420 354 222 460

E-mail: martina.vranova@kr-karlovarsky.cz 

____________________________________

Mgr. Lubomír NOVOTNÝ
zástupce ředitele KÚ

pověřený k zastupování vedoucího odboru stavební úřad

Kontakt: + 420 354 222 125

E-mail: lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

____________________________________

Mgr. Monika ŠPERGLOVÁ
vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakt: + 420 354 222 443

E-mail: monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz  

____________________________________

Ing. Miroslav OČENÁŠEK 
vedoucí Odboru vnitřních záležitostí 

Kontakt: + 420 354 222 126   

E-mail: miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz   

____________________________________

Mgr. Vladimír MALÝ 
vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství

 

Kontakt: + 420 354 222 461   

E-mail: vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz   

____________________________________

JUDr. Manfred KRAUS 
vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Kontakt: + 420 354 222 190   

E-mail: manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz   

____________________________________

Ing. Daniel MATĚJÍČEK 
vedoucí Odboru správních agend a krajský živnostenský úřad 

Kontakt: + 420 354 222 469   

E-mail: daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Lydie STRÁSKÁ 
vedoucí Odboru kancelář hejtmana a vnějších vztahů 

Kontakt: + 420 354 222 141   

E-mail: lydie.straska@kr-karlovarsky.cz   

____________________________________

Ing. Dagmar DIVIŠOVÁ 
vedoucí Odboru ekonomického  

 

Kontakt: + 420 354 222 266   

E-mail: dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz   

____________________________________

Ing. Petr KULDA 
vedoucí Odboru projektového řízení a informatiky KK 

 

Kontakt: + 420 354 222 436   

E-mail: petr.kulda@kr-karlovarsky.cz   

____________________________________

Ing. Stanislava SPRÁVKOVÁ 
vedoucí Odboru sociálních věcí 

 

Kontakt: + 420 354 222 240   

E-mail: stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz   

____________________________________

Ing. Radim ADAMEC 
vedoucí Odboru kultury, památkové péče, lázeňství     

 a cestovního ruchu 

Kontakt: + 420 354 222 410   

E-mail: radim.adamec@kr-karlovarsky.cz  

____________________________________

Ing. Drahomíra STEFANOVIČOVÁ 
pověřená k zastupování vedoucího Odboru správa majetku 

 

Kontakt: + 420 354 222 205   

E-mail: drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz   

____________________________________

Martina JÁNSKÁ 
pověřená k zastupování vedoucího Oddělení interního 

auditu 

Kontakt: + 420 354 222 135  

E-mail: martina.janska@kr-karlovarsky.cz 

Ing. Marie TOMSOVÁ 
vedoucí Odboru kancelář ředitele úřadu 

 

Kontakt: + 420 354 222 313   

E-mail: marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz   

____________________________________

Ing. Věra TOMSOVÁ 
vedoucí Odboru investic a grantových schémat 

 

Kontakt: + 420 354 222 432   

E-mail: vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz   

____________________________________

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja 
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 
pověřená k zastupování vedoucího Odboru zdravotnictví 

 

Kontakt: + 420 354 222 420   

E-mail: alena.salatova@kr-karlovarsky.cz  

____________________________________

Ing. Regina KINDRÁTOVÁ 
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Kontakt: + 420 354 222 220   

E-mail: regina.kindratova@kr-karlovarsky.cz

Vedoucí odborů krajského úřadu

Ing. Roman ROKŮSEK

Ředitel krajského úřadu

Kontakt: + 420 354 222 120

E-mail: roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz



06 Krajský úřad

6.3. Zaměstnanci úřadu

Stav zaměstnanců krajského úřadu k 31. 12. 2012

odbor počet zaměstnanců

kancelář hejtmana 7

kontroly 24

ekonomický 24

správních agend a krajský živnostenský úřad 10

správa majetku 8

dopravy a silničního hospodářství 17

sociálních věcí 18

školství, mládeže a tělovýchovy 23

životního prostředí a zemědělství 24

projektového řízení a informatiky KK 12

regionálního rozvoje 16

kancelář ředitele úřadu 18

investic a grantových schémat 18

bezpečnosti a krizového řízení 8

vnitřních záležitostí 21

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 13

zdravotnictví 9

stavební úřad 12

legislativní a právní 8

oddělení interního auditu 1

celkem 291

Struktura vzdělání zaměstnanců Karlovarského kraje 

zařazených do krajského úřadu

vysokoškolské doktoranský 
studijní program

1,7%

vysokoškolské magisterský 
studijní program

42,6%

vysokoškolské bakalá ský 
studijní program

10,7%vyšší odborné 
1,4%

st ední s maturitní zkouškou
43,3%

st ední 
0,3%
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okres Karlovy Vary
208

okres Sokolov
75

okres Cheb
15

jiný kraj
1

Personální audit Karlovarského kraje

V srpnu 2012 byla na KÚKK ukončená re-

alizace projektu Personální audit Karlovar-

ského kraje, který byl fi nancován ESF pro-

střednictvím OPLZZ. Cílem projektu bylo 

zefektivnění činnosti a zvýšení kvality slu-

žeb poskytovaných krajským úřadem. 

Podle jednotlivých aktivit projektu se reali-

zovaly následující činnosti:

- Aktivita Kapacitní audit – na základě 

analýzy pracovních kapacit došlo k od-

stranění duplicitních činností, byly iden-

tifi kovány a  optimalizovány přetížené/

nevytížené pracovní kapacity.

- Aktivita Audit kompetenční a  profesní 

způsobilosti zaměstnanců - Zavedení 

systemizovaných míst na základě analý-

zy kompetenční a profesní způsobilosti 

zaměstnanců – aktualizace organizační 

struktury, zavedení  předpokladů a po-

žadavků na konkrétní pracovní pozice, 

aktualizace pracovních náplní – tzv. po-

pisů pracovních míst.

- Aktivita Audit hodnotícího a motivační-

ho systému – nový systém hodnocení 

a motivace zaměstnanců, umožní sledo-

vání výkonu a rozvoje zaměstnance, sle-

dování zvyšování kompetencí zaměst-

nance v  čase,  jednotná metodika pro 

provádění hodnocení.

- Aktivita Implementace IS pro řízení lid-

ských zdrojů – pořízení a  zprovoznění 

nadstavbového informačního systému, 

který zlepší a  usnadní personální práci, 

obsahuje mj. systém pro hodnocení za-

městnanců, zavedení systemizovaných 

míst, vzdělávacích plánů atd.

- Aktivita Vzdělávání personalistů – pro-

školení personalistů a vedoucích perso-

nálně velkých odborů v  oblasti imple-

mentovaných metodik – zajistí udržitel-

nost projektu a zvýšení kvality a odbor-

nosti personalistů. 

- Aktivita Plán a implementace navrhova-

ných opatření – zavedení návrhů z před-

chozích auditů do praxe, jejich sledování 

a vyhodnocení.
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6.4. eGON centrum

V roce 2012 byl úspěšně ukončen tříletý projekt eGON Centrum Karlovarského kraje, který byl 

zaměřen na vzdělávání zastupitelů Karlovarského kraje, úředníků Krajského úřadu Karlovarského 

kraje a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených Karlovarským krajem. 

Celkem bylo vypsáno 428 kurzů (převážně e-learningových), kterých se zúčastnilo 515 osob.
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Celkový počet absolventů (konkrétní účastník je započten tolikrát, kolik kurzů úspěšně absolvu-

je) byl 3254.
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Hlavním přínosem projektu bylo úspěšné a bezproblémové zavedení jednoho z klíčových prvků 

eGovernmentu – elektronického podpisu a informačního systému datových schránek. 

Projekt přispěl k urychlení transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí infor-

mačních a komunikačních technologií. Zvýšením informační gramotnosti úředníků KK a zefek-

tivněním komunikace občana ve vztahu s úřadem bylo dosaženo zlepšení komfortu služeb po-

skytovaným občanům Karlovarského kraje.
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Metodická pomoc obcím a organizacím KK 

v roce 2012

Metodická pomoc obcím a organizacím KK v  roce 2012 byla zaměřena především na 

problematiku vyplývající z novely zákona o sociálních službách, o veřejných zakázkách 

a daňového řádu a dále pak na vstupní vzdělávání úředníků ÚSC.

Rok 2012 Počet osob

Vzdělávání úředníků, zaměstnanců zařazených do KÚ 1338

Vzdělávání a metodická pomoc úředníkům obcí a PO 844

z toho vzdělávání volených orgánů obcí 96

Celkem 2278

Průměrné náklady na jednodenní školení zaměstnance KÚ 1040 Kč

Průměrné náklady na vzdělávání 1 zaměstnance KÚ 483 Kč

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

ženy muži celkem

9 3 12

Zastoupení žen v politických a rozhodovacích 

funkcích

ženy muži celkem

ZKK 7 38 45

RKK 1 8 9

vedoucí 

úředníci
39 28 67

vedoucí 

odborů
10 9 19

6.5. Metodická pomoc
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7.1. Odbor stavební úřad

Během roku 2012, a zejména v jeho závěru, se 

pracovníci odboru stavební úřad připravovali 

na aplikaci zásadní novely stavebního zákona 

účinné od 1. 1. 2013. V prosinci 2012 pak od-

bor spolupracoval s Ministerstvem pro místní 

rozvoj na přípravě celokrajské porady zaměře-

né na proškolení všech zaměstnanců staveb-

ních úřadů z novely stavebního zákona a dále 

se společností VITA software připravoval pro-

školení zaměstnanců ze speciálního softwaru 

určeného pro stavební úřady.

Bylo vydáno 5 metodických stanovisek k růz-

ným problémům v  oblasti stavebního práva        

a správního řádu, byly uskutečněny 4 celokraj-

ské porady se zaměstnanci měst a obcí, z toho 

2 na úseku stavebních úřadů a 2 na úseku pa-

mátkové péče, které byly zaměřeny na výklad 

některých složitých ustanovení zákonů včet-

ně přijaté judikatury správními soudy. Porady 

byly zaměřeny i ke koordinaci úkolů a zabez-

pečení kvalitního výkonu přenesené působ-

nosti          v Karlovarském kraji a dále pak k pří-

pravě na celkovou kontrolu výkonu přenese-

né působnosti plánované v rámci 2leté perio-

dické kontroly ze strany ministerstev a památ-

kové inspekce pro rok 2013.

Bylo provedeno cca 430 individuálních kon-

zultací k  jednotlivým problémům na úseku 

stavebního práva a památkové péče. Průběž-

ně jsou tato stanoviska doplňována na Infor-

mační portál Karlovarského kraje v sekci „sta-

vební úřad“, která obsahuje právní názory KÚ, 

metodiku ústředních orgánů státní správy, 

stanoviska a vyjádření ústředních orgánů stát-

ní správy, ostatní právní názory a  stanoviska, 

judikaturu i některá stanoviska ombudsmana.

S  ohledem na novou judikaturu soudu byla 

větší pozornost zaměřena na pomoc jednot-

livým oddělením odboru v  oblasti aplikace 

správního řádu, stavebního zákona a souvise-

jících předpisů a  některých dalších právních 

předpisů, podle nichž odbor rozhoduje.

Nejdůležitější předpisy:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu 

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

Zákon č. 13/1997 Sb., o  pozemních komuni-

kacích 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

V rámci kontrolní činnosti ve smyslu ustano-

vení § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 

Sb., o  krajích, (krajské zřízení) provedl odbor 

v roce 2012 celkem 4 kontroly, z toho na úse-

ku

Územního řízení a stavebního řádu 

– 2 kontroly

Městský úřad Kraslice, Obec Pernink

Památkové péče – 1 kontrola

Městský úřad Sokolov

Speciálního stavebního úřadu 

– pozemní komunikace  - 1 kontrola

Městský úřad Sokolov

Přehled o vyřízených rozhodnutích odbo-

rem v odvolacím řízení za rok 2012

Celkem přezkoumáno 93 rozhodnutí s výsled-

kem

a) zrušená rozhodnutí, zrušená a vrácená roz-

hodnutí k  novému projednání, změněná 

rozhodnutí 46 

d) potvrzená rozhodnutí 37

e) nepřípustné a opožděné odvolání 10

Celkem přijaty 4 žádosti o  přezkumné řízení 

a obnovu řízení. Z toho v 1 případě nebylo žá-

dosti vyhověno, ve 3 případech bylo rozhod-

nutí v přezkumném řízení vydáno. 
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Dále bylo podáno celkem 5 žádostí o vydání 

opatření proti nečinnosti stavebních úřadů, 

ani jedné nebylo vyhověno, neboť nečinnost 

nebyla zjištěna. Bylo přijato 22 stížností pod-

le ustanovení § 175 správního řádu na postup 

obecných stavebních úřadů I. stupně, v 10 pří-

padech bylo zjištěno pochybení.

V  rámci činnosti stavebního úřadu bylo dále 

vydáno 5 rozhodnutí o určení stavebního úřa-

du v případě, kdy stavba se má uskutečnit ve 

správním obvodu dvou a více stavebních úřa-

dů a v I. stupni bylo na úseku speciálního sta-

vebního úřadu pro pozemní komunikace uči-

něno celkem 12 rozhodnutí, souhlasů, osvěd-

čení, prohlídek (změna stavby 1x, kolaudač-

ní souhlas 2x, stavební povolení 1x, souhlas 

s ohlášenou stavbou 4x, předčasné užívání 1x, 

kontrolní prohlídka 2x, osvědčení k účelu stav-

by 1x, postoupení věci 0x).

V rámci soudního přezkumu bylo v roce 2012 

zahájeno přezkoumání 4 správních rozhodnu-

tí stavebního úřadu Krajským soudem v Plzni, 

žádná žaloba nebyla dosud ukončena pravo-

mocným rozhodnutím.
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7.2. Odbor legislativní a právní  

V  roce 2012 prošel odbor legislativní a  práv-

ní organizační změnou, jejímž výsledkem bylo 

zrušení legislativního oddělení, přesun pra-

covníka z tohoto oddělení na odbor správních 

agend a Krajský živnostenský úřad, odchod pra-

covnice na mateřskou dovolenou, návrat z ma-

teřské dovolené a  příchod nového, začínající-

ho právníka. I nadále je většina rozsahu činnos-

tí z právní oblasti soustředěna do odboru legis-

lativního a  právního a  pokrývá širokou oblast 

veřejného a soukromého práva, ať už se jedná 

o samostatnou působnost Karlovarského kraje 

nebo přenesenou působnost krajského úřadu.

Do působnosti odboru patřila v roce 2012 tvor-

ba smluv, kontrola návrhů smluv z jednotlivých 

odborů krajského úřadu a  některých příspěv-

kových organizací, poskytování právních rad 

a konzultací, vyhotovení nebo kontrola návrhů 

vnitřních předpisů Karlovarského kraje a  kraj-

ského úřadu, konzultace při vydávání naříze-

ní kraje a Věstníku právních předpisů Karlovar-

ského kraje, evidence a úschova smluv uzavíra-

ných Karlovarským krajem (koncem roku 2012 

byla tato agenda převedena na Odbor vnitř-

ních záležitostí), zajištění připomínkového říze-

ní v  rámci krajského úřadu k  legislativním ná-

vrhům vlády a dalších ústředních správních or-

gánů České republiky (koordinace a zpracová-

ní připomínek k 233 návrhům), publikace usne-

sení vlády ČR, agenda v oblasti cenové kontro-

ly a  evidence cen (koncem roku 2012 převe-

deno na Odbor správních agend a Krajský živ-

nostenský úřad) a soudních řízení kraje v oblas-

ti soukromého i veřejného práva (a s tím souvi-

sející zajištění splnění všech úkonů s  tím spo-

jených), zajištění distribuce, evidence a  zúčto-

vání identifi kačních známek výherních hracích 

přístrojů pro obce, posuzování návrhů nařízení 

obcí, schvalování a  publikace veřejnoprávních 

smluv uzavíraných mezi obcemi Karlovarské-

ho kraje. Odbor legislativní a právní připravoval 

materiály pro jednání orgánů kraje, zajišťoval 

plnění povinností Karlovarského kraje v oblas-

ti evidence podpor malého rozsahu v registru, 

v okruhu své působnosti vymáhal pohledávky, 

podával žalobní návrhy a zpracovával vyjádře-

ní k soudům, pro orgány činné v trestním řízení 

při podezření ze spáchání trestního činu apod.

Odbor legislativní a  právní působí jako prvo-

stupňový orgán pro daňové řízení při poruše-

ní rozpočtové kázně prostředků poskytnutých 

Karlovarským krajem, odvolací orgán u  podá-

ní o obnovu pokojného stavu (v loňském roce 

je patrný nárůst této agendy, zřejmě z důvodu, 

že využíváním § 5 občanského zákoníku – ob-

novou pokojného stavu se advokáti, kteří za-

stupují klienty, snaží nahrazovat činnost sou-

du), vyvlastňovacích řízení (vyvlastnění, tj. ome-

zení či odnětí vlastnického práva, je vysoce cit-

livá záležitost a  vyžaduje mimořádnou pozor-

nost na dodržení formálních znaků řízení), zá-

kona o svobodném přístupu k informacím (zde 

došlo v průběhu loňského roku ke kvalitativní-

mu posunu v  rozhodování povinných subjek-

tů, který je i výsledkem metodické činností kraj-

ského úřadu při sjednocování postupu a práv-

ního názoru povinných subjektů) nebo pro da-

ňové řízení u rozhodnutí dle zákona o místních 

poplatcích (v průběhu roku 2012 došlo k nárůs-

tu odvolacích řízení na úseku loterií z důvodů 

nejednotných výkladů právních pojmů v  této 

oblasti, což byl i výsledek překotného přijímá-

ní novel zákona o loteriích a o místních poplat-

cích formou přílepků nebo změny textu návrhu 

zákona až při vlastním projednávání zákonů). 

Po většinu roku prováděli pracovníci odboru 

agendu cenové kontroly a evidenci cen v pro-

vozovnách služeb a prodejnách obcí Karlovar-

ského kraje. Zjištěné nedostatky byly většinou 

drobného charakteru, byly odstraněny na mís-

tě, a tak nebylo nutné zahájit žádné správní ří-

zení pro porušení zákona, jehož výsledkem by 

bylo případné udělení pokuty.

Celkově lze konstatovat, že v  průběhu roku 

2012 došlo k  rozšíření kontroly a  prohloube-

ní kvality realizovaných právních úkonů a aktů 

Karlovarského kraje a Krajského úřadu Karlovar-

ského kraje, metodické pomoci a současně ke 

zvýšení rychlosti při vyřizování požadavků jed-

notlivých odborů krajského úřadu a příspěvko-

vých organizací.
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7.3. Odbor projektového řízení a informatiky 

Hlavním zaměřením v  roce 2012 byla realiza-

ce projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu Kar-

lovarského kraje – část I. až VI.“, která řeší oblast 

rozvoje ICT služeb v rámci iniciativy Smart Ad-

ministration. Vedle tohoto projektu byla také ře-

šena obnova zastaralých technologií ICT infra-

struktury KÚKK. Nejvýznamnější řešené oblasti 

lze pak shrnout v těchto bodech:

1. Vybudování optické síťové infrastruktury 

Karlovarského kraje

 Byla vybudována krajská páteřní optická síť 

s  připojením 14 koncových nebo distribuč-

ních lokalit. S  využitím vybudované infra-

struktury byly zprovozněny např. aplikace 

pro KKN s.r.o. a IP telefonie pro město Toužim. 

Provozování optické infrastruktury bylo před-

pokladem pro zprovoznění služeb v  rámci 

datového centra kraje. 

2. Zprovoznění datového centra v budově 

KÚ a KN

 Došlo ke zprovoznění datových center 

v obou lokalitách včetně jejich napojení na 

síťovou infrastrukturu kraje. V rámci zprovoz-

nění DC došlo k převodu části stávající tech-

nologie do nového prostředí. Technologie 

datových center je využita službami imple-

mentovanými v rámci dalších projektů eGo-

vernmentu. Společně se síťovou infrastruktu-

rou tvoří datové centrum technologickou zá-

kladnu pro rozvoje dalších služeb poskytova-

ných subjektům veřejné správy v rámci Kar-

lovarského kraje.

3. Obnova infrastruktury LAN KÚ

a. Byla vyměněna část aktivních prvků LAN 

KÚ, u kterých byla ukončena podpora vý-

robce a vypršela jejich životnost.

b. Rozšíření kapacity optických linek mezi 

budovami KÚ.

c. Zprovoznění optických linek na novou bu-

dovu Z a připojení do LAN KÚ.

4. Realizace hostované spisové služby kraje

 Byla realizována hostovaná spisová služ-

ba včetně připojení zřizovaných organizací 

kraje. Realizace spočívala ve zprovoznění IT 

technologií, implementaci hostované spiso-

vé služby, uzavření smluv mezi krajem a or-

ganizacemi o poskytování služby hostované 

spisové služby a proškolení uživatelů připoje-

ných organizací.

5. Realizace dalších projektů eGovernmen-

tu s ukončením v roce 2013:

a. Vnitřní integrace úřadu.

b. Krajská digitalizační.

c. Krajská digitální spisovna spolu s Krajským 

digitálním uložištěm a repositářem, integ-

race se spisovou službou krajského úřadu 

Athena.

d. Digitální mapa veřejné správy.

Datové sklady a nástroje 

business intelligence 

Datové sklady je sada nástrojů, metod a meto-

dických postupů, jež se zabývají zpracováním 

velkých objemů dat tak, aby byla pro uživatele 

zpřístupněna ve srozumitelné podobě pro dal-

ší analýzy. Business Intelligence je sada prezen-

tačních nástrojů, které umožňují vytvářet výstu-

py nad daty datového skladu. 

Hlavní přínosy:

• Datová integrace z různých zdrojů do jedno-

ho systému

• Obsahuje historii

• Periodická aktualizace

• Data jsou pro uživatele pouze ke čtení (nelze 

je „zničit“ analýzami, pokusy nebo modelová-

ním)

• Srozumitelně uspořádané pro uživatele

• Mnoho nástrojů pro prezentace a analýzy

|28 29



Projekt Digitální mapa veřejné správy - DMVS

Projekt se zabývá: 

• problematikou katastrálních map, resp. její 

součástí se již stala tzv. „účelová katastrální 

mapa“ (ÚKM), která dočasně nahrazuje veš-

keré digitální katastrální mapy na území, kde 

jsou zatím analogové mapy. Tato byla zapra-

cována do aplikací pracujících s údaji katast-

ru nemovotostí.

• Digitální technická mapa a pasport komuni-

kací. A právě pasport komunikací byl zpraco-

ván a dnes je možné si prohlížet zpracované 

údaje (videa, fotodokumentace, ale přede-

vším informace o stavu vozovek (povrch, vy-

jeté koleje apod), případně o objektech ko-

lem vozovky, dopravní značení atd.).

• Nástroje pro tvorbu a údržbu územních ana-

lytických podkladů, jejíchž součástí bude a je 

již v  testovací verzi tzv. „geoportál“, webová 

aplikace, která bude postupně rozšiřována 

o další nástroje pro celou DMVS, tedy prohlí-

žecí služby – prohlížení jak interních, tak i ex-

terních mapových služeb (např. již zmiňo-

vaný pasport komunikací), stahovací služby 

- výdej dat (exportní moduly pro projektatn-

ty, ORP apod.), nástroje pro zpracování dat, 

jejich konverze. Vše bude propojeno na stá-

vající systémy a metodiky používané v rámci 

ÚAP a postupně budou do tohoto systému 

migrovány veškerá data a stávající služby.
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7.4. Odbor sociálních věcí 

Zapojení odboru do projektů 

fi nancovaných z prostředků EU

V období od 1. 8. 2008 do 31. 7. 2012 byl od-

borem sociálních věcí realizován „Individuální 

projekt Karlovarského kraje pro oblast posky-

tování služeb sociální prevence v  období let 

2008–2012“. Hlavním cílem projektu bylo zajiš-

tění poskytování vybraných služeb sociální pre-

vence a jejich dostupnost osobám sociálně vy-

loučeným nebo ohroženým sociálním vylouče-

ním na celém území Karlovarského kraje. Cílem 

poskytování sociálních služeb je napomoci cí-

lovým skupinám osob se plně zapojit do eko-

nomického, sociálního a kulturního života spo-

lečnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na 

trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup 

ke službám, které návrat na trh práce umožňu-

jí. V rámci projektu byly podporovány tyto dru-

hy sociálních služeb: podpora samostatného 

bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, in-

tervenční centra, nízkoprahová denní centra, 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociál-

ně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociál-

ně terapeutické dílny, terénní programy, sociál-

ní rehabilitace. Celkem bylo podpořeno 15 or-

ganizací poskytujících 32 sociálních služeb, a to 

po dobu až 41 měsíců.

Od 1. 8. 2012 je odborem sociálních věcí reali-

zován individuální projekt „Podpora sítě služeb 

sociální prevence v Karlovarském kraji“. V rámci 

projektu jsou podporovány sociální služby, kte-

ré mají vazbu na transformační procesy v kra-

ji. Konkrétně se jedná o sociální služby: sociál-

ně terapeutické dílny, podpora samostatné-

ho bydlení a sociální rehabilitace pro osoby se 

zdravotním, zejména mentálním postižením. 

Od 1. 5. 2011 je odborem sociálních věcí reali-

zován individuální projekt „Udržitelnost dostup-

nosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarské-

ho kraje“. Hlavním cílem projektu je podpo-

řit a  prohloubit transformační proces pobyto-

vých zařízení sociálních služeb v Karlovarském 

kraji a pokračovat v optimalizaci sítě sociálních 

služeb především pro osoby se zdravotním po-

stižením. Cílem je nastavit síť sociálních služeb 

v Karlovarském kraji tak, aby osoby se zdravot-

ním, zejména mentálním postižením nemuse-

ly být přijímány do domovů pro osoby se zdra-

votním postižením jako doposud. Dalším cílem 

je prosazovat možnost uplatnění osob se zdra-

votním postižením na trhu práce.

Karlovarský kraj je rovněž zapojen do individu-

álního projektu MPSV ČR „Podpora transforma-

ce sociálních služeb“, jehož hlavním záměrem je 

přispět k realizaci deinstitucionalizace pobyto-

vých zařízení sociálních služeb v České repub-

lice a  podpořit snahy o  zkvalitnění, individua-

lizaci a humanizaci služeb sociální péče. Cílem 

projektu MPSV je zahájit proces transformace 

ve vybraných zařízeních ve všech krajích a za-

jistit komplexní metodickou přípravu poskyto-

vatelů, pracovníků a uživatelů sociálních služeb 

na proces transformace do jiných potřebných 

alternativních služeb. Usnesením Rady Karlo-

varského kraje č. RK 86/02/07 ze dne 1. 2. 2007 

byla do projektu MPSV vybrána za Karlovarský 

kraj dvě zařízení sociálních služeb, příspěvko-

vé organizace Karlovarského kraje: Domov pro 

osoby se zdravotním postižením v  Mariánské 

a Domov pro osoby se zdravotním postižením 

„PATA“ v Hazlově. V návaznosti na výstupy indi-

viduálního projektu MPSV byla v roce 2011 za-

hájena realizace individuálního projektu Karlo-

varského kraje na investiční podporu procesu 

transformace v rámci Integrovaného operační-

ho programu.

Od 1. 5. 2012 je odborem sociálních věcí reali-

zován individuální projekt „Vytvoření sítě služeb 

péče o  osoby s  duševním onemocněním na 

území Karlovarského kraje“. Hlavním cílem pro-

jektu je tvorba sítě sociálních a dalších navazu-

jících (zejména zdravotnických) služeb pro oso-

by s duševním onemocněním na území Karlo-

varského kraje. V rámci projektu se předpokládá 

vznik dvou nových sociálních služeb v okresech 

Sokolov a Cheb, kde dosud žádná služba urče-

I. SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST
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ná primárně pro osoby s duševním onemoc-

něním neexistuje.

Od 1. 3. 2012 je odborem sociálních věcí re-

alizován individuální projekt „V  Karlovar-

ském kraji společně plánujeme sociální služ-

by“. Hlavním cílem projektu je tvorba základ-

ní krajské sítě sociálních služeb a  vytvoře-

ní návrhu Střednědobého plánu rozvoje so-

ciálních služeb v Karlovarském kraji na obdo-

bí 2014–2017. V  rámci projektu byl realizo-

ván sociologický výzkum v  oblasti poskyto-

vání sociálních služeb zejména pro osoby se 

specifi ckým zdravotním postižením a seniory, 

budou nastavena kritéria efektivního fungo-

vání a vykazování odborného sociálního po-

radenství, včetně strategie vytváření sítě po-

radenských služeb na území kraje, budou vy-

tvořeny strategické záměry rozvoje služeb so-

ciální prevence. Součástí projektu jsou rovněž 

vzdělávací aktivity pro pracovníky obcí a kra-

je v oblasti poskytování sociálního poraden-

ství, mapování potřeb a provádění sociálního 

šetření. Další významnou oblastí, na kterou je 

projekt zaměřen, je podpora procesu střed-

nědobého plánování sociálních služeb v ob-

cích na území Karlovarského kraje. Další klíčo-

vou aktivitou projektu je vyhodnocování pů-

sobnosti a činnosti sítě sociálních služeb po-

mocí metody The Balanced Scorecard (BSC). 

Metoda BSC umožňuje transparentní řízení 

sítě služeb pomocí stanovených vizí a indiká-

torů. V rámci projektu bude také nastaven sys-

tém fi nancování sociálních služeb v Karlovar-

ském kraji. Budou stanovena kritéria pro roz-

hodování o fi nanční podpoře sociálních slu-

žeb, nastaven proces fi nancování sociálních 

služeb a vytvořeny regionální karty sociálních 

služeb.

Od 1. 6. 2012 je odborem sociálních věcí re-

alizován Individuální projekt „Podpora sociál-

ního začleňování příslušníků sociálně vylou-

čených lokalit v Karlovarském kraji“. Projekt je 

zaměřen na podporu terénní sociální práce 

v  sociálně vyloučených romských lokalitách 

na území Karlovarského kraje. Hlavním cílem 

projektu je prostřednictvím sociální služby te-

rénních programů napomoci k  řešení dlou-

hodobých problémů těchto lokalit a ke zmír-

nění a odstranění negativních jevů ve společ-

nosti. Terénní programy se zaměří na proble-

matiku v  17 vybraných, nejvíce ohrožených 

vyloučených romských lokalitách. V  rámci 

projektu byla rovněž vytvořena Analýza so-

ciálně vyloučených lokalit na území Karlovar-

ského kraje. Cílem je získat aktuální informa-

ce, které přispějí k  zefektivnění integračních 

kroků v rámci Karlovarského kraje, jejichž sna-

hou je zejména překonání, popř. zmírnění so-

ciálně ekonomického vyloučení romských ro-

din a  jednotlivců žijících ve vyloučených lo-

kalitách.

Činnost odboru v oblasti prevence 

kriminality

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje 

č. ZK 281/09/12 ze dne 13. 9. 2012 byla schvá-

lena Koncepce prevence kriminality Karlovar-

ského kraje a  krajská protidrogová strategie 

na léta 2013-2016. Cílem tohoto strategické-

ho dokumentu v  oblasti prevence kriminali-

ty je prioritně podporovat formou dotací pro-

jekty sociální, situační prevence a informová-

ní občanů a tím podporovat realizaci preven-

tivních aktivit na obcích, jež povedou k elimi-

naci kriminálně rizikových, sociálně patolo-

gických jevů a  především omezování příle-

žitostí k  páchání trestné činnosti. Dalším cí-

lem je udržet stávající služby v oblasti preven-

ce kriminality, podpořit vznik nových, potřeb-

ných a podporovat fungující systém preven-

tivní politiky v rámci kraje tak, aby se zinten-

zivnila spolupráce všech subjektů zaintereso-

vaných v oblasti prevence kriminality formou 

vzájemného předávání koncepčních materiá-

lů, informací, zkušeností, námětů a především 

příkladů dobré praxe. 

V  rámci Programu prevence kriminality pro 

rok 2012 byly z kapitoly Ministerstva vnitra ČR 

podpořeny investiční a  neinvestiční projek-

ty obcí Karlovarského kraje v  celkové částce 

3.660.000 Kč. Podpořena byla města Aš, Karlo-

vy Vary, Jáchymov, Rotava, Sokolov a Toužim.

V roce 2012 bylo již potřetí vyhlášeno dotač-

ní řízení pro nestátní neziskové organizace za-

bývající se prevencí kriminality – poskytování 

příspěvků z  rozpočtu Karlovarského kraje na 

podporu aktivit v oblasti prevence kriminali-

ty v roce 2012. Celkem bylo mezi organizace 

rozděleno 200.000 Kč.

Odborem sociálních věcí byl v roce 2012 re-

alizován odborný seminář z  oblasti preven-

ce kriminality na téma Extremismus jako bez-

pečnostní riziko, seminář se uskutečnil dne 

6. 3. 2012.

Dne 19. 12. 2012 odbor sociálních věcí ve 

spolupráci s odborem školství, mládeže a tě-

lovýchovy KÚKK uspořádal III. krajskou konfe-

renci prevence kriminality a rizikového chová-

ní. Uskutečnily se také pracovní porady ma-

nažerů prevence kriminality KK a jednání Pra-

covní skupiny pro realizaci prevence krimina-

lity v KK, v celkovém počtu 6 setkání.

Činnost odboru v oblasti protidrogové 

politiky

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kra-

je č. ZK 281/09/12 ze dne 13. 9. 2012 byla 

schválena Koncepce prevence kriminali-

ty Karlovarského kraje a  krajská protidrogo-

vá strategie na léta 2013-2016. Cílem toho-

to strategického dokumentu v  oblasti proti-

drogové politiky je v rámci protidrogové pre-

vence vytvoření komplexního, funkčního sys-

tému oblasti primární prevence, harm reduc-

tion, léčby a resocializace a koordinace aktivit 

protidrogové politiky, založené na koordina-

ci a evaluaci aktivit realizovaných v Karlovar-

ském kraji, vycházející z  potřeb jednotlivých 

cílových skupin.

V rámci protidrogové politiky v kraji se usku-

tečnila 2 jednání Pracovní skupiny pro reali-

zaci protidrogové politiky v kraji, kdy úkolem 

jednání byla tvorba nové protidrogové stra-

tegie, SWOT analýzy drogové scény Karlovar-

ského kraje.
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Krajská protidrogová komise v roce 2012 zase-

dala celkem 4x. Na svých jednáních se přede-

vším zabývala hodnocením aktivit v rámci pro-

tidrogové politiky v kraji a činností poskytova-

telů protidrogové prevence. Dále se komise se-

známila a schválila navržené fi nanční podpory 

projektům protidrogové prevence poskytova-

telů v rámci dotačního řízení Karlovarského kra-

je - Fondu na podporu nestátních neziskových 

organizací na rok 2013. Komise též v roce 2012 

projednala a schválila Výroční zprávu o realiza-

ci protidrogové politiky v Karlovarském kraji za 

rok 2011, kterou na základě podkladů subjektů 

zabývajících se protidrogovou prevencí zpraco-

vává krajská protidrogová koordinátorka. 

V  roce 2012 se komise též zabývala hledáním 

náhradních prostor pro provoz kontaktního 

a poradenského centra Karlovy Vary, které pro-

vozuje o. s. Světlo Kadaň. 

Komunitní plánování 

V roce 2012 začaly v rámci individuálního pro-

jektu „V  Karlovarském kraji společně plánuje-

me sociální služby“ přípravné práce na tvorbě 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních slu-

žeb v Karlovarském kraji na období 2014–2017. 

Organizací GI projekt o.p.s. (dodavatel aktivit 

projektu vybraný na základě výběrového říze-

ní) byla zajištěna metodická podpora obcí na 

území Karlovarského kraje v  procesu středně-

dobého plánování sociálních služeb metodou 

komunitního plánování. Pro pracovníky obcí 

a kraje byl realizován vzdělávací program a od-

borné semináře v oblasti plánování rozvoje so-

ciálních služeb.

Podpora činnosti nestátních neziskových 

organizací, které poskytují sociální služby 

Pro rok 2012 vyhlásil odbor sociálních věcí vý-

zvu pro předkládání žádostí o příspěvek z Fon-

du na podporu nestátních neziskových organi-

zací. Poskytovatelé sociálních služeb žádali do 

těchto programů:

I. Podpora projektů zaměřených na posíle-

ní sociálního začleňování a pomoc seni-

orům a  osobám se zdravotním postiže-

ním

II. Podpora poskytování sociálních služeb 

v sociálně vyloučených romských komu-

nitách

III. Podpora projektů zaměřených na sociál-

ní prevenci

IV. Podpora projektů zaměřených na proti-

drogovou politiku

K  termínu určenému pro podávání žádos-

tí o příspěvek z Fondu na podporu NNO došlo 

celkem 33 žádostí pro 79 sociálních služeb, cel-

kem bylo rozděleno 5.999.700 Kč:

program I. 2.707.000 Kč

program II. 392.600 Kč

program III. 2.400.100 Kč

program IV. 500.000 Kč

 

V rámci programu Podpora aktivit v oblasti za-

čleňování seniorů do společnosti bylo v  roce 

2012 podpořeno celkem 7 projektů v  celkové 

výši 200.000 Kč.

Národnostní menšiny

V Karlovarském kraji se nachází poměrně hod-

ně komunit různých národností. Spoluprá-

ce s  organizacemi příslušníků národnostních 

menšin je zajišťována zejména prostřednictvím 

Výboru pro národnostní menšiny Zastupitel-

stva Karlovarského kraje (VNM). Se svými pro-

blémy se zástupci národnostních menšin rov-

něž hojně obracejí na koordinátora pro romské 

záležitosti, národnostní menšiny a  integraci ci-

zinců, který pracuje na odboru sociálních věcí. 

Koordinátor kromě toho, že vykonává pozici za-

pisovatele pro VNM, také přednáší na téma ná-

rodnostních menšin a  multikulturní výchovy 

na školách v Karlovarském kraji. Při řešení pro-

blematiky národnostních menšin spolupracuje 

koordinátor i s dalšími odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, zejména odbory kultury 

nebo školství, tělovýchovy a mládeže, ale také 

se zástupci vedení kraje – např. Bc. Miloslavem 

Čermákem a Mgr. Jaroslavem Borkou.
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Ve VNM je zastoupeno sedm v kraji nejpočet-

nějších národností. Počet členů VNM je nyní 

15. Za národnostní menšiny jsou v  něm za-

stoupeni Ukrajinci, rusky mluvící občané 

z  území bývalého Sovětského svazu (jež za-

stupuje Bělorus), Rusové, dále Slováci, Němci, 

Vietnamci, Romové a Maďaři. 

VNM, který funguje už od roku 2005, vyvíjí bo-

hatou činnost. V  roce 2012 např. uspořádal 

tradiční již 5. ročník fotosoutěže s názvem: „Ze 

života národnostních menšin“. Snímky, kte-

ré byly do soutěže zaslány, byly vystaveny ve 

vestibulu Krajského úřadu. Dále VNM pořádal 

výtvarnou soutěž, která byla určena pro žáky 

základních uměleckých škol v kraji. Na závěr 

byla opět uspořádána výstava vítězných ob-

rázků a autoři i škola byly oceněny. 

Dne 7. 9. 2012 byl z  podnětu VNM, pod zá-

štitou náměstka hejtmana a  garanta VNM, 

Bc. Miloslava Čermáka, uspořádán další, ten-

tokrát již IV. Den národnostních menšin. Po-

řádání se ujala Obec Slováků, fi nančně akci 

podpořil Karlovarský kraj. Tato slavnost národ-

nostních menšin je bohatá kulturními vystou-

peními zástupců jednotlivých národnostních 

menšin, ukázkami kuchyní jednotlivých etnik 

a v kraji má vždy velký ohlas.

II. PŘENESENÁ PŮSOBNOST

Dotace ze státního rozpočtu na zajištění 

poskytování sociálních služeb 

V  roce 2012 přijímal odbor sociálních věcí 

v  rámci dotačního řízení Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR také žádosti poskytova-

telů sociálních služeb o dotaci MPSV na rok 

2013. Žadateli byly nejen nestátní nezisko-

vé organizace, ale i obce, fyzické a právnické 

osoby, příspěvkové organizace obcí a  kraje. 

Žádost o dotaci podalo celkem 80 poskyto-

vatelů pro 148 sociálních služeb. Žádosti jed-

notlivých organizací byly zpracovány do sou-

hrnné žádosti, která byla předložena MPSV, 

s celkovým požadavkem 309.990.153 Kč. 

Registrace poskytovatelů sociálních 

služeb 

Krajský úřad rozhoduje v  souladu se záko-

nem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zá-

kon o  sociálních službách“), o  oprávnění 

k  poskytování sociálních služeb, tj. o  regis-

traci sociálních služeb, a v návaznosti na to 

i o změnách v registraci. 

V  průběhu v  roku 2012 bylo vydáno cel-

kem 43 rozhodnutí týkajících se buď regis-

trace nového poskytovatele sociálních slu-

žeb, nebo změn v  rozhodnutí o  registraci. 

V roce 2012 došlo ke zrušení registrace jed-

noho poskytovatele. Počet registrovaných 

poskytovatelů sociálních služeb v  Karlovar-

ském kraji byl v roce 2012 65, počet posky-

tovaných sociálních služeb v kraji (z hledis-

ka druhů služeb) poklesl z počtu 133 v roce 

2011 na 125 v roce 2012.

S  ohledem na velmi časté změny podmí-

nek stanovených pro registraci, k nimž u po-

skytovatelů sociálních služeb dochází (např. 

změny v personálním zajištění sociální služ-

by, v  kapacitě poskytovaných sociálních 

služeb, v  kontaktních údajích, při rozšíření 

nebo snížení počtu poskytovaných registro-

vaných služeb, apod.), jsou pracovnice od-

boru v neustálém kontaktu s poskytovateli. 

Všechny změny musí neprodleně vkládat do 

elektronicky vedeného tzv. veřejného regis-

tru poskytovatelů sociálních služeb, který je 

přístupný veřejnosti na webových stránkách 

MPSV http://iregistr.mpsv.cz/. 

Dle Zákona o sociálních službách kontrolu-

je registrující orgán plnění podmínek stano-

vených pro registraci u poskytovatelů soci-

álních služeb, kterým vydal rozhodnutí o re-

gistraci. V  roce 2012 provedl registrující or-

gán 11 kontrol poskytovatelů sociálních slu-

žeb v  kraji. Ve 2 případech uložil registrují-

cí orgán pokutu za správní delikt, kterého 

se poskytovatelé sociálních služeb dopusti-

li tím, že dle ustanovení § 85 odst. 5 Záko-

na o sociálních službách nesdělili zákonem 

stanoveným způsobem a ve stanovené lhů-

tě požadované údaje za předchozí kalendář-

ní rok.

Náhradní rodinná péče 

Agenda náhradní rodinné péče (dále jen 

NRP), kterou zajišťuje krajský úřad, spočíva-

la v roce 2012 ve vedení evidence dětí, kte-

rým je možné zprostředkovat NRP (osvoje-

ní a pěstounská péče), evidence osob vhod-

ných stát se osvojiteli nebo pěstouny a v ná-

sledném zprostředkování náhradní rodin-

né péče dětem, které mohou být osvojeny 

nebo svěřeny do pěstounské péče. Zpro-

středkování NRP je služba určená primár-

ně dítěti. Spočívá ve vyhledání náhradní ro-

diny dítěti, které nemůže vyrůstat ve své bi-

ologické rodině, tak, aby byl pokud možno 

optimálně zajištěn jeho další vývoj (nejedná 

se tedy o  řešení problematiky bezdětných 

manželských párů či samožadatelů). Výběr 

vhodné náhradní rodiny je zajišťován pro-

střednictvím zvláštního orgánu kraje, tedy 

poradního sboru pro náhradní rodinnou 

péči. Poradní sbor zřídil a jeho členy jmeno-

val hejtman kraje. Poradní sbor tvoří odbor-

níci působící v oblasti sociálně-právní ochra-

ny dětí, členkami jsou i obě pracovnice kraj-

ského úřadu, které zajišťují agendu NRP. 

Během roku 2012 bylo zařazeno do eviden-

ce 46 dětí (z  toho 11 dětí, které mohly být 

osvojeny, 15 dětí do pěstounské péče a 20 

do osvojení i pěstounské péče). Ve sledova-

ném roce se podařilo najít rodinu 23 dětem, 

z  nichž 20 dětí odešlo z  dětských domovů 
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do rodin budoucích osvojitelů a 3 děti do ro-

diny budoucích pěstounů.

Během roku 2012 bylo přijato 25 žádostí o za-

řazení do evidence osob vhodných stát se 

osvojiteli nebo pěstouny, 16 z  nich žádalo 

o osvojení, 9 žádostí bylo o pěstounskou péči. 

Do evidence bylo zařazeno 8 žadatelů, ať již 

párů nebo samožadatelů, z nichž pěti krajský 

úřad zprostředkoval NRP. 

V roce 2012 zajišťoval krajský úřad, jako každo-

ročně, pravidelné konzultace o  výkonu pěs-

tounské péče. Dvoudenní setkání pěstounů 

a  jejich rodin se uskutečnilo na konci školní-

ho roku 2011/2012 v rekreačním zařízení Flora 

na Mariánské (u Jáchymova). Zúčastnilo se ho 

celkem 15 pěstounských rodin (25 dospělých 

osob a 34 dětí). Tentokrát byla pěstounům za-

jištěna přednáška Informačního centra Miku-

láš, o.p.s. - seznámení s  projektem „Správná 

šance“, který se zaměřuje na zvýšení sociálně 

fi nanční gramotnosti dětí a  mládeže ze zne-

výhodněných sociálních skupin (děti z  dět-

ských domovů a z pěstounských rodin). Pěs-

tounům, resp. jejich svěřeným dětem, byla na-

bídnuta možnost účasti ve vzdělávacím kurzu 

se zaměřením na posilování fi nanční gramot-

nosti u dospívajících dětí. Přednáška i nabíd-

ka vzdělávání pěstouny i starší děti velmi za-

ujala. V  průběhu setkání mají pěstouni mož-

nost konzultovat své problémy s  odborníky 

na náhradní rodinnou péči a s psychologem 

a  zároveň si mohou předávat své zkušenos-

ti s výchovou dítěte v náhradní rodinné péči 

a také si dávat vzájemnou podporu při zvládá-

ní mnohdy velmi nelehkých situací.

Sociálně-právní ochrana dětí

V  oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále 

jen SPOD) má krajský úřad postavení zejména 

jako odvolací orgán a vykonává též metodic-

kou, konzultační a  kontrolní činnost ve vzta-

hu k  obecním úřadům a  organizacím, které 

vykonávají SPOD na základě pověření k výko-

nu SPOD dle zákona č. 359/1999 Sb., o  soci-

álně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů, vydané Krajským úřadem Karlovar-

ského kraje (dále jen „pověřené osoby“). 

V  rámci metodické a  konzultační činnosti 

v  roce 2012 uspořádal odbor dva konzultační 

dny na krajském úřadu určené pro zaměstnan-

ce orgánů SPOD obecních úřadů obcí s rozšíře-

nou působností, obecních úřadů obcí s pově-

řeným obecním úřadem a újezdního úřadu Vo-

jenského újezdu Hradiště. Dále odbor zajišťo-

val konzultace přímo na těchto úřadech, rov-

něž i telefonicky nebo elektronickou poštou. 

V rámci kontrolní činnosti byly provedeny dvě 

kontroly se zaměřením na výkon přenesené 

působnosti v oblasti SPOD u dvou obecních 

úřadů obcí s  rozšířenou působností a  jedna 

kontrola u nestátní neziskové organizace, kte-

rá vykonává SPOD na základě pověření k vý-

konu SPOD, tj. „pověřené osoby“. 

Na odbor sociálních věcí krajského úřadu se 

opakovaně obraceli rodiče či rodinní přísluš-

níci, kteří se domáhali přešetření postupů so-

ciálních pracovnic obecních úřadů obcí s roz-

šířenou působností při řešení rodinných spo-

rů o  děti nebo otázek týkajících se výcho-

vy dítěte. V  roce 2012 obdržel odbor cel-

kem 7 stížností a podnětů týkajících se oblas-

ti SPOD. Z  toho 4 stížnosti byly postoupeny 

věcně a místně příslušnému orgánu k vyříze-

ní a 3 stížnosti prošetřoval krajský úřad. Všech-

ny stížnosti řešené krajským úřadem v uvede-

ném roce byly vyhodnoceny jako nedůvodné.

V roce 2012 odbor aktivně spolupracoval s Mi-

nisterstvem práce a sociálních věcí v rámci in-

dividuálního projektu MPSV „Systémová pod-

pora procesů transformace systému péče 

o  ohrožené děti a  rodiny“, který byl zahájen 

v červenci 2012. Tato spolupráce je realizová-

na na základě dohody, kterou uzavřel Karlo-

varský kraj s MPSV v srpnu 2012. 

Odbor sociálních věcí se také podílel na při-

pomínkovém řízení rozsáhlé novely zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

která byla schválena v listopadu 2012 (s účin-

ností od 1. 1. 2013). 
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Sociální reforma k 1. 1. 2012

Od 1. 1. 012 došlo ke sjednocení výplatního 

místa pro všechny nepojistné sociální dáv-

ky, tím se staly Úřady práce ČR. V souvislosti 

s tím bylo zrušeno oddělení sociálních dávek 

na odboru sociálních věcí, které bylo odvola-

cím místem pro obecní úřady obcí.

 

Stejně tak přešla na úřady práce agenda in-

spekcí poskytování sociálních služeb, kraj má 

možnost vyslat do inspekčního týmu svého 

zaměstnance. Během roku 2012 se pracovni-

ce odboru sociálních věcí zúčastnily dvou in-

spekcí. 

Novely právních předpisů upravily nově pod-

mínky výkonu sociální práce na obecních úřa-

dech obcí s rozšířenou působností a na pově-

řených obecních úřadech, a krajskému úřadu 

tím přibyly v  této oblasti nové kompetence: 

činnost metodická, koordinační a  kontrolní 

a samostatná realizace činností sociální práce. 

Hned počátkem roku 2012 provedl krajský 

úřad mapování situace pracovních pozic na 

jednotlivých obcích, počtů sociálních pracov-

níků, případně potřeb jejich dalšího vzdělává-

ní (v rámci projektů a případně předání infor-

mací ohledně jiných typů školení).

V  únoru uspořádal krajský úřad pro sociální 

pracovníky obecních úřadů úvodní společ-

ný metodický den. Během prvního půl roku 

proběhly metodické návštěvy na všech obec-

ních úřadech, kterým byl zákonem svěřen vý-

kon sociální práce. 

V  posledním čtvrtletí provedl krajský úřad 

jednu kontrolu na obecním úřadu.  

III. SOUHRNNÉ ÚDAJE O ROZHODOVÁNÍ V ROCE 2012

Předmět rozhodovací činnosti Rozhodování v I. instanci

Rozhodování ve II. instanci

(odvolací a přezkumné 

řízení, obnova řízení)

Oblast registrace poskytovatelů sociálních služeb 43 0

Zařazení do evidence žadatelů  o NRP, soc.-právní ochrana dětí 10 0

Vyhledání náhradních rodičů dítěti* 23 0

Pověření k výkonu sociálně-     -právní ochrany dětí 0 0

* Jedná se o počet dětí, kterým byla zprostředkována náhradní rodinná péče (v těchto případech se nevydává správní rozhodnutí).

IV. KONTROLY PROVÁDĚNÉ V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI 

Kontrolovaný úsek Počet kontrol Kontrolovaný subjekt

Sociálně-právní ochrana dětí na ObÚORP 2 Město Ostrov, Město Sokolov

Pověřené osoby 1 Český západ, o. s. 

Kontrola plnění podmínek stanovených pro 

registraci poskytovatelů sociálních služeb
11

DOZP v Mariánské, p. o. 

Městské zařízení sociálních služeb, p. o. Karlovy Vary

DOZP “PRAMEN“ v Mnichově, p. o.

Město Aš

DpS v Hranicích, p. o.

DpS v Lázních Kynžvart, p. o.

Město Kraslice

DOZP v Lubech, p. o.

Město Rotava

Město Toužim

DOZP „SOKOLÍK“ v Sokolově, p. o.

Sociální práce 1 Město Loket

Vysvětlivky: DOZP  - Domov pro osoby se zdravotním postižením, DpS - Domov pro seniory, ObÚORP - Obecní úřad obce s rozšířenou působností
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7.5. Odbor zdravotnictví

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

V roce 2012 byly v Karlovarské krajské nemoc-

nici dokončeny významné investiční akce, 

které fi nancoval Karlovarský kraj. Jednalo se 

o  výstavbu nové 5ti podlažní budovy - Pavi-

lonu akutní medicíny a  centrálního vstupu 

v nemocnici Karlovy Vary, který zkvalitnil po-

skytování zdravotní péče pro pacienty z celé-

ho karlovarského regionu, zejména v  oblas-

ti intenzivní medicíny. Tento pavilon byl vy-

baven zdravotnickým zařízením jak ze zdrojů 

Karlovarského kraje, tak z prostředků EU. V ob-

jektu je koncentrována intenzivní medicína 

karlovarské nemocnice, odborné ambulance 

pro pacienty, lékárna i občerstvení. V  souvis-

losti s novým pavilonem nemocnice rozšířila 

svůj tým o cca 30 zaměstnanců. V nemocnici 

Cheb, která je součástí Karlovarské krajské ne-

mocnice a.s., byla v roce 2012 dokončena pra-

vá část budovy B, kdy náklady cca 130 mil. Kč 

fi nancoval rovněž Karlovarský kraj. Výsledkem 

rekonstrukce je výstavba moderního zdravot-

nického zařízení, které plně splňuje požadav-

ky medicíny 21. století. 

Karlovarské krajské nemocnici a.s. se v  roce 

2012 podařilo zrealizovat výběrová řízení 

a nakoupit přístrojové vybavení a nové lůžko-

vé komplety pro nemocnice KV, SO a  CH za 

cca 150 mil. Kč, které budou hrazeny z rozpoč-

tu EU (85 % a Karlovarského kraje 15 %).

Další investiční akcí Karlovarského kraje v ne-

mocnici v  Chebu, realizovanou v  roce 2012 

bylo zřízení ústavní lékárny.

V roce 2012 byl jak v nemocnici Karlovy Vary, 

tak v  nemocnici Cheb otevřen, za fi nanční 

spoluúčasti Karlovarského kraje, babybox.

 

Nemocnice Sokolov 

Karlovarský kraj se snaží rovnoměrně investo-

vat fi nanční prostředky v oblasti zdravotnictví 

mezi všechny okresy, a  tak své fi nanční pro-

středky investoval i v nemocnici Sokolov, kte-

rá je v pronájmu a v roce 2012 zde provedl cel-

kovou rekonstrukci výtahů a realizoval rekon-

strukci a modernizaci iktového centra.

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, 

příspěvková organizace

Krajský dětský domov pro děti do 3 let klade 

dlouhodobě důraz na co nejkratší pobyt dětí 

v ústavním zařízení. KDD spolupracuje s bio-

logickými rodiči a  nabízí jim pomoc a  radu, 

jak řešit jejich nepříznivou situaci. Pokud rodi-

če neprojeví zájem o dítě, jsou činěny kroky, 

aby byla dětem nalezena v co nejkratší době 

nová rodina. Během roku 2012 bylo do zaříze-

ní přijato celkem 72 dětí a propuštěno 71 dětí, 

z  toho 43 do náhradní rodinné péče (30 do 

adopce, 13 do pěstounské péče), 23 dětí zpět 

do biologické rodiny, 5 dětí bylo přeloženo do 

jiného zařízení (např. repatriace na Slovensko).

V průběhu měsíce září a října Karlovarský kraj 

provedl v  této příspěvkové organizaci kom-

pletní opravu (výměnu) střechy.

Krajský dětský domov pokračuje i  nadále 

v projektech „Otevřená náruč“ a „Náhradní ná-

ruč“.

Léčebna dlouhodobě nemocných, pří-

spěvková organizace

V roce 2012 si léčebna připomněla 80 let od 

zřízení nejdecké nemocnice.

Léčebna dlouhodobě nemocných v  Nejd-

ku disponuje 90 lůžky především pro pacien-

ty z  Karlovarského kraje. Je zde zřízeno jedi-

né lůžkové paliativní oddělení v Karlovarském 

kraji, kde jsou hospitalizováni pacienti s nevy-

léčitelným onemocněním. Cílem poskytova-

né paliativní péče je zmírnit bolest a další tě-

Zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem/zakladatelem je Karlovarský kraj jsou:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
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lesná a  duševní strádání, zachovat pacien-

tovu důstojnost a poskytnout jemu i rodině 

a blízkým podporu a doprovod v těžkých ži-

votních okamžicích.

Ze statistických dat léčebny je důležité 

uvést počet přijatých pacientů v roce 2012, 

a to 605 ukončených hospitalizací bylo 615, 

průměrnou ošetřovací dobu v  roce 2012, 

která činila 45 dní. 

V  roce 2012 Karlovarský kraj fi nancoval za-

teplení fasády Léčebny dlouhodobě ne-

mocných. Z  dalších akcí, které byly v  roce 

2012 realizovány vlastní příspěvkovou or-

ganizací je zřízení dalších nadstandardních 

pokojů (dnes jich má léčebna již 14), zříze-

ní kantýny pro pacienty, modernizace ku-

chyně, nákup nových polohovatelných po-

stelí aj.,

Léčebna dlouhodobě nemocných se kromě 

zdravotnické činnosti věnuje i  mimoškolní 

výchově a vzdělávání včetně lektorské čin-

nosti, kdy pořádá odborné konference pro 

ošetřovatelský personál a  odbornou veřej-

nost a  podílí se na přípravě a  realizaci tzv. 

gerontologických dnů.

Zdravotnická záchranná služba Karlo-

varského kraje, příspěvková organizace

Zdravotnická záchranná služba Karlovar-

ského kraje provozovala v roce 2012 v rám-

ci Karlovarského kraje 11 výjezdových sta-

novišť. V  oblasti Karlovarska výjezdová sta-

noviště v K. Varech, Ostrově, Toužimi, Nejdku 

a ve Žluticích, na Chebsku výjezdová stano-

viště v Chebu, M. Lázních a v Aši a v oblas-

ti Sokolovska výjezdová stanoviště v Sokolo-

vě, Kraslicích a v Horním Slavkově. 

Organizace je členěna na střediska zdravot-

nické záchranné služby, dopravu raněných, 

nemocných a rodiček, lékařskou službu prv-

ní pomoci, záchytnou stanici, útvar krizové-

ho managementu a obslužné provozy.

Mezi nejvýznamnější investiční akce dokon-

čené v roce 2012 patří výstavba nového síd-

la Zdravotnické záchranné služby v  K. Va-

rech, kterou fi nancoval Karlovarský kraj část-

kou cca 70 mil. Kč. Jeho výstavbou vznikl 

nový 4podlažní objekt, ve kterém své mo-

derní zdravotnické zázemí najde jak ředi-

telství zdravotnické záchranné služby, tak 

i zdravotnický personál výjezdového stano-

viště záchranné služby v K. Varech. Ke zkva-

litnění provozu zdravotnické záchranné 

služby přispěje i projekt Karlovarského kraje 

fi nancovaný v rámci Integrovaného operač-

ního programu Ministerstva vnitra ČR, a  to 

projekt s  názvem Jednotná úroveň infor-

mačního systému operačního řízení a mo-

dernizace technologie pro příjem tísňové-

ho volání Územní zdravotnické záchranné 

služby, jehož cílem je vybudování technolo-

gického zázemí pro příjem tísňového volání 

v rámci jednotlivých složek IZS a jejich vzá-

jemné systémové propojení. Do projektu se 

zapojili, tzn. účastní se ho, všechny složky 

IZS v celé ČR. V roce 2012 byla zahájena rea-

lizace projektu, předpokládané ukončení je 

k 31. 12. 2013. Projekt je spolufi nancován In-

tegrovaným operačním programem, vyhlá-

šeným Ministerstvem vnitra ČR a  jeho roz-

počet je 35 mil. Kč. Kraj se podílí 15 % této 

částky.

V  roce 2012 záchranná služba získala nový 

management, včetně nového ředitele této 

příspěvkové organizace.

Podpora kraje na projekty a  programy 

v oblasti zdravotnictví

Karlovarský kraj i  v  roce 2012 částkou cca 

500 tis. Kč podpořil žadatele o fi nanční pod-

poru na projekty v oblasti zdravotnictví. Jed-

nalo se o  podporu následujících projektů 

a akcí: Horská služba ČR, Prima Vizus - pre-

ventivní vyšetření zraku předškolních dětí 

v  Karlovarském kraji projektu „Koukají na 

nás správně?“, Oblastní spolek Českého čer-

veného kříže Karlovy Vary na projekt „Výuka 

poskytování první pomoci“, Územní orga-

nizace Svazu diabetiků ČR Ostrov, Svaz di-

abetiků ČR Karlovy Vary, dále kongres „Ge-

rontologické dny Severozápad 2012, Klub 

bechtěreviků o. s. aj.

LSPP

Karlovarský kraj i v roce 2012 fi nancoval lé-

kařskou službu první pomoci, která je orga-

nizována v  oborech pro dospělé, pro děti 

a dorost a zubní a to v K. Varech, v Sokolo-

vě   a v Chebu. 
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7.6. Odbor kultury, památkové péče, 
 lázeňství a cestovního ruchu

Činnost v oblasti přenesené působnosti

Byla provedena 1 kontrola výkonu státní sprá-

vy na úseku kultury na obecních úřadech obcí 

s  rozšířenou působností, a  to na Magistrátu 

města Karlovy Vary.

Činnost v oblasti samostatné působnosti

Program „Děti, mládež a kultura“

Oddělení kultury organizovalo dopolední kul-

turně vzdělávací programy pro mateřské, zá-

kladní a střední školy, a to především divadel-

ní, koncertní, taneční a  fi lmová představení, 

dále přednášky, soutěže a besedy. Pravidelně 

se konaly i další speciální programy muzeí, ga-

lerií, knihoven a hvězdárny. Na tento program 

bylo z rozpočtu Karlovarského kraje vyčleně-

no cca 1,4 mil. Kč. Na tento program přispě-

la formou dotace ve výši 350 tis. Kč také Na-

dace ČEZ, a.s. Celková fi nanční částka pro ten-

to program tedy v roce 2012 činila cca 1,7 mil. 

Kč. Za tyto fi nanční prostředky se uskutečni-

lo celkem 214 kulturních akcí, které navštívi-

lo 27 466 žáků mateřských, základních a střed-

ních škol z Karlovarského kraje.

Seminář kronikářů

Začátkem prosince se ve Valdštejnském sále 

Muzea Cheb uskutečnil již 8. ročník krajského 

semináře kronikářů obcí a  měst Karlovarské-

ho kraje. Semináře se zúčastnilo přes 50 kro-

nikářů. 

Seminář knihovníků

V  roce 2012 se ve spolupráci s  Krajskou kni-

hovnou Karlovy Vary poprvé uskutečnil se-

minář knihovníků. Tento seminář byl zároveň 

spojen s vyhlášením soutěže „Nejlepší knihov-

nice/knihovník“ z okresů Karlovy Vary, Sokolov 

a Cheb. 

Dny Evropského dědictví

Již tradičně byly uspořádány ve spolupráci 

s oddělením památkové péče Dny evropské-

ho dědictví. Tato akce se tentokrát uskutečni-

la v Galerii umění Karlovy Vary. Součástí pro-

gramu byl koncert souborů Základních umě-

leckých škol Karlovarského kraje. Celý výtěžek 

ze vstupného byl v rámci veřejné sbírky věno-

ván na restaurování obrazu Cirkus od Bohumi-

la Kubišty v téže galerii. 

ODDĚLENÍ KULTURY
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Cena hejtmana Karlovarského kraje udě-

lovaná vítězi Mezinárodní pěvecké sou-

těže Antonína Dvořáka v kategorii Píseň

V  rámci konání Mezinárodní pěvecké sou-

těže Antonína Dvořáka je vyhlašována také 

v  kategorii Píseň cena hejtmana Karlovar-

ského kraje. Součástí této ceny je uspořá-

dání koncertu. V květnu 2012 se tento kon-

cert uskutečnil v Galerii umění Karlovy Vary 

a  jeho hlavní představitelkou byla vítězka 

výše zmíněné kategorie Stanislava Mihal-

cová. 

Příspěvky na projekty z oblasti kultury

V rozpočtu kraje v roce 2012 byla na projek-

ty v oblasti kultury vyčleněna částka cca 7,1 

mil. Kč. Z  této částky bylo na podporu vý-

znamných projektů vyčleněno cca 4,1 mil. 

Kč, na podporu ostatních projektů částka 

cca 1,4 mil. Kč a částka 1,6 mil. Kč byla urče-

na na zkvalitnění kulturní nabídky pro veřej-

nost, konkrétně na podporu činnosti profe-

sionálních souborů divadel a symfonických 

orchestrů v Karlovarském kraji (Západočes-

ký symfonický orchestr, Karlovarský symfo-

nický orchestr, Západočeské divadlo Cheb, 

Karlovarské hudební divadlo, Karlovarské 

městské divadlo). V roce 2012 bylo podáno 

celkem 154 žádostí s  celkovou požadova-

nou částkou přesahující 17 mil. Kč.

Seznam příspěvků je uveřejněn na interne-

tových stránkách kraje, viz www.kr-karlovar-

sky.cz. 

Publikační činnost

Oddělení kultury v roce 2012 realizovalo vy-

dání čtvrtletní tištěné brožury „Kulturní ka-

lendář Karlovarského kraje“, která mapu-

je kulturní dění celého regionu. Informace 

o  pořádaných akcích zde uveřejňují obce, 

příspěvkové organizace a  ostatní právnic-

ké a fyzické osoby v Karlovarském kraji. Ka-

lendář byl vydáván nákladem 2 500 ks v čes-

kém jazyce, 500 ks v německém jazyce, 500 

ks v anglickém jazyce a 500 ks v ruském ja-

zyce. Kalendář je kromě tištěné podoby po-

drobněji zveřejňován a každodenně aktuali-

zován na webových stránkách Karlovarské-

ho kraje. 

Z počtu 154 žádostí bylo podpořeno 

87 žádostí – projektů:

10 příspěvků přímo z rozpočtu

významné projekty

 72 příspěvků

ostatní projekty

 5 příspěvků

podpora činnosti 

profesionálních souborů

Tištěná podoba kalendáře

Kalendář na webových stránkách
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Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Kraj prostřednictvím oddělení kultury vykoná-

vá zřizovatelské funkce vůči sedmi příspěvko-

vým organizacím zřizovaných Karlovarským 

krajem:

Krajská knihovna Karlovy Vary

Závodní 378/84, 360 01 Karlovy Vary, 

ředitel PaedDr. Vratislav Emler 

Galerie 4 – galerie fotografi e, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje

Kamenná 2, 350 22 Cheb, 

ředitel Mgr. Zbyněk Illek

Galerie výtvarného umění v  Chebu, pří-

spěvková organizace Karlovarského kraje

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16, 350 02 Cheb, 

ředitel Mgr. Marcel Fišer 

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary, 

ředitel Mgr. Jan Samec

Muzeum Cheb, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje

Nám. Krále Jiřího z  Poděbrad 493/4, 350 11 

Cheb, ředitel Ing. Roman Procházka

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje

Zámecká 1, 356 01 Sokolov, 

ředitel Ing. Michael Rund

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková orga-

nizace Karlovarského kraje

Pod Jelením skokem 30, 360 01 Karlovy Vary, 

ředitelka Ing. Lenka Zubačová.

V  roce 2012 pracovalo ve všech sedmi pří-

spěvkových organizací kultury celkem 169 za-

městnanců a akce, které tyto organizace pořá-

daly, navštívilo celkem cca 330 tis. návštěvní-

ků. Z rozpočtu Karlovarského kraje činily sku-

tečné náklady na činnost těchto příspěvko-

vých organizací včetně investic celkem 85,7 

mil. Kč. Z  kapitoly příspěvků cizím organiza-

cím byla z rozpočtu dále poskytnuta neinves-

tiční dotace na regionální funkce knihoven 

v Sokolově a Chebu ve výši 1,856 mil. Kč. 

Hlavní činnost příspěvkových organizací

Hlavní náplní příspěvkových organizací v ob-

lasti kultury je akviziční činnost, příprava vý-

stavní činnosti, naplňování koncepce péče 

o tradiční lidovou kulturu, konzervační práce 

pro sbírky, archeologická činnost (výzkum, zá-

chranné akce, dohled, terénní průzkum), čin-

nost přírodovědných pracovišť, knižní a  pu-

blikační činnost, příprava přednášek, exkurzí, 

vlastivědných vycházek, muzejní pedagogi-

ky, mimoškolních aktivit pro děti, seniory a ve-

řejnost, přednášky ve školách a další kulturní, 

společenské a prezentační akce. 

Příspěvkové organizace jsou schopné získat 

značnou část fi nančních prostředků na svoji 

činnost z externích zdrojů. Například Muzeum 

Sokolov úspěšně realizuje projekt Česko – ba-

vorský geopark – přírodní dědictví jako šance 

pro region nebo Muzeum Karlovy Vary v roce 

2012 realizovalo úspěšný projekt Umění lovu. 

Obě tyto akce byly uskutečněny za fi nanční 

podpory Evropské unie.

Jedním z úspěchů v roce 2012 bylo také slav-

nostní otevření nové stálé expozice v  Galerii 

výtvarného umění v Chebu jako hlavního pří-

spěvku galerie k 50. výročí jejího vzniku. Stá-

lá expozice v nové podobě začíná ranými díly 

z  období Osmy a  Skupiny výtvarných uměl-

ců a na druhé straně je dovedena až do sou-

časnosti. Proměnou prošly také výstavní pro-

story (nová paneláž a  galerijní osvětlení, re-

novace parket), velká část děl byla přerámo-

vána. Expozice byla rozšířena o jeden sál pře-

místěním depozitáře, což nyní umožňuje sbír-

ku procházet jako okruh, nově obsahuje sály 

věnované moderní architektuře v Chebu a vý-

stavám ze sbírek. Proměna expozice se usku-

tečnila díky mimořádnému příspěvku zřizova-

tele Galerie Karlovarského kraje a ve spoluprá-

ci s  Centrem nových strategií (CENS) Morav-

ské galerie v Brně. 
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Investiční akce v roce 2012 

Od zřizovatele byly poskytnuty prostředky 

v celkové výši 8 mil. Kč, zbytek bylo použi-

to z vlastních zdrojů jednotlivých příspěvko-

vých organizací.

Krajská knihovna v Karlových Varech

Doplnění serverové infrastruktury v  Kraj-

ské knihovně Karlovy Vary, celkem činila in-

vestiční dotace od zřizovatele cca 804 tis. 

Kč. Dofi nancování serverové infrastruktury 

v Krajské knihovně Karlovy Vary, celkem in-

vestiční dotace od zřizovatele ve výši 55 tis. 

Kč. Kompletní výměna koberce ve vstup-

ní hale Krajské knihovny, celkem v  hodno-

tě cca 191 tis. Kč, od zřizovatele poskytnuto 

cca 168 tis. Kč, z investičního fondu knihov-

ny doplacena zbylá část cca 23 tis. Kč. Slu-

neční lázeň – rekonstrukce, celkem investič-

ní dotace od zřizovatele ve výši cca 118 tis. 

Kč. Stavební úpravy skladu Krajské knihov-

ny realizace 2012, celkem dotace od zřizo-

vatele činila cca 852 tis. Kč. Nákup datové-

ho projektoru do učebny, celkem pořízení 

tohoto přístroje stálo cca 72 tis. Kč, přičemž 

ze státního rozpočtu byla poskytnuta částka 

ve výši 71 tis. Kč a zbylá část byla poskytnu-

ta z investičního fondu knihovny.

Muzeum Sokolov

„Zámek Sokolov – rozšíření expozice o 3 sály 

(kamerový systém, elektroinstalace)“ přepo-

kládaná cena 600 tis. Kč, celkové náklady na 

akci činily cca 492 tis. Kč. Na účet zřizovatele 

byl vrácen nevyčerpaný investiční příspěvek 

ve výši cca 108 tis. Kč.

„Zámek Sokolov – věže“ investiční příspě-

vek v částce 500 tis. Kč - na základě žádos-

ti muzea byla částka rozdělena na dvě akce: 

„Havarijní stav střechy na zámku Sokolov“ ve 

výši 200 tis. Kč, celkové náklady nakonec či-

nily cca 191 tis. Kč. Na účet zřizovatele byl 

vrácen nevyčerpaný investiční příspěvek ve 

výši cca 9 tis. Kč.

„Rozšíření expozice – Galerie Friedmann“ ve 

výši 300 tis. Kč. Celkové náklady nakonec či-

nily cca 209 tis. Kč. Na účet zřizovatele byl 

opět vrácen nevyčerpaný investiční příspě-

vek v celkové výši cca 91 tis. Kč.

Muzeum Karlovy Vary

Pořízení speciální pultové vitríny k vystavení 

žlutického kancionálu ve stálé expozici mu-

zea ve Žluticích – pořizovací cena cca 44 tis. 

Kč. Zhodnocení depozitární budovy v Tep-

ličce – výměna oken, nová elektroinstalace 

vč. otopné soustavy, vodoinstalace, moder-

nizace EZS – celkem investiční akce v nákla-

du cca 1 mil. Kč.

Galerie výtvarného umění Cheb

710 tis. Kč na akci: „Paneláž a  osvětlení vý-

stavních prostor v 1. patře Radničního palá-

ce“, 75 tis. Kč na akci: „Oprava střechy a vrat 

dvojgaráže – Háje u  Chebu“, 175 tis. Kč na 

akci: „Oprava podružných rozvaděčů elek-

trické energie v Radničním paláci“.

Muzeum Cheb

V roce 2012 byla na základě výběrového ří-

zení realizována část I. etapy Stavebních 

úprav statku Milíkov - Stodola. Z celkového 

objemu fi nančních prostředků 300 tis. Kč či-

nily stavební úpravy cca 290 tis. Kč a cca 10 

tis. Kč činily náklady technického dozoru in-

vestora. Optimalizace a obnova vnitřní počí-

tačové sítě - pořízeno z  investičního fondu 

ve výši cca 200 tis. Kč.

Galerie umění Karlovy Vary

V  rámci investičních akcí byla realizována 

výměna akumulačních kamen v  Letohrád-

ku Ostrov v  celkové částce 90 tis. Kč. Dále 

byla realizována oprava zatékání do oken – 

– oprava kamenných parapetů v Letohrád-

ku Ostrov v celkové částce 100 tis. Kč. 

Galerie 4

Galerie fotografi e – realizovala jednu inves-

tiční akci – nákup nového osobního auto-

mobilu z důvodu již ekonomicky nevýhod-

ného provozu starého vozidla. Na tuto akci 

byla zřizovatelem uvolněna částka 500 tis. 

Kč. Na základě výběrového řízení bylo vy-

bráno vozidlo Peugeot 5008 za cenu 478 tis. 

Kč. Starý automobil byl na základě rozhod-

nutí kraje předán Střední zdravotnické ško-

le a vyšší odborné škole Cheb. Nepoužité fi -

nanční prostředky vrátila příspěvková orga-

nizace zřizovateli.

Podrobné informace o  velmi obsáhlé vý-

stavní, publikační a  další odborné činnos-

ti příspěvkových organizací kultury a o pro-

jektech fi nancovaných z  externích zdrojů 

jsou veřejně přístupné ve výročních zprá-

vách na webu jednotlivých organizací.
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Činnost v oblasti přenesené působnosti

• Byla vedena správní řízení ve věci vydání 16 

závazných stanovisek/rozhodnutí dle ust. § 

14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památko-

vé péči, k obnově národních kulturních pa-

mátek (hrad a zámek Bečov nad Teplou, zá-

mek Kynžvart, Klášter premonstrátů Teplá).

• Bylo vedeno 6 řízení ve věci vydání rozhod-

nutí v souladu s ust. § 18 zákona č. 20/1987 

Sb., o  státní památkové péči – souhlas 

s přemístěním kulturní památky a národní 

kulturní památky.

• Bylo vedeno 1 řízení ve věci vydání rozhod-

nutí v souladu s ust. § 19 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči – souhlas s uží-

váním kulturní památky pro účely výstavní.

� Byla vedena 3 správní řízení ve věci spá-

chání správního deliktu dle ust. § 35 odst. 2 

písm. f ) zákona č. 20/1987 Sb., o státní pa-

mátkové péči.

• Byla vedena 2 správní řízení ve věci spáchá-

ní přestupku dle ust. § 39 odst. 2 písm. f ) 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči.

• Bylo vydáno 13 vyjádření k prohlášení věci 

za kulturní památku.

• Bylo vydáno 10 stanovisek k  územně-plá-

novacím dokumentacím obcí.

• Byl vykonáván státní stavební dohled při 

obnově národních kulturních památek – 

zvláště hradu Bečov nad Teplou (pokračo-

vání obnovy fasád hradu) a  Kláštera pre-

monstrátů Teplá (obnova prelatury a  části 

konventu – projekt IOP - Integrovaný ope-

rační program).

• Byl podán návrh na Ministerstvo kultury na 

prohlášení Malého Hrzína za vesnickou pa-

mátkovou zónu a Malého Hrzína – Srní za 

krajinnou památkovou zónu.

• Byly podány návrhy na prohlášení mincov-

ny v Jáchymově, Dolu Mauritius na Hřebeč-

né, Blatenského vodního příkopu a Dlouhé 

stoky za národní kulturní památky.

Činnost v oblasti samostatné působnosti

Příspěvky z rozpočtu kraje na obnovu kul-

turních památek a  památkově hodnot-

ných objektů

V  rozpočtu kraje bylo na tento účel pro rok 

2012 vyčleněno 5,5 mil. Kč. Příspěvky byly po-

skytovány vlastníkům objektů na práce souvi-

sející se zachováním, obnovou a využitím kul-

turních památek a  památkově hodnotných 

objektů, nacházejících se na území Karlovar-

ského kraje. Celkem bylo podáno 114 žádos-

tí (4 neúplné žádosti byly vyřazeny) s celkovou 

požadovanou částkou 27 mil. Kč. Bylo poskyt-

nuto 72 příspěvků. Seznam projektů, na kte-

ré byl poskytnut příspěvek, je uveřejněn na in-

ternetových stránkách kraje.

Příspěvky z  Programu regenerace měst-

ských památkových rezervací a městských 

památkových zón 

Oddělení památkové péče zajišťovalo admi-

nistrování poskytování příspěvků v rámci do-

tačního titulu Programu regenerace měst-

ských památkových rezervací a  městských 

památkových zón, vyhlašovaného Minister-

stvem kultury ČR. V roce 2012 bylo poskytnu-

to 8,455 mil. Kč celkem 36 příjemcům.

Veřejnosprávní kontroly – fi nanční kon-

troly ve veřejné správě dle zákona č. 

320/2001 Sb.

V roce 2012 byla provedena dle ust. § 9 odst. 2 

ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., 

o fi nanční kontrole ve veřejné správě, kontro-

la hospodaření s veřejnými prostředky poskyt-

nutými z rozpočtu Karlovarského kraje na ob-

novu památek a památkově hodnotných ob-

jektů, konkrétně na obnovu objektu čp. 510 

v Lokti, zv. Vildenava a na obnovu Zámecké-

ho hospodářského dvora, hospodářské budo-

vy č. p. 351 v Lázních Kynžvart. Při kontrolách 

nebyly zjištěny nedostatky v užití prostředků 

z rozpočtu kraje.

ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
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Dny evropského dědictví (EHD)

Ve spolupráci s oddělením kultury se oddě-

lení památkové péče podílelo na pořádání 

Dnů evropského kulturního dědictví (EHD) 

v Karlovarském kraji. V rámci kulturních akcí, 

pořádaných Karlovarským krajem v  Galerii 

umění Karlovy Vary ve dnech 14.–16. 9. 2012 

byla uspořádána veřejná sbírka na restauro-

vání obrazu Bohumila Kubišty „Cirkus“. Výtě-

žek veřejné sbírky činil 3.600 Kč. 

Propagační a osvětová činnost – vydává-

ní publikací

V  roce 2012 připravilo oddělení památkové 

péče již 3. ročník soutěže „Po památkách Kar-

lovarského kraje“ včetně vyhodnocení a slav-

nostního předání cen hejtmanem kraje.

Ve dnech 4.–6. 10. 2012 se Karlovarský kraj 

zúčastnil Veletrhu PAMÁTKY, kde představil 

v  rámci společné expozice krajů České re-

publiky své aktivity především z oblasti re-

alizace obnovy památek ve svém vlastnic-

tví, fi nancování obnovy památek a  infor-

mačního systému k památkám v kraji, fun-

gování spolupráce s vlastníky památek, ini-

ciativy ve věci zápisu Hornické kulturní kra-

jiny Krušnohoří a  Západočeského trojúhel-

níku na Seznam kulturního a přírodního dě-

dictví UNESCO. Představeny byly také publi-

kace o památkách a památkové péči v Kar-

lovarském kraji, které kraj dosud vydal. 

Dne 20. 4. 2012 se ve Valči, v budově správy 

státního zámku, uskutečnilo pravidelné se-

tkání vlastníků významných kulturních pa-

mátek Karlovarského kraje, kde se kromě 

pravidelné výměny informací uskutečnila 

také prohlídka interiéru zámku, zámeckého 

kostela a zámeckého parku. 

Iniciativa směřující k  zápisu kulturních 

statků na Seznam světového kulturního 

dědictví UNESCO

Záměr nominace tzv. Západočeského lázeň-

ského trojúhelníku (částí historických center 

měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a  Fran-

tiškovy Lázně) na Seznam světového dědictví 

UNESCO .

Dne 27. 1. 2012 se v Poštovním dvoře usku-

tečnilo první jednání mezinárodní skupiny 

expertů, která bude připravovat odborné 

podklady pro nominační dokumentaci vý-

znamných evropských lázní v čele s městy 

tzv. Západočeského lázeňského trojúhelní-

ku, která by mohla být v roce 2015 předlo-

žena k  posouzení Centru UNESCO v  Paříži. 

Jednání se zúčastnili renomovaní odborní-

ci na evropské lázně z Velké Británie, Francie, 

Spolkové republiky Německo, Belgie a  sa-

mozřejmě České republiky. Jednání uvedl 

primátor města Karlovy Vary Mgr. Petr Kul-

hánek. Radní Karlovarského kraje pro kultu-

ru a památkovou péči Ing. Eva Valjentová ve 

svém vystoupení zdůraznila, že Karlovarský 

kraj vítá ustavení skupiny jako další etapu 

nominačního procesu, do které se aktivně 

zapojilo Město Karlovy Vary jako leader ne-

jen měst Západočeského lázeňského trojú-

helníku, ale i dalších evropských lázní. Jed-

nání komise se bude účastnit zástupce Kar-

lovarského kraje, který zůstává koordináto-

rem nominace a  jako partner je připraven 

podílet se na dalších aktivitách nominační-

ho procesu, zejména v  oblasti propagace. 

Po celodenní diskusi se skupina shodla na 

znění základních bodů, které charakterizují 

podobu mezinárodní sériové nominace vý-

znamných minerálních lázní Evropy a stano-

vují základní časový harmonogram přípravy 

nominace. Další jednání komise se uskuteč-

nilo začátkem června 2012 v anglickém Ba-

thu a v listopadu v italských lázních Monte-

catini Terme. Na jednáních byla rozpracová-

vána kritéria výběru členů nominace, včet-

ně metodiky jejich hodnocení. Karlovarský 

kraj nechal zprovoznit pro účely informací 

o nominačním projektu internetové stránky 

www.spaarch.cz. 

 

V roce 2012 byla zpracována nominační do-

kumentace pro podání žádosti o zápis (za-

davatelem byl Karlovarský kraj, zpracovate-

lem je RNDr. Michal Urban). Dokumentace 

byla hrazena z rozpočtu krajů, dotace z pro-

gramu Ministerstva kultury ČR Podpora pro 

památky UNESCO (500 tis. Kč) a  příspěv-

ků obcí. Byla navázána ofi ciální spoluprá-

ce mezi Českou republikou, kterou zastu-

puje ve věcech UNESCO Ministerstvo kultu-

ry, a Svobodným státem Sasko, který zastu-

puje Státní ministerstvo vnitra. Na této úrov-

ni byla ustavena tzv. řídící skupina, ve které 

jsou zástupci Ministerstva kultury ČR, Státní-

ho ministerstva vnitra a Národního památ-

kového ústavu. 

Zástupci Karlovarského a  Ústeckého kra-

je jsou, spolu se zástupcem Národního pa-

mátkového ústavu a  zpracovatelem nomi-

nační dokumentace, členy tzv. smíšené pra-

covní skupiny pro přípravu nominace. Vyús-

těním této spolupráce bylo podání, tento-

„Hornická a  kulturní krajina Krušnohoří/

Montanregion Erzgebirge“ – Záměr no-

minace na zápis na Seznam světového 

dědictví UNESCO
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krát již společné, německo-české žádosti o zá-

pis do Centra Světového dědictví v Paříži dne 

25. září 2012.

Národní památkový ústav ve spolupráci 

se zpracovatelem dokumentace zpracoval 

a předložil koncem července Ministerstvu kul-

tury ČR návrhy na prohlášení krajinných pa-

mátkových zón – hornická kulturní krajina Já-

chymovsko, hornická kulturní krajina Božídar-

sko-Hornoblatensko-Abertamsko, hornická 

kulturní krajina Krupka, hornická kulturní kra-

jina Kovářská – Měděnec. Postupně Národ-

ní památkový ústav ve spolupráci s Karlovar-

ským krajem předkládá Ministerstvu kultu-

ry ČR návrhy na prohlášení vybraných lokalit 

a objektů za kulturní památky. 

Dne 20. 10. 2012 proběhl v  Jáchymově Den 

otevřených dveří některých významných pa-

mátek. Akci uspořádal Karlovarský kraj ve spo-

lupráci s Krajskými muzei Karlovy Vary  a So-

kolov, Římskokatolickou farností Ostrov a Ing. 

Tomášem Petrem v rámci projektu česko–ně-

mecké nominace „Hornické kulturní krajiny 

Krušnohoří“ na Seznam světového dědictví 

UNESCO. Bezplatně se mohli návštěvníci po-

dívat do Královské mincovny, Štoly č. 1, kos-

tela sv. Jáchyma a  měšťanského domu č. p. 

117. V mincovně mohli zájemci obdržet infor-

mace o nominačním projektu. Akci, na kterou 

byli obyvatelé Jáchymova pozváni prostřed-

nictvím letáčků doručených do všech poštov-

ních schránek, navštívily stovky lidí z  řad lá-

zeňských hostů, ale i místních obyvatel. Min-

covnu si prohlédlo 300 lidí, do štoly a do kos-

tela zavítalo cca 200 návštěvníků (na další se 

pro vyčerpanou kapacitu nedostalo), s  vel-

kým zájmem a  dotazy se setkal pan Tomáš 

Petr, vlastník objektu č. p. 117. Velký zájem byl 

zvláště o  odborně komentované prohlídky 

mincovny a kostela.

V prosinci 2012 podal Karlovarský kraj žádost 

o poskytnutí dotace ve výši 200 tis. Kč z pro-

gramu Podpora pro památky UNESCO na do-

pracování, resp. propojení české a  německé 

části nominační dokumentace, což bude rea-

lizováno v roce 2013. 
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Informační naváděcí systém ke kultur-

ním památkám

Cílem tohoto projektu, který se postupně 

realizuje od roku 2002, je provedení jednot-

ného informačního a  naváděcího systému 

k významným a z hlediska cestovního ruchu 

atraktivním nemovitým kulturním památ-

kám, a to od navedení na komunikacích až 

po poskytnutí informací 

o  památkově chráněných územích a  pa-

mátkově hodnotných objektech. 

V roce 2012 bylo osazeno 91 informačních 

tabulí na měšťanské domy na území měst-

ské památkové rezervace Cheb. Texty vzta-

hující se ke kulturním památkám jsou uve-

deny v  českém, anglickém, německém 

a některé i hebrejském jazyce. Jedná se o ta-

bulky z plexiskla o velikosti formátu A4.

Byly vyrobeny a  osazeny 2 dopravní znač-

ky IS 23, které navádějí k Muzeu historických 

motocyklů v Bečově nad Teplou.

ODDĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ

Vytvoření značky a  turistického portálu 

Živý kraj

Tato záležitost  patřila k  nejvýznamnějším  

a časově nejnáročnějším aktivitám odděle-

ní v uplynulém roce a má přesah i do aktivit 

v r. 2013. Zahrnovala přípravu a realizaci vý-

běrových řízení v rámci projektu Živý kraj, tj. 

zajištění a realizaci veřejné soutěže na logo 

Živý kraj, výběrových řízení na zhotovení tu-

ristického portálu, tvorbu videospotů a  fo-

tografi í. Na tyto aktivity cíleně navázala tvor-

ba propagačních materiálů v  české i  cizo-

jazyčné verzi, propagace značky Živý kraj 

v médiích i na prezentačních a veletržních 

akcích v České republice i v zahraničí.

Regionální konference  cestovního ru-

chu

Logickým pokračováním prezentace a  zvi-

ditelnění  turistického portálu  Živý kraj od-

borné veřejnosti Karlovarského regionu 

byla příprava a  realizace Regionální konfe-

rence cestovního ruchu 2012. 

Příprava a realizace veletrhů a prezenta-

cí v rámci cestovního ruchu v ČR i v za-

hraničí

Oddělením cestovního ruchu byla v  roce 

2012 zajišťována prezentace Karlovarského 

kraje na 12 veletrzích cestovního ruchu (Re-

giontour Brno, IMTM Tel Aviv, Holiday World, 

Slovakiatour Bratislava, F.RE.E. Mnichov, 

SACRO Kielce,  50 + Utrecht, ITEP Plzeň, 

TourNatur Düsseldorf, Viva Touristik Frank-

furt, TIFT Taškent, TC Lipsko). Většina vele-

tržních prezentací byla realizována ve spo-

lupráci s  Agenturou CzechTourism, částeč-

ně také ve spolupráci s  Infocentrem Karlo-

vy Vary. Tato spolupráce se velice osvědčila 

a umožnila Karlovarskému kraji ušetřit část 

fi nančních  prostředků. 

Veletržní stánek Karlovarského kraje se 

představil samostatně na  veletrzích v Brně 

a Praze.

Příprava veletrhů  je dlouhodobá činnost 

a  zahrnuje velký počet různorodých prací 

a kroků. Na akci samotné (veletrh nebo pre-

zentační akce) poskytovali pracovníci od-

dělení cestovního ruchu informace o Karlo-

varském kraji a aktivitách i službách v něm 

v  češtině, němčině, angličtině, francouzšti-

ně nebo ruštině. Celý cyklus prezentací Kar-

lovarského kraje na veletrzích uzavírá kon-

trola podkladů a  vyúčtování objednaných 

a využitých služeb. 

Subjektům, které nemají možnost jet na ve-

letrhy osobně,  je nabízena možnost využít 

bezplatný prospektový servis Karlovarské-

ho kraje.

Obdobné práce se vážou  také na cílené 

prezentace – v roce 2012 měla vysokou úro-

veň srpnová prezentace Karlovarského kraje 

v Izraeli, zajišťovaná ve spolupráci s Českým 

centrem  a  Zastupitelským úřadem České 

republiky v Tel Avivu.

Spolupráce  s  Agenturou CzechTourism 

a jeho zahraničními zastoupeními   

Oddělení cestovního ruchu ve spolupráci 

s CzechTourismem  připravuje a organizuje 

různé semináře a konference a organizačně 

i personálně participuje na přípravě a reali-

zaci jimi organizovaných Fam tripů a  Press 

tripů na území našeho kraje. To představu-

je časově náročné zajišťování veškerého do-

provodného servisu – zpravidla ubytování,  

odborný program, doprava, průvodcovské 

služby a poskytování profesionálních infor-

mací o cestovním ruchu v regionu. V ome-

zené míře se oddělení podílí také na spolu-

fi nancování některých podpůrných aktivit. 

V roce 2012 se pracovníci oddělení cestov-

ního ruchu zabývali 8 akcemi tohoto typu.

Kromě toho zpracovalo oddělení cestovní-

ho ruchu za náš kraj manuál pro průvodce 

z celé České republiky. Jedná se o propaga-

ci zajímavostí  Karlovarského kraje  v  rám-
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ci aktivity CzechTourismu “Poznejte regiony 

ČR 2012”. Dále jsme byli členy pracovní skupi-

ny tvořící regionální a  nadregionální paspor-

ty produktů v cestovním ruchu se zaměřením 

na náš kraj. Navíc jsme organizačně  setkání 

těchto pracovních skupin na našem kraji zajiš-

ťovali. V neposlední řadě jsme spolupracovali  

s agenturou CzechTourism na tvorbě marke-

tingových strategií pro následující roky. 

Pro potřeby propagace kraje jsme zajišťovali 

a odesílali propagační materiály před prezen-

tacemi zahraničních zastoupení  v  průběhu 

celého roku na území ČR i v zahraničí. 

Spolupráce s  Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR

V roce 2012 se ze strany oddělení jednalo pře-

devším o účast v pracovní skupině pro návrh 

zákona o  cestovním ruchu a  následném vy-

pracování komentářů k návrhu zákona o ces-

tovním ruchu a ke Koncepci rozvoje cestovní-

ho ruchu ČR.

Agenda příspěvků z rozpočtu Karlovarské-

ho kraje na podporu aktivit v  cestovním 

ruchu. 

Celkem bylo v  roce 2012 vyřízeno 64 žádos-

tí, které prošly procesem od vytvoření a me-

dializace výzvy k předkládání žádostí konzul-

tacemi a poskytováním informací, samotným 

přijímáním žádostí, jejich evidencí a zpracová-

ním, následným vyrozuměním žadatelů a pří-

pravou smluv a v závěru vyúčtováním poskyt-

nutých příspěvků. 

Prezentace kraje v médiích 

Jedná se především o vytváření  odborně-po-

pulárních článků do různých periodik (COT, 

Czech Travelogue,  Kam po česku, Relax  TIM 

magazín, Kapka přírody, Kapka dětem, Welco-

me to Prague and Czech Republic, Wochen-

kurier, Snow, Mosty v Čechiju, Spa magazine, 

Cestovní informátor ČR, Klub českých turis-

tů, Panorama Čechija, TV Pohoda, KAM  a dal-

ší). K nejhodnotnějším řadíme prezentaci Lá-

zeňského trojúhelníku v  ofi ciálním časopise 

UNESCO World Heritage Magazine.

Vydávání propagačních materiálů

Tyto aktivity zahrnují kompletní přípravu 

a zpracování podkladů pro vydání nových tiš-

těných materiálů Živý kraj a jeho cizojazyčné 

verze Living land, dále vydání aktualizovaných 

dotisků stávajících propagačních materiálů 

a map. Do této sekce také můžeme řadit za-

jišťování vydávání reklamních předmětů s lo-

gem Živý kraj a Karlovarský kraj. Tyto reklam-

ní předměty jsou poté využívány na různých 

akcích, především na dětských a  jsou dětem 

předávány jako ceny či drobné upomínkové 

předměty. Samozřejmě tyto reklamní před-

měty jsou také předávány na jednotlivých ve-

letrzích cestovního ruchu nebo jsou předává-

ny jako drobné dárky významným návštěv na-

šeho kraje.

Podpora práce fi lmařských týmů

V roce 2012 se jednalo o organizační podpo-

ru televizního týmu z Německa, jehož výsled-

kem práce na území kraje byl 1. díl pořadu 

Wunderschön z cyklu propagujícího krásy ev-

ropských lázeňských center, vysílaný v televizi 

WDR. Tato aktivita byla pro kraj velice propa-

gačně přínosná i fi nančně výhodná.
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Publikační činnost na webu Karlovarské-

ho kraje, editace a aktualizace webů

Jedná se o  textové podklady pro články 

a  zprávy na internetových stránkách turis-

tického portálu www.zivykraj.cz, stránkách 

Karlovarského kraje, www.kr-karlovarsky.

cz, dále portálu propagujícího agroturistiku 

v kraji, www.kvagro.cz a v neposlední řadě 

umísťování fotografi í ve veřejně dostup-

né fotobance kraje, kde je možno zveřej-

ňovat, ale především si fotografi e stahovat 

pro jakékoli nekomerční použití zcela zdar-

ma, www.kvpoint.cz. Tento ojedinělý počin 

z celé ČR je velmi kladně hodnocen i ze stra-

ny Agentury CzechTourism, která sama tuto 

fotobanku kraje využívá pro své projekty.

Aktivní spolupráce s  dalšími odbory 

Krajského úřadu Karlovarského kraje

Za nejvýznamnější považujeme součinnost 

s kanceláří hejtmana při  zabezpečení prů-

vodcování, tlumočení, překladů  či zajišťo-

vání služeb a programu např. při příležitos-

ti návštěv ofi ciálních hostů Karlovarského 

kraje – především v lázeňských městech na-

šeho regionu. Dále k nim řadíme asistence 

při akcích pořádaných a zaštiťovaných kra-

jem. Do této skupiny prací patří i  tlumoče-

ní při jednáních k různým projektům (např. 

Montanregion apod.) nebo zajišťování infor-

mací,  propagačních materiálů a propagač-

ních předmětů pro jiné odbory Karlovarské-

ho kraje a sekretariáty členů Rady Karlovar-

ského kraje.

Spolupráce s jinými subjekty cestovního 

ruchu v regionu

Tyto aktivity představují  především spolu-

práci s  hotely, lázeňskými domy, infocent-

ry Karlovarského kraje, ale také s  organiza-

cemi lokálních destinačních uskupení. Prá-

ce  se týká  také  odborného dohledu nad 

praktikanty středních nebo vyšších odbor-

ných škol ze studijních oborů zaměřených 

na cestovní ruch. Samostatnou činností je  

zajišťování komisního prodeje propagač-

ních materiálů.

Komunikace  s veřejností 

Komunikace s veřejností představuje přede-

vším reakci na telefonické a  e-mailové do-

tazy občanů, podnikatelských subjektů i ve-

řejného sektoru z  České republiky i  zahra-

ničí. Týká se spolupráce jak      s  televizní-

mi či rozhlasovými společnostmi, tak v ně-

kterých případech i různými  vydavatelství-

mi. Do této skupiny je možno řadit také kon-

zultantskou pomoc a poskytování podkladů 

studentům vysokých 

a vyšších odborných škol se zaměřením na 

cestovní ruch  při zpracování bakalářských 

či diplomových prací, event. prostudová-

ní závěrečných prací a  vytvoření oponent-

ských posudků.

Komunikace s profesními sdruženími 

Oddělení cestovního ruchu se pravidelně 

účastní jednání profesních sdružení našeho 

regionu. Jedná se především o  společnos-

ti Asociace hotelů a  restaurací, Svaz léčeb-

ných lázní, Sdružení lázeňských měst, Me-

dispa, ze zahraničních organizací je to sdru-

žení EHTTA. Na základě pozvání se účastní-

me jednání některých místních akčních sku-

pin či setkání průvodců apod. Do této skupi-

ny prací řadíme také účast na republikových 

a zahraničních jednáních, seminářích a kon-

ferencích s  tematikou cestovního ruchu, 

propagace regionů, přeshraniční spoluprá-

ce, možnostech účasti na projektech apod.

Administrace projektů

Jednou z důležitých činností je administra-

ce projektů ve fázi udržitelnosti, což obná-

ší zpracovávání monitorovacích zpráv a do-

hled nad dodržováním předepsaných pravi-

del. V roce 2012 se tato činnost týkala níže 

uvedených projektů:

• Soubor propagačních materiálů Karlovar-

ského kraje

• Prezentace kulturního dědictví kraje

• Vizuální prezentace Karlovarského kraje 

• Cizojazyčná verze webových stránek Kar-

lovarského kraje

• Konference cestovního ruchu a lázeňství

• Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského 

kraje v roce 2010.
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7.7. Odbor kontroly
Oddělení veřejnosprávní kontroly 

a její metodiky

Oddělení veřejnosprávní kontroly a její metodiky zabezpečuje úkoly vyplývající ze zákona 

č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Veřejnosprávní kontrolou na 

místě prověřuje hospodaření s veřejnými prostředky příspěvkových organizací, jejichž zřizovate-

lem je Karlovarský kraj, a to v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 tohoto zákona.

V roce 2012 bylo:

• zahájeno oddělením veřejnosprávní kontroly a její metodiky 31 veřejnosprávních kontrol na 

místě, z toho bylo:

- 5 veřejnosprávních kontrol na místě zaměřených na splnění přijatých opatření z veřejno-

správních kontrol provedených v minulosti

- 7 mimořádných veřejnosprávních kontrol hospodaření na místě

- 19 plánovaných veřejnosprávních kontrol hospodaření na místě

• ukončeno 28 veřejnosprávních kontrol na místě (z toho 3 z roku 2011), dalších 6 rozpracova-

ných veřejnosprávních kontrol přešlo do roku 2013

• ve 3 případech zjištěno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1.761.356 Kč.

Tabulka č. 1 uvádí, jaký objem v Kč a jaké procento bylo zkontrolováno v rámci veřejných příjmů 

a veřejných výdajů:

Vybraný vzorek operací u kontrolovaných osob Finanční částka

Veřejné příjmy
54.289.000 Kč 

(tj. 10 % celkových veřejných příjmů)

Veřejné výdaje
95.549.000 Kč 

(tj. 17 % celkových veřejných výdajů)

Oddělení kontroly prostředků z EU

Oddělení kontroly prostředků z EU v roce 2012 zkontrolovalo fi nanční prostředky uvedené v gra-

fu č. 1 a 2 v rámci 86 provedených kontrol ex post (následné kontroly) a interim (průběžné kon-

troly). 

Kontroly ex post se týkaly příjemců veřejné fi nanční podpory poskytnuté Karlovarským krajem 

jako zprostředkujícím subjektem ze strukturálních fondů EU v rámci uplynulého programova-

cího období 2004–2006. Kontroly byly zaměřeny především na kontrolu majetku pořízeného 

v rámci projektů, plnění povinných následných aktivit a monitorovacích ukazatelů, zejména vy-

tvořených nových pracovních míst. Celkem bylo provedeno 44 kontrol v rámci Společného regi-

onálního operačního programu (dále jen „SROP“).

Graf č. 1 - Objem zkontrolovaných fi nančních prostředků v rámci SROP
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11 389 502,04 Kč
 příspěvek z rozpočtu 

Karlovarského Kraje

 podíl z příspěvku ESF

 celková výše příspěvku

 objem uznatelných 

nákladů

34 889 324,10 Kč

46 278 826,14 Kč

122 461 600,00 Kč



Kontroly interim se zaměřovaly především na dodržování povinností stanovených smlouvami 

o poskytnutí fi nančních prostředků příjemců veřejné fi nanční podpory poskytnuté Karlovarským 

krajem jako zprostředkujícím subjektem ze strukturálních fondů EU v rámci současného progra-

movacího období 2007–2013 a stanovenými právními předpisy ČR a EU. Cílem kontrol je elimi-

nace rizika zneužití poskytnutých prostředků. V průběhu roku 2012 bylo provedeno celkem 42 

kontrol v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).

Graf č. 2 - Objem zkontrolovaných fi nančních prostředků v rámci OP VK

Pochybení příjemců mohou vést až k  povinnosti vrátit získané prostředky, případně k  dalším 

sankcím za porušení rozpočtové kázně a nedodržení smluvních podmínek poskytnuté veřejné 

fi nanční podpory. 

Oddělení kontroly prostředků z EU příjemcům průběžně poskytuje metodickou pomoc formou 

metodických dohlídek u probíhajících i nově zahajovaných projektů. V roce 2012 proběhlo 48 

metodických dohlídek.

 

Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků

Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků zajišťuje přezkoumávání hospodaření 

obcí, měst a dobrovolných svazků obcí. 

Podle zákona 420/2004 Sb., o  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, byla prováděna úředníky oddělení 

v roce 2012 kontrola celkem u 134 územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) a dobrovol-

ných svazků obcí (dále jen „DSO“). Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků posky-

tovalo v průběhu celého roku žadatelům z řad obcí, měst a dobrovolných svazků obcí metodic-

kou pomoc formou individuálních konzultací, pravidelných školení a při veřejnosprávních kont-

rolách u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město nebo obec.

 

Ke dni 31. 3. 2013 bylo zpracováno celkem 78 závěrečných zpráv o výsledku přezkoumání hos-

podaření ÚSC a  DSO za rok 2012. Zbývající část zpráv o  výsledku přezkoumání hospodaření 

bude v  souladu se zákonem o  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 

a dobrovolných svazků obcí zpracována nejpozději do 30. 5. 2013. 

39 526 643,79 Kč

 objem kontrolovaných prostředků

 podíl z příspěvku ESF

 podíl národního spolufi nancování ze státního rozpočtu ČR

 celkové způsobilé výdaje

96 429 706,75 Kč

17 219 590,50 Kč

114 797 269,00 Kč



07 Přehled činností odborů

Tabulka č. 2 uvádí souhrnné výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2012 k 31. 3. 

2013.

Výsledek přezkoumání
Počet ÚSC 

a DSO

Vyjádření 

v %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 3 písmene a) záko-

na o přezkoumání 

 - při přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO nebyly zjištěny chy-

by a nedostatky

64 48 %

ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 3 písmene b) záko-

na o přezkoumání 

- při přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO byly zjištěny chyby 

a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených 

pod písmenem c)

7 5 %

ÚSC a DSO hodnocené dle odstavce 3 § 10 písmene c) záko-

na o přezkoumání 

- při přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO byly zjištěny závaž-

né chyby a nedostatky,

7 5 %

Zbývá k provedení  56  42 %

Celkový počet přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za 

rok 2012
134 100 %

Tabulka č. 3 uvádí podrobněji hodnocení výsledků přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 

2012 podle druhu závažných chyb a nedostatků podle písmena c) k 31. 3. 2013. 

Druh závažných chyb a nedostatků

Počet zjiš-

těných 

chyb a ne-

dostatků

Vyjádření 

v %

1. ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 3 písmene c) 1 

– porušení rozpočtové kázně 
0 0%

2. ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 3 písmene c) 2 

– neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost vedení účetnictví
3 23 %

3. ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 3 písmene c) 3 

– pozměňování záznamů a dokladů v rozporu se zvláštními práv-

ními předpisy

0 0 %

4. ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 3 písmene c) 4 

– porušení povinností nebo překročení působnosti územního 

celku stanovených zvláštními právními předpisy

6 46 %

5. ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 3 písmene c) 5 

– nebyly odstraněny nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání 

nebo při přezkoumání za předcházející roky

4 31%

6. ÚSC a DSO hodnocené dle § 10 odstavce 3 písmene c) 6 

– nebyly vytvořeny podmínky pro přezkoumání
0 0 %

Celkem 13 100 %
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U některých ÚSC a DSO byly identifi kovány závažné chyby a nedostatky vícero druhů. Z toho-

to důvodu je celkový počet zjištěných chyb a nedostatků uvedený v tabulce č. 3 vyšší než počet 

ÚSC a DSO hodnocených písmenem c) uvedený v tabulce č. 2.

Graf č. 3 uvádí v procentech výsledky hodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2012 k 31. 

3. 2013 v rozdělení podle písmene a), kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky, písmene b), kdy 

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, a písmene c), kdyby byly zjištěny závažné chy-

by a nedostatky.

Graf č. 4 uvádí v procentech rozdělení výsledků hodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2012 

k 31. 3. 2013 v členění podle druhu závažných chyb a nedostatků u hodnocení písmenem c).

Graf č. 3      

Výsledky hodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2012 k 31. 3. 2013 vyjádření výsledků /ta-

bulka č.2/  

Graf č. 4

Rozdělení výsledků hodnocení přezkoumání dle písmene c) podle druhu závažných chyb a ne-

dostatků za rok 2012 k 31. 3. 2013 /tabulka č.3/ 

48% 

5% 5% 

42% 
písm. A)

písm. B)

písm. C)
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Oddělení stížností a metodiky 

Oddělení stížností a metodiky zajišťuje vedení centrální evidence a agendy spojené s přijímáním 

a vyřizováním petic, stížností, podnětů, návrhů a připomínek, včetně evidence stížností podle § 

175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad Karlovarského kraje přijal v roce 2012 celkem 243 podání občanů, která zahrnovala 

stížnosti, petice, podněty, anonymy, žádosti, návrhy, připomínky, včetně 64 stížností na správní ří-

zení. Průměrná doba vyřízení stížností činila 31 dnů od přijetí, přičemž maximální lhůta je 60 dní. 

Tabulka č. 4 a graf č. 5 uvádějí počet a vyhodnocení došlých podání s výjimkou stížností na správ-

ní řízení.

     

Vyhodnocení Podání *

oprávněné 19

částečně oprávněné 18

neoprávněné 64

postoupené (nebylo v kompetenci krajského úřadu) 78

Celkem 179

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

Graf č. 5

Oddělení stížností a metodiky zajišťuje metodickou pomoc v rámci celého krajského úřadu a zři-

zovaných příspěvkových organizací v kontrolní činnosti.

Odbor kontroly ve spolupráci s oddělením interního auditu se v průběhu celého roku 2012 po-

dílel u projektů Karlovarského kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací na řešení proble-

matiky Regionálního operačního programu Severozápad. Došlo ke zpracování analýz všech kon-

trolních a auditních zjištění externích kontrolních a auditních orgánů včetně auditní mise Evrop-

ské komise a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a vyhotovení námitek a stanovi-

sek ke všem kontrolním protokolům a auditním zprávám. Odbor kontroly připravoval podklady 

pro jednání s ministerstvem fi nancí, ministerstvem pro místní rozvoj, Evropskou komisí a Evrop-

ským úřadem pro boj proti podvodům.
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7.8. Oddělení interního auditu
Interní audit je na Krajském úřadu Karlovarského kraje zřízen v souladu se zákonem č. 320/2001 

Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o fi nanční kont-

role).

Interní audit je nezávislá objektivně zjišťovací a konzultační činnost, kterou zajišťuje oddělení in-

terního auditu jako specifi ckou funkci podpory všech řídících úrovní Krajského úřadu Karlovar-

ského kraje tím, že předkládá výsledky prověřování a hodnocení přiměřenosti a účinnosti zave-

dených řídících a kontrolních mechanismů vnitřního řídícího a kontrolního systému úřadu.

Uvedenou činnost oddělení zajišťuje prostřednictvím výkonu interních auditů a auditních zaká-

zek (šetření), které jsou plánované či na vyžádání, a metodickou a konzultační činnosti. Odděle-

ní interního auditu se podílí na připomínkování legislativních návrhů, vnitřních předpisů a jiných 

dokumentů. Pořádá pravidelné porady útvarů interního auditu a zaměstnanců v oblasti fi nanční 

kontroly měst v působnosti Karlovarského kraje.

V roce 2012 se činnost interního auditu prioritně zaměřila na prověřování výsledků kontrolní čin-

nosti a poradenství související s čerpáním fi nančních prostředků Evropské unie v rámci Regionál-

ního operačního programu Severozápad. Dále oddělení interního auditu vykonalo a dokončilo 

celkem 9 auditních zakázek na vyžádání operativně zařazených mimo roční plán.
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7.9. Odbor dopravy

I. Samostatná působnost

1. Dopravní obslužnost

Zastupitelstvu kraje je v souladu s § 35 odst. 2 

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zříze-

ní), vyhrazeno stanovit rozsah dopravní obsluž-

nosti pro území kraje. Rozsah dopravní obsluž-

nosti určitého území je defi nován v zákoně č. 

194/2010 Sb., o  veřejných službách v  přepra-

vě cestujících a o změně dalších zákonů, jako 

zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu 

především do škol a školských zařízení, k orgá-

nům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravot-

nických zařízení poskytujících základní zdra-

votní péči a  k  uspokojení kulturních, rekreač-

ních a společenských potřeb, včetně dopravy 

zpět, přispívající k  trvale udržitelnému rozvoji 

územního obvodu. Zastupitelstvo Karlovarské-

ho kraje schválilo dne 8. 12. 2011 usnesením 

ZK 329/12/11 fi nanční rozsah dopravní obsluž-

nosti na rok 2012 ve výši 339.444.000 Kč. 

Oddělení veřejné dopravy úzce spolupracu-

je s příspěvkovou organizaci Koordinátor inte-

grovaného dopravního systému Karlovarské-

ho kraje, která zpracovala a předložila k projed-

nání Radě Karlovarského kraje „Seznam linek 

a  spojů, tratí a  vlaků, zařazených do dopravní 

obslužnosti územního obvodu Karlovarského 

kraje pro rok 2012“, který schválila Rada Karlo-

varského kraje dne 21. 11. 2011 usnesením č. 

RK 1221/11/11, v  jeho konstrukci se odrážela 

snaha o  zachování stávajících atributů systé-

mu veřejné dopravy v Karlovarském kraji s dů-

razem na defi nici dopravní obslužnosti dle pří-

slušných legislativních norem. V průběhu roku 

2012 doznal tento základní dokument doprav-

ní obslužnosti kraje 4 změny, které byly násled-

ně formou dodatků k  uzavřeným smlouvám 

o závazku veřejné služby zapracovány do stá-

vajících smluvních ujednání. 

K  zajištění dopravní obslužnosti v  roce 2012 

uzavřel Karlovarský kraj s jednotlivými dopravci 

dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služ-

by ve veřejné linkové dopravě v celkovém ob-

jemu dopravního výkonu 6,694 mil. km, při-

čemž celková prokazatelná ztráta, kterou Kar-

lovarský kraj těmto dopravcům uhradil, čini-

la 139,021 mil. Kč. Dopravci v segmentu dráž-

ní dopravy realizovali na základě uzavřených 

dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služ-

by dopravní výkony v rozsahu 2,664 mil. vlako-

vých kilometrů s objemem prokazatelné ztráty 

ve výši 199,614 mil. Kč. Na dofi nancování ztráty 

dopravců v drážní dopravě obdržel Karlovarský 

kraj ze státního rozpočtu kapitoly 327 Minister-

stva dopravy ČR dotaci ve výši 72.287.000 Kč. 

V rámci „Aktualizace strategie rozvoje cyklotu-

ristiky a cyklodopravy“ Karlovarský kraj poskytl 

fi nanční příspěvek ve výši 0,2 mil. Kč na provoz-

ní náklady spojené s provozem cyklobusů spo-

lečnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., a rozpočtu 

odboru dopravy a silničního hospodářství byl 

též uhrazen členský příspěvek za členství v Ko-

operačním svazu EgroNet ve výši 5.100 €. 

ODDĚLENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

2. Přehled smluvních dopravců a výše poskytnuté kompenzace

Veřejná linková doprava Dopravní výkon Částka

Autobusy Karlovy Vary, a.s. 3 680 365 km 71.781.986 Kč

LIGNETA autobusy s.r.o. 1 209 303 km 30.525.472 Kč

VV autobusy s.r.o. 606 029 km 15.389.524 Kč

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 549 453 km 7.966.681 Kč

Cvinger bus s.r.o. 390 447 km 6.672.426 Kč

ČI-DU, spol. s r.o. 186 442 km 4.869.434 Kč

PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA , s.r.o. 54 384 km 1.466.520 Kč

Karel Vrbík 9 430 km 202.599 Kč

DPÚK a.s. 8 872 km 147.103 Kč

|54 55



3. Integrovaná doprava 

Páteř veřejné osobní dopravy tvoří regionál-

ní vlaky, prostorové pokrytí území pak přebí-

rá příměstská autobusová doprava, změna 

dopravního modu se odehrává v místě no-

vých intermodálních terminálů, které jsou 

styčným bodem také pro městskou hro-

madnou dopravu. Do tohoto regionálního 

dopravního systému přistupuje systém do-

pravy dálkové, objednávané Ministerstvem 

dopravy ČR, částečně plnící v  kraji, zejmé-

na na úseku celostátní dráhy (trať 140) i úlo-

hu regionální a doprava přeshraniční na čty-

řech, v  blízké budoucnosti pak pěti tratích 

kraje - 142, 145, 147, 179 a posléze trať 148 

v úseku Aš–Aš státní hranice a dále do Hofu, 

kdy Karlovarský kraj významně kooperu-

je s dalšími subjekty, zejména s Bayerisches 

Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruk-

tur, Verkehr und Technologie a  Bayerische 

Eisenbahngesellschaft mbH tak, aby došlo 

co nejdříve ke znovuzprovoznění přeruše-

né trati, na které pak budou dopravci České 

dráhy a agilis v moderních soupravách řady 

844 (PESA LINK) a řady DB 650 (Stadler Re-

gioShuttle RS1) přepravovat cestující mezi 

Chebem a Hofem bez přestupu.

 

Projekt rozvoje systému Integrované dopra-

vy Karlovarského kraje (IDOK) za situace, kdy 

došlo ke shodě mezi signatáři základního 

dokumentu IDOK „Smlouvy o  vzájemném 

uznávání integrovaných jízdních dokladů 

v  systému Integrované dopravy Karlovar-

ského kraje“ v otázce tarifních zásad a utvá-

ření a obsahu zón stávajícího systému IDOK 

coby možné alternativy k  již schválenému 

zónově- -relačnímu uspořádání IDOK včet-

ně přípravy návrhu možného způsobu roz-

dělení tržeb z předplaceného jízdného mezi 

dopravce na základě nabízené přepravní ka-

pacity s důrazem na specifi ka intermodální 

interakce s městskými hromadnými dopra-

vami, nemohl být úspěšně završen jeho im-

plementací do praxe a to zejména z důvo-

du neukončení výběrových řízení „Karlovar-

ská karta“ a „Odbavovací systém Karlovarské 

karty“; zejména proto nemohly být apliko-

vány návrhy týkající se začlenění význam-

ných systémů městských hromadných do-

prav, zejména dosud neintegrované MHD 

Karlovy Vary včetně případné spolupráce 

na zpracovávání záměru prostorového roz-

místění a  možností konstrukce vzájemné 

substituce dopravního výkonu v intravilánu 

i extravilánu statutárního města. 

4. Dopravní terminály

V oblasti budování intermodálních doprav-

ních terminálů se činnost soustředila na do-

stavbu Dopravního terminálu Mariánské 

Lázně, stavba byla dokončena k 31. 7. 2012 

a po kolaudaci jednotlivých částí byla pře-

dána do správy městu Mariánské Lázně. Cel-

kové náklady stavby činní 62.389.168,48 Kč 

vč. DPH. 

Dopravní terminál Mariánské Lázně, červe-

nec 2012

Další významnou dopravní stavbou v  kra-

ji bylo vybudování Dopravního terminálu 

v  Chebu, který byl dokončen 29. 11. 2012. 

Celkové náklady stavby činní 101.871.494,06 

Kč vč. DPH. Po předání nájemci (Autobu-

sy Karlovy Vary, a.s.) byl dopravní terminál 

uveden do zkušebního provozu, který tr-

val do dubna 2013. Jedná se o novostavbu 

dopravního charakteru. Stavba slouží jako 

obslužný autobusový terminál pro dálko-

vé linky a linky MHD s návazností na nádraží 

ČD. Stavba řeší objekt BUS-centra společně 

s krytým MHD stáním, pojížděné a pochozí 

komunikace a zastřešení linkového stání pro 

autobusy. V rámci realizace byla řešena i re-

konstrukce přilehlých komunikací ulic Žiž-

kova a Dukelská včetně světelné křižovatky. 

Drážní doprava Dopravní výkon Částka

České dráhy, a.s. 1 960 077 vlkm 138.558.275 Kč

GW Train Regio a.s. 691 712 vlkm 60.565.518 Kč

MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. 12 298 vozkm 490.944 Kč

Září 2012 - první motorová jednotka řady 

844 001 nasazená ve zkušebním provozu 

na tratích v Karlovarském kraji.
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Autobusové nádraží v Chebu, prosinec 2011

Dopravní terminál Cheb, listopad 2012
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II. Přenesená působnost

1. Licence ve veřejné linkové dopravě

V roce 2012 dopravní úřad zpracoval 14 sta-

novisek, vydal 59 rozhodnutí o  udělení li-

cence k  provozování linkové dopravy, 13 

rozhodnutí o  změně licence, dále rozhodl 

ve 4 případech o odejmutí licence k provo-

zování linkové dopravy. K datu 31. 12. 2012 

bylo v  platnosti 153 licencí k  provozování 

veřejné linkové dopravy a 10 licencí k pro-

vozování zvláštní linkové dopravy.

2. Státní odborný dozor

Za sledované období provedl dopravní úřad 

v rámci státního odborného dozoru 20 kon-

trol, které byly zaměřeny na veřejnou linko-

vou dopravu. Dále pracovníci oddělení ve-

řejné dopravy provedli 2 kontroly (Městský 

úřad Aš a  Městský úřad Ostrov), zaměřené 

na výkon funkce dopravního úřadu. Na zá-

kladě došlých oznámení od Policie České re-

publiky bylo zpracováno 17 správních roz-

hodnutí o uložení pokuty dopravcům, kte-

ří zajišťují přepravu osob.

ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Přenesená působnost

V roce 2012 bylo oddělením silničního hos-

podářství v rámci přenesené působnosti dle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-

nikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákona“), vydáno celkem 236 rozhod-

nutí v prvním stupni. Z toho bylo vydáno:

• 3 rozhodnutí dle ustanovení § 10 zákona 

(připojení silnice a sousední nemovitosti),

• 33 rozhodnutí dle ustanovení § 24 (uzavír-

ky),

• 91 rozhodnutí dle ustanovení § 25 zákona 

(zvláštní užívání),

• 14 rozhodnutí dle ustanovení § 31 zákona 

(reklamní zařízení),

• 4 rozhodnutí dle ustanovení § 32 zákona 

(stavba v ochranném pásmu),

• 6 rozhodnutí dle ustanovení § 3 zákona 

(změny v silniční síti),

• 71 řízení dle ustanovení § 40 odst. 3 písm. h) 

zákona (nízkorychlostní vážení)

• 4 žádosti byly postoupeny pro nepřísluš-

nost dle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpi-

sů (dále jen „správní řád“),

• 7 řízení bylo zastaveno dle ustanovení § 66 

správního řádu,

• 2 usnesení o pověření jiného správního or-

gánu ve svém správním obvodu vedením 

řízení dle ustanovení § 80 odst. 4 písm. c) 

správního řádu,

• 1 usnesení o  přiměřeném prodloužení zá-

konné lhůty pro vydání rozhodnutí dle usta-

novení § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu.

V roce 2012 bylo vedeno 21 odvolacích říze-

ní proti rozhodnutí prvoinstančních správ-

ních orgánů.

V roce 2012 bylo vydáno:

- 81 stanovení přechodné úpravy provozu na 

silnici I. třídy dle ustanovení § 124 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-

munikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.

- 16 stanovení místní úpravy provozu na sil-

nici I. třídy dle ustanovení § 124 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-

munikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.

- 4 stanovení místní úpravy provozu na sil-

nici I. třídy dle ustanovení § 124 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-

munikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, formou opat-

ření obecné povahy dle ustanovení § 171 

a následujících správního řádu.

ODDĚLENÍ DOPRAVY

Přenesená působnost  

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční do-

pravě, byly provedeny zkoušky odborné 

způsobilosti k  provozování silniční dopra-

vy pro cizí potřeby u  25 žadatelů, bylo vy-

dáno živnostenským úřadům obecních úřa-

dů obcí s  rozšířenou působností 459 sta-

novisek ke koncesi a  dopravcům bylo vy-

dáno 622 potvrzení o  fi nanční způsobilos-

ti. Pro provozování silniční motorové dopra-

vy mezinárodní bylo dopravcům vydáno 71 

eurolicencí (z toho 60 pro nákladní dopravu 

a 11 pro osobní dopravu) a 421 opisů k eu-

rolicencím (z toho 383 pro nákladní dopra-

vu a 38 pro osobní dopravu). V rámci výko-

nu státního odborného dozoru v  silniční 

dopravě bylo zkontrolováno 14 477 pracov-

ních dnů řidičů, z  toho bylo 3 886 pracov-

ních dnů řidičů zkontrolováno na silnicích 

a 10 591 pracovních dnů řidičů přímo v pro-

vozovnách dopravců nebo na Krajském úřa-

du Karlovarského kraje, Odboru dopravy 

a silničního hospodářství. 
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Dále bylo zpracováno 376 správních rozhod-

nutí o  uložení pokut dopravcům na základě 

došlých oznámení od Policie České republi-

ky, Celních úřadů a vlastního výkonu státního 

odborného dozoru. Dále bylo vedeno 86 říze-

ní o kaucích vybraných Policií České republiky 

od zahraničních dopravců.

Dle ustanovení § 81 zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 

Sb., o  pojištění odpovědnosti za škodu způ-

sobenou provozem vozidla a o změně někte-

rých souvisejících zákonů (zákon o  pojiště-

ní odpovědnosti z  provozu vozidla), ve zně-

ní zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, byly provedeny dvě kontroly v rám-

ci státního odborného dozoru nad činností 

stanic technické kontroly. 

Podle § 43 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., 

o  provozu na pozemních komunikacích 

a  o  změnách některých zákonů, bylo dvě-

ma subjektům vydáno pro 9 vozidel povolení 

z omezení jízdy některých vozidel. 

 

ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND

Přenesená působnost 

Ve sledovaném období roku 2012 bylo pří-

slušnými pracovníky ODSA zpracováno a vy-

řízeno celkem 326 podání, z  toho 305 v  od-

volacím a 21 v přezkumném řízení ve věcech 

dopravních přestupků a bodového hodnoce-

ní řidičů a vyřízeno 61 podnětů ve věci udělo-

vání řidičských oprávnění a následného vydá-

vání řidičských průkazů obecními úřady obcí 

s rozšířenou působností cizím státním přísluš-

níkům, zejména pak občanům Spolkové re-

publiky Německo. V roce 2012 byly dále podá-

ny 2 žádosti o obnovu řízení a 4 žádosti o pře-

zkoumání pravomocného rozhodnutí odvo-

lacího správního orgánu. ODSA v  roce 2012 

vyřídilo 5 stížností, z  toho 2 stížnosti byly za-

měřeny na autoškoly a 3 stížnosti na postup 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působnos-

tí ve věci vyřízení stížnosti. V 5 případech bylo 

rozhodnutí odvolacího správního orgánu na-

padeno správní žalobou.

Dle ustanovení § 21 až 24 zákona č. 247/2000 

Sb., o získávání a zdokonalování odborné způ-

sobilosti k řízení motorových vozidel a o změ-

nách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, bylo oddělením dopravně správ-

ních agend, jakožto komisí, vyzkoušeno 12 ža-

datelů o vydání profesního osvědčení učitele 

autoškoly.

V rámci své kontrolní činnosti provedlo oddě-

lení dopravně správních agend v  roce 2012 

kontrolu výkonu přenesené působnosti u  4 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

(Městský úřad Sokolov, Městský úřad Marián-

ské Lázně, Městský úřad Cheb a Městský úřad 

Kraslice), v pěti případech byl dále proveden 

státní dozor v  akreditovaných školicích stře-

discích (Václav Vyskočil, Sokolov; Milan Kollár, 

Sokolov; Autoškola Vaněček, Karlovy Vary; 2 x 

Josef Šťastný, Chodov).

V roce 2012 byly vydány 2 akreditace k provo-

zování školicích středisek pro výuku a  výcvik 

v  rámci zdokonalování odborné způsobilos-

ti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 

a  v  jednom případě byla, na základě žádosti 

provozovatele školícího střediska, akreditace 

k provozování školicího střediska odňata. 

V roce 2012 se uskutečnila jedna metodicko-

konzultační pracovní schůzka vedoucích pra-

covníků ODSH s  vedoucími odborů dopravy 

pověřených obcí.
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7.10.  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen „OŠMT“) vykonává koncepční práci při 

realizaci regionální školské politiky a rozvo-

je sítě škol a školských zařízení v kraji, samo-

statnou a  přenesenou působnost v  oblasti 

regionálního školství. Obsah činnosti je vy-

mezen především jednotlivými ustanovení-

mi zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a ji-

ném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.

Samostatná působnost

Zřizovatelské kompetence

Karlovarský kraj k zabezpečení plnění svých 

úkolů v  oblasti školství spravoval v  roce 

2012 (stav k  31. srpnu 2012) 27 středních 

škol, 4 vyšší odborné školy, 5 základních 

škol,  3 mateřské školy, 4 základní umělecké 

školy a 1 jazykovou školu s právem státní ja-

zykové zkoušky. Ze školských zařízení pak 5 

dětských domovů, 11 domovů mládeže, 16 

zařízení školního stravování, 4 školní druži-

ny, 1 dům dětí a mládeže, 1 školní statek, 1 

školní polesí, 1 školní hospodářství, 1 peda-

gogicko-psychologickou poradnu, 1 speci-

álně pedagogické centrum a 1 zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků; 

navíc pak 1 krajské středisko ekologické vý-

chovy. Činnost těchto škol a školských zaří-

zení k uvedenému datu vykonávalo celkem 

45 příspěvkových organizací.

V  této souvislosti OŠMT zpracovává veške-

ré podklady k rozhodování orgánů kraje ve 

věci zřizování a rušení příspěvkových orga-

nizací, organizačních a  jiných změn včetně 

úprav oborové struktury středních škol, při-

pravuje zřizovací listiny a  jejich změny, or-

ganizuje konkurzní řízení na obsazení pra-

covních míst ředitelů příspěvkových orga-

nizací, vykonává činnosti v  souvislosti s  je-

jich jmenováním, odvoláváním a  stanovo-

váním platových náležitostí apod. Dále při-

pravuje podklady pro rozhodování zřizova-

tele při přijímání opatření na základě výsled-

ků inspekční činnosti a veřejnosprávní kon-

troly v příspěvkových organizacích zřizova-

ných krajem.

Karlovarský kraj v roce 2012 napomáhal ne-

jen svým, ale i obecním základním a střed-

ním školám se získáním odborné kvalifi kace 

nekvalifi kovaných učitelů, a to zejména po-

kračováním spolupráce s  fakultou Západo-

české univerzity v Plzni, včetně spolufi nan-

cování studia a zavedením fi nanční podpo-

ry studujících učitelů.

Ze strany Karlovarského kraje byla v  roce 

2012 fi nančně podporována mimo jiné pre-

vence patologických jevů u dětí a mládeže, 

oblast environmentální výchovy a vzdělává-

ní apod.

I v roce 2012 se uskutečnilo divadelní před-

stavení v  rámci obnovené tradice Dne uči-

telů za účelem zvýšení prestiže učitelského 

povolání, u  jehož příležitosti bylo oceněno 

31 pedagogů.

Projekty

V  roce 2012 pokračovala realizace tří in-

dividuálních projektů Karlovarského kra-

je v rámci Operačního programu Vzdělává-

ní pro konkurenceschopnost, a  to Zvyšo-

vání kvality vzdělávání standardizací a zlep-

šováním řídících procesů ve školách, Kraj-

ské vzdělávací centrum pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a  Inovace škol-

ského portálu Karlovarského kraje. Všechny 

projekty probíhaly v souladu s harmonogra-

mem.

Příspěvkové organizace Karlovarského kraje 

vykonávající činnost škol a školských zaříze-

ní podaly a realizovaly v roce 2012 řadu pro-

jektů z  různých operačních programů (Re-

gionální operační program NUTS 2 Seve-

rozápad, Cíl 3 Operační program příhranič-

ní spolupráce ČR - - Sasko a ČR - Bavorsko, 

Operační program Vzdělávání pro konku-

renceschopnost, Operační program Život-

ní prostředí aj.).

Nejvýznamnějšími realizovanými projekty 

příspěvkových organizací byly Zřízení Ně-

mecko- -českého jazykového a komunikač-

ního centra na gymnáziích Oelsnitz a Cheb, 

projekt Výstavba kooperační sítě v  oblasti 

automatizace za účelem zvýšení ekonomic-

ko-technické úrovně v  sasko-české oblas-

ti podpory - AKONA a projekt Centrum od-

borného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb. 

Dále v roce 2012 podala Integrovaná střed-

ní škola Cheb investiční projekt s  názvem 

Modernizace strojů a  zařízení školních dí-

len pro kvalitní výuku a  Zachování vzpo-

mínek na sasko-český hudebně nástrojář-

ský region, celosvětově jedinečný v rozma-

nitosti a velikosti ve výrobě hudebních ná-

strojů. Jedná se o projekty do Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Severozápad 

a do Cíle 3 Operačního programu přeshra-

niční spolupráce ČR - Sasko. Ve sledovaném 

období byl také schválen k realizaci projekt 

ISŠ Cheb - Zateplení a výměna zdroje tepla 

čp. 119 z Operačního programu Životní pro-

středí.

V roce 2012 pokračovala realizace projektu 

UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra ce-

loživotního učení fi nancovaného z Operač-

ního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost, jehož nositelem je Národní ústav 

odborného vzdělávání. Do tohoto projektu 

je zapojeno celkem 13 příspěvkových orga-

nizací vykonávajících činnost středních škol. 

V  roce 2012 zahájily všechny krajem zřizo-

vané střední školy realizaci projektů v rámci 

výzvy „EU - peníze středním školám,“ která je 

fi nancována z Operačního programu Vzdě-

lávání pro konkurenceschopnost.

Celkem 11 příspěvkových organizací, vy-

konávajících činnost středních škol, uspělo 

v  roce 2012 se svojí žádostí do globálních 

grantů Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. 
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Sport a volnočasové aktivity

Karlovarský kraj každoročně vyčleňuje ze své-

ho rozpočtu částku převyšující 10 mil. Kč a tě-

mito fi nančními prostředky podporuje sport 

a  volnočasové aktivity dětí a  mládeže v  kra-

ji. V roce 2012 tato částka činila celkem 10,04 

mil. Kč, přičemž celkový požadavek subjektů 

na poskytnutí příspěvku dosáhl téměř 25 mil 

Kč. 97 % z přidělené částky bylo rozděleno na 

sportovní akce a činnost mládeže a zbylá 3 % 

na volnočasové aktivity dětí a  mládeže. Cel-

kem bylo podáno 215 žádostí o  poskytnutí 

dotace a uspokojeno bylo 132 žádostí. 

Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR, 

Moravskoslezský kraj, 29. 1.-3. 2. 2012

Do Moravskoslezského kraje odjela 73členná 

výprava soutěžících a  trenérů v  disciplínách: 

alpské lyžování, lední hokej, klasické lyžování, 

krasobruslení, rychlobruslení, snowboarding 

a hře v šachu. Nezúčastnili jsme se soutěží ve 

skoku na lyžích, severské kombinaci, biatlonu 

a disco dance.

Sportovci z Karlovarského kraje získali celkem 

5 medailí (2-3-0) a  ziskem 50 bodů obsadili 

celkové 14. místo mezi kraji ČR. 

Nejúspěšnějším olympionikem se stala Adéla 

Kraisingerová ziskem 2 stříbrných medailí ve 

snowboardingu.

Snowboardista Daniel Kašpar zase přidal 

k bronzové medaili z Her IV. zimní olympiády 

dětí a mládeže ČR v Liberci zlatý kov.
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Vyhlášení nejúspěšnějších žáků Karlo-

varského kraje za školní rok 2011/2012

Karlovarský kraj 9. října 2012 opět ocenil nej-

úspěšnější žáky ve školních předmětových, 

oborových a  uměleckých soutěžích, a  to 

v prostorách nově otevřeného jazykového 

a komunikačního centra Gymnázia Cheb

Z rukou krajského radního Vratislava Emlera 

a  vedoucí odboru školství krajského úřadu 

Moniky Šperglové převzali mladí fyzici, pří-

rodovědci či hudebníci keramické sovy, pa-

mětní listy a další ceny.

Téměř tradicí se stalo ocenění družstva 

Gymnázia Cheb, které vyhrálo již počtvr-

té za sebou celostátní kolo soutěže Turnaj 

mladých fyziků.

Vyhlášení nejúspěšnějších žáků sledovali ře-

ditelé a zástupci škol, nechyběli ani rodiče. 

Akci zpestřilo velice kvalitní a zdařilé vystou-

pení Jazzového orchestru Kiksband Gymná-

zia Cheb. 

Vyhlášení nejlepších sportovců Karlo-

varského kraje za rok 2012

Karlovarský kraj každoročně vyhlašuje an-

ketu o  nejlepšího sportovce. V  rámci 12. 

ročníku ankety bylo nominováno celkem 

85 sportovců a  22 sportovních kolektivů, 

z  nichž bylo v  rámci slavnostního večera 

v hotelu Richmond v Karlových Varech oce-

něno 18 jednotlivců a 7 kolektivů. Sportov-

cem Karlovarského kraje za rok 2012 se stala 

Ivana Sekyrová, která obdržela cenu hejtma-

na.

Přenesená působnost

Vzdělávání

OŠMT zajišťuje v  oblasti vzdělávání mimo 

jiné následující činnosti

• zpracování dlouhodobého záměru vzdě-

lávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kra-

ji

• zpracování výroční zprávy o stavu a  roz-

voji vzdělávací soustavy v kraji

• plnění úkolů v oblasti prevence rizikové-

ho chování u dětí a mládeže 

• udělování souhlasu ke zřízení funkce asis-

tenta pedagoga, třídy s upraveným vzdě-

lávacím programem, se zřízením příprav-

né třídy nebo přípravného stupně

• rozhodování o odvolání proti rozhodnu-

tí ředitele školy nebo školského zařízení či 

rozhodnutí obce 

• rozhodování o  žádosti o  přezkoumání 

průběhu a výsledků vzdělávání

• rozhodování o  uznání rovnocennosti 

a nostrifi kaci vysvědčení vydaných zahra-

ničními školami

• jmenování předsedů zkušebních komisí 

pro maturitní a závěrečné zkoušky a ab-

solutoria

• vyjadřování se k  organizování kurzu pro 

získání základního vzdělání a  kurzu pro 

získání základů vzdělání

• poskytování metodické pomoci 

• vydávání zápisových lístků uchazečům 

o  střední vzdělávání a  zveřejňování vol-

ných míst v  jednotlivých středních ško-

lách a oborech vzdělání pro další kola při-

jímacího řízení.

Ostatní organizační a správní činnosti

OŠMT dále zajišťuje zejména následující čin-

nosti

• vedení rejstříku škol a  školských zařízení 

za krajský úřad a  zpracování stanovisek 

k žádostem o zápisy v části, kterou vede 

MŠMT

• zpracování statistického výkonové-

ho výkaznictví a  výkazů o  pracovnících 

a mzdových prostředcích za školy a škol-

ská zařízení zřizovaná krajem a jinou práv-

nickou či fyzickou osobou

• organizace pracovních porad a seminářů 

ředitelů příspěvkových organizací zřizo-

vaných krajem, obcí, dobrovolným svaz-

kem obcí a  jinou právnickou či fyzickou 

osobou

• účast v  konkursních komisích na obsa-

zení pracovních míst ředitelů příspěv-

kových organizací zřizovaných krajem 

a obcí 

• vyřizování žádosti bývalých zaměstnanců 

škol a školských zařízení v kraji o potvrze-

ní doby zaměstnání a dosaženého výděl-

ku

• zpracování stanovisek k návrhům obecně 

závazných a prováděcích norem

• kontrola přenesené působnosti obcí 

v oblasti přestupků na úseku školství

• poskytování rozsáhlé odborné a  konzul-

tační pomoci v problematice školství ško-

lám 

a školským zařízením, obcím i veřejnosti 

• šetření petic, stížností a podnětů. 
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7.11. Odbor životního prostředí 
  a zemědělství

Karlovarský kraj poskytuje fi nanční prostředky žadatelům na tyto aktivity:

• projekty týkající se environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

• projekty související s ochranou přírody a krajiny

• drobné vodohospodářské a ekologické akce

• opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

• hospodaření v lesích

• pořádání přehlídky mysliveckých trofejí

• podporu včelařství

• činnost nestátních neziskových organizací a občanských sdružení

V roce 2012 bylo na tyto účely poskytnuto žadatelům cca 24,2 mil. Kč.

Příspěvky Částka v Kč

Počet 

schválených 

žádostí

Nestátním neziskovým organizacím na úseku environmentál-

ního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012
700 000,- 19

Nestátním neziskovým organizacím na úseku ochrany životní-

ho prostředí v roce 2012
627 000,- 16

Na drobné vodohospodářské a ekologické akce v roce 2012 12 000 000,- 6

Opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených 

povodněmi
127 248,- 1

Celkem 13 454 248,- 42

Příspěvky na hospodaření v lesích 2012

Příspěvky na hospodaření v lesích Částka v Kč

„A“ příspěvek na obnovu lesů postižených imisemi 364 241,-

„B“ příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 6 586 308,- 

„D“ příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie 2 019 419,-

Celkem 8 969 968,-

Příspěvek na přehlídky mysliveckých trofejí 2012

Příspěvek na přehlídky mysliveckých trofejí Částka v Kč

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary 5 000,-

Okresní myslivecký spolek Cheb 3 328,-

Okresní myslivecký spolek Sokolov 0,-

Celkem 8 328,-

Příspěvky na podporu včelařství 2012

Příspěvky na podporu včelařství Částka v Kč

Počet žadatelů 115 (začínající 56, stávající 59) 1 511 309,-

Celkem 1 511 309,-

|62 63



Příspěvky nestátním neziskovým organizacím na činnost 2012

Příspěvky na činnost Částka v Kč

Okresní myslivecký spolek Cheb 50 000,-

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary 60 000,-

Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz v Plzni 100 000,-

Český svaz chovatelů drobného zvířectva 50 000,- 

Kozodoj o. s. 30 000,-

Celkem 290 000,-

V programu odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností byla v roce 2012 započata realizace 2 projektů obcí a měst v Karlovarském kraji v ná-

kladech cca 403 mil. Kč bez DPH.

Žadatel Název stavby Náklady v Kč bez DPH

Město Nové Sedlo
Nové Sedlo - příprava území a STV pro prů-

myslovou zónu
152 855 000,- 

Karlovarský kraj

Revitalizace území Sokolov, Svatava – II. eta-

pa (II/210 Západní obchvat Sokolov–Svatava) 

1. a 2. část

250 476 360,-

Celkem 403 331 360,-

V rámci plnění Radonového programu ČR za rok 2012 bylo v Karlovarském kraji realizováno pro-

střednictvím krajského úřadu:

a) vyhledávací program

Počet rozmístě-

ných stopových 

detektorů ra-

donu

Počet měře-

ných objektů 

trvalého bydle-

ní nebo škol

Z toho škol

(mateřské ško-

ly)

Počet sejmu-

tých stopových 

detektorů ra-

donu

Poskytnuté fi -

nanční pro-

středky 

156 30 26 149
Již se

 neposkytují

    

Poznámka: 

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) v tomto roce opět požádal krajské úřady o součinnost při pro-

měřování objemové aktivity radonu (OAR) v mateřských školách v ČR. Důvodem je možná změna 

tohoto parametru v souvislosti se zateplováním objektů MŠ – příklad MŠ z Pardubic. Odbor ŽPaZ 

ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy již druhým rokem oslovil s bezplatnou 

nabídkou měření všechny MŠ v kraji, respektive jejich zřizovatele. Ty, které projevily zájem, byly vy-

baveny stopovými detektory radonu, které budou rozmístěny po celý školní rok 2012-2013. Na 

konci školního roku budou exponované detektory staženy a předány k vyhodnocení. Výsledky mě-

ření OAR budou MŠ oznámeny, včetně doporučení či přímo dotační a metodické pomoci v rámci 

Radonového programu ČR, pakliže by se takové případy vyskytly. Pro následující školní rok se počí-

tá s opětovným oslovením MŠ, které první nabídku nevyužily. SÚRO v další etapě též počítá s mě-

řením OAR v základních školách v celé ČR. 
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b) provedená protiradonová ozdravná opatření v objektech trvalého bydlení nebo ve ško-

lách (POO)

Počet dokonče-

ných POO

Z toho POO ve 

školách

Celková dota-

ce na provede-

ná POO

Počet rozpraco-

vaných POO
Z toho škol

3 - 388 778,- Kč 6 -

Ochrana a péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) – celkové plnění zadaných managementových 

prací dle plánů péče (a jejich zpracování) ve výši 1 887 116,- Kč.

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

V  rámci již sedmého ročníku podpořil Karlovarský kraj tento společný projekt fi nanční částkou 

1.450.000 Kč. Pokračovala soutěž obcí „Liga odpadů“ ve sběru využitelných odpadů. Vítěznými ob-

cemi v kategorii do a nad 1 000 obyvatel v pořadí – Otovice, Šemnice, Těšovice a Kraslice, Ostrov, 

Karlovy Vary.

V rámci projektu „Školy – ekologická výchova“ bylo uskutečněno celkem 32 exkurzí do Centra envi-

ronmentálního vzdělávání odpadového hospodářství v Černošíně. Na exkurzích, kterých se zúčast-

nilo v období 11. 5.–3. 12. 2012 celkem 1316 žáků mateřských, základních a středních škol Karlovar-

ského kraje, se žáci a studenti seznámili se zařízením, které třídí, zpracovává, využívá nebo odstraňu-

je odpady. V šesti kategoriích byla vyhlášena a vyhodnocena výtvarná soutěž pro žáky mateřských 

a základních škol na téma třídění odpadů, kde vítězové obdrželi hodnotné dárky, které si sami přáli. 

Pro děti nižšího stupně základních škol bylo určeno představení Pouličního divadla Viktora Braun-

reitera s pohádkou „O čisté planetě“ a v mateřských školách si zahrála „Popelnička JÁJA“ – unikátní 

hra vytvořená společností AB - AKCIMA, s.r.o.

Další příspěvky a projekty

Karlovarský kraj v roce 2012 hradil náklady na dopravu ve výši 400.000 Kč školám z Karlovarského 

kraje, které navštívily ekofarmu Kozodoj, biostatek ve Valči, Školní statek v Chebu a Kladskou. Těch-

to 98 exkurzí se zúčastnilo 3900 dětí. 

V roce 2012 se v Karlovarském kraji potřetí udělovalo ocenění „Regionální potravina“, kterou v osmi 

kategoriích získali: 

• Hovězí maso ve vlastní šťávě, výrobce: Ivo Černohorský - Jatky Rudolec 

• Otovická klobása, výrobce: Prima Karlovy Vary spol. s r.o. 

• Nakládaný kozí sýr, výrobce: Vlasta Hnátková, Luhov

• Jogurt borůvka, výrobce: Statek Bor ZEOS, spol. s r.o. 

• Bečovský chléb, výrobce: Stanislav Pytlík, Bečov 

• Karlovarské kapky, výrobce: Karlovarská pekárna Trend s.r.o. 

• Pivo Permon, světlé 11°, výrobce: Systém NET Line s.r.o., Sokolov

• Med z doupovských lesů smíšený, výrobce: Josef Šefčík, Šemnice

Karlovarský kraj dále nechal zpracovat projekt „Riziková území při extrémních přívalových srážkách“. 

Cílem tohoto projektu bylo na území Karlovarského kraje identifi kovat a vymezit oblasti rizikové 

z hlediska vzniku povodní z přívalových srážek a identifi kovat obce, které by mohly být zasaženy tzv. 

bleskovou povodní. Tyto povodně jsou způsobeny krátkodobými intenzivními srážkami, které vět-

šinou spadnou na poměrně malé území a představují tak sice lokální ohrožení, ale často s katastro-
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fálními důsledky pro zasaženou obec. Jed-

ním z hlavních problémů přívalových povod-

ní je tak jejich předpověď, která je prakticky 

nemožná, a skutečnost, že příčinnou extrém-

ní srážku se často nepodaří včas zaznamenat, 

a to vzhledem k řídké síti srážkoměrných sta-

nic. Zasažená obec tak často až do nástupu 

vlastní povodně nemá tušení o  blížícím se 

ohrožení, které zejména v nočních hodinách 

může mít tragické následky.

Karlovarský kraj spolufi nancuje projekty 

z Operačního projektu Životní prostředí

Karlovarský kraj v roce 2012 podal 3 žádosti 

do Operačního programu Životního prostře-

dí na zajištění managementu zvláště chrá-

něných území a  evropsky významných lo-

kalit v Karlovarském kraji - Tisovec a Šibenič-

ní vrch, Matyáš a Doupovské hory 1. V rám-

ci realizace budou provedeny práce směřují-

cí k zachování předmětu ochrany - pěstební 

práce, dosadby, výstavba úkrytů pro živoči-

chy, odstranění náletových dřevin apod. Cel-

kové předpokládané náklady jsou 7 mil. Kč.

V  roce 2012 probíhaly práce v  rámci dvou 

žádostí na projektu „Implementace a  péče 

o  území soustavy Natura 2000 v  Karlovar-

ském kraji“, ve kterém je předmětem podpo-

ry implementace vybraných území sousta-

vy NATURA 2000 v Karlovarském kraji. V rám-

ci realizace akce budou připraveny podklady 

pro vyhlášení 34 evropsky významných loka-

lit zahrnující provedení inventarizačních prů-

zkumů, zpracování plánů péče, geodetické 

vytyčení a značení hranic. V rámci propagace 

akce budou instalovány informační tabule. 

V rámci nákupu vybavení byl pořízen osobní 

automobil, notebook, fotoaparát, GPS a zálo-

hovací zařízení. Projekt bude dokončen 31. 

12. 2013. Celkové uznatelné náklady obou 

projektů činí 20,996 mil Kč, z toho je příspě-

vek Evropské unie (ERDF) 19,538 mil. Kč (85 

%), příspěvek SFŽP ČR/státního rozpočtu 

1,458 mil. Kč (15 %).

EVL lokality

Blažejský rybník, Borecké rybníky, Kaňon 

Ohře, Lomnický rybník, Nadlesí, Ostrovské 

rybníky, Rudné, Střela, Teplá s přítoky a Otro-

čínský potok, Týniště, U  sedmi rybníků, Vla-

dař, Vysoká Pec, Vysoký kámen, Prachome-

ty, Mokřady u Těšetic, Hřivínovské pastviny, 

Krušnohorské plató, Doupovské hory, Louky 

u Dlouhé Lomnice, Na Pilské šachtě, Mokřa-

dy u Javorné, Jezerský vrch, Za Údrčí, Klíno-

vecké Krušnohoří, Ramena Ohře, Matyáš, Me-

chové údolí, U  jedlové, Štítarský rybník, Per-

nink, Šibeniční vrch, Tisovec, Pískovna Erika.

Dalším projektem do Operačního programu 

Životní prostředí je „Aktualizace DPP Karlo-

varského kraje s podrobností do území ORP 

Aš, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov a Ostrov“. Re-

alizovaným projektem bylo vytvořeno 5 no-

vých povodňových plánů obcí s  rozšíře-

nou působností a  původní digitální povod-

ňový plán Karlovarského kraje prošel kom-

pletní aktualizací včetně softwarové aktuali-

zace. Všechny plány byly zpracovány v  mo-

derní technologii WEBMAP digitálního po-

vodňového plánu, která výrazně zvyšuje uži-

vatelskou dostupnost dokumentů povod-

ňové ochrany občanům. Důležitou součástí 

bylo zajištění jednotného softwaru eviden-

ce ohrožených nemovitostí u obcí s rozšíře-

nou působností. Dále byla provedena mo-

dernizace hlásných profi lů „B“ na řece Ohři 

v Chebu a na vodním toku Rolava v Nejdku, 

současně byl pořízen a  instalován výstraž-

ný varovný systém bezdrátového městské-

ho rozhlasu v Sokolově, včetně GPS a zálož-

ních zdrojů pro povodňovou komisi v Che-

bu a  Sokolově. Celý projekt přispěje k  dal-

ší výrazné optimalizaci systému povodňo-

vé ochrany v našem kraji. Projekt byl dokon-

čen 31. 5. 2012. Celkové uznatelné náklady 

na akci činí 3,002 mil Kč, z toho je příspěvek 

Evropské unie 2,552 mil. Kč (85 %), příspěvek 

SFŽP ČR/státního rozpočtu 0,150 mil. Kč   (5 

%) a příspěvek Karlovarského kraje (příjemce 

podpory) 0,300 mil. Kč (10 %). 

Karlovarský kraj začal v roce 2012 na přípra-

vě dalšího projektu, a to „Omezení výskytu in-

vazních rostlin v Karlovarském kraji“. V rámci 

přípravy bylo provedeno mapování výsky-

tu invazních druhů rostlin, tedy bolševníku 

velkolepého, křídlatek a  netýkavky žláznaté, 

a  digitalizace výstupů mapování. Projekt je 

rozdělen na 10 částí: Cheb – sever, Cheb – 

jih, Žluticko, Teplá, Karlovarsko/Nejdecko, So-

kolovsko – jih, Ostrovsko, Sála, Mariánskolá-

zeňsko a Kraslicko. Dalším krokem byla reali-

zace informačního systému, který zajistí zpra-

cování všech digitalizovaných dat z mapová-

ní v terénu http://gis.kr-karlovarsky.cz/herac-

leum. Proběhla jednání s vlastníky pozemků, 

na nichž se vyskytují invazivní rostliny. V roce 

2013 začne faktická likvidace - chemická 

nebo mechanická. 

Karlovarský kraj v  roce 2011 založil, spolu 

s  městy Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Cho-

dov, Skalná a  Nová Role, KOMUNÁLNÍ OD-

PADOVOU SPOLEČNOST, a.s. Možnosti zapo-

jení do společnosti využily další obce Bubla-

va, Vintířov, Nové Hamry, Božičany, Dalovice, 

Nebanice, Nové Sedlo, Hory, Jindřichovice, 

Tuřany, Vřesová, Kynšperk nad Ohří, Smolné 

Pece, Děpoltovice, Královské Poříčí, Kraslice, 

Mírová, Josefov, Plesná, Horní Slavkov, Bečov 

nad Teplou, Chlum Svaté Maří, Stříbrná, Vel-

ký Luh, Křižovatka, Krajková, Jáchymov, Jeni-

šov, Dolní Nivy, Andělská Hora, Kolová, Hroz-

nětín, Bukovany.

Společnost bude připravovat výběrové řízení 

na službu, která by zajistila likvidaci odpadu 

od obcí zapojených ve společnosti dle plat-

né legislativy a dle požadavků Evropské unie 

ve vtahu k limitům snížení biologicky rozloži-

telného komunálního odpadu.
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7.12. Odbor správa majetku

V  roce 2012 Odbor správa majetku Krajského 

úřadu Karlovarského kraje (dále jen „OSM“), za 

úzké spolupráce s  ostatními zřizovatelskými 

odbory úřadu, příspěvkovými organizacemi 

Karlovarského kraje a obchodními společnost-

mi zřizovanými Karlovarským krajem, průběž-

ně aktualizoval seznam nepotřebných či nevy-

užitých nemovitostí (pozemků, budov) včet-

ně návrhu na jejich další využití (např. prodej, 

převedení na jinou příspěvkovou organizaci, 

pronájem či výpůjčku z důvodu využití v dal-

ších letech…), a současně připravoval navazu-

jící podklady pro rozhodování orgánů Karlovar-

ského kraje s jeho dalším nakládáním.

Nepotřebný nemovitý majetek Karlovarského 

kraje je uveřejněný na internetových stránkách 

Karlovarského kraje http://www.kr-karlovarsky.

cz/kraj_cz/cinnosti/prodej_majetku/ a součas-

ně na webových stránkách realitního serveru 

Západočeské reality http://zapado.ceskereali-

ty.cz/ a nově též na portále Prodej.Vasmajetek.

cz podporovaného ministerstvem pro místní 

rozvoj. 

K majetkovým převodům - prodejům došlo ve 

spolupráci zejména s Krajskou správou a údrž-

bou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou 

organizací, kdy pokračovalo vypořádávání částí 

pozemků, které neslouží k činnosti příspěvko-

vé organizace a jsou pro ni nepotřebným ma-

jetkem, např. v k. ú. Nové Sedlo u Lokte, Střížov 

u Chebu, Podlesí u Sadova, Kostrčany, Komárov 

u Štědré, Křižovatka, Sokolov, Brtná u Žandova. 

Ve spolupráci s dalšími příspěvkovými organi-

zacemi byly realizovány prodeje nepotřebné-

ho nemovitého majetku v k. ú. Horní Slavkov, 

Dřenice u Chebu, Královské Poříčí aj.

Čistý výnos z prodeje nemovitého majetku za 

rok 2012 činil více než 570 tis. Kč.

V návaznosti na probíhající projekt Karlovarské-

ho kraje „Cyklostezka Ohře“ ve spolupráci s pří-

spěvkovou organizací kraje - Agenturou pro-

jektového a  dotačního managementu Karlo-

varského kraje OSM připravoval materiály ma-

jetkoprávních vypořádání s vlastníky pozemků, 

zejména se Státním pozemkovým úřadem, je-

jichž části jsou či mají být dotčeny výstavbou 

a  provozem komunikace, zřizované v  rámci 

uvedeného projektu cyklostezky.

Ve spolupráci s  fyzickými osobami, obcemi 

Karlovarského kraje, obchodními společnost-

mi a státními organizacemi byla schválena bu-

doucí a  dokončena majetkoprávní vypořádá-

ní částí pozemků (zastavěných stavbami sil-

nic, okružních křižovatek, mostů, opěrných zdí, 

včetně všech součástí a  příslušenství), staveb 

silnic, mostů …, v  k. ú. Hroznětín, Stanovice, 

Bublava, Cheb, Háje u  Chebu, Sokolov, Pstru-

ží u Merklína, Stříbrná, Lesov, Suchá u Nejdku, 

Olšová Vrata, Dolní Chodov, v souvislosti s do-

končenými rekonstrukcemi krajských silnic  

(mj. „II/221 Silniční obchvat Hroznětín“, „II/210 

Západní obchvat Sokolova - Svatava“, „Rekon-

strukce mostů ev.č. 218-014a a ev.č. 218-014b 

přes potok u Nancy“, „II/214 Jihovýchodní ob-

chvat Cheb“, „Oprava mostu ev. č. 221 29 – 6 

Sadov“, aj.).

Stejně jako v minulých letech, byly na základě 

žádostí obcí, mj. Chebu, Valče, Pšova, Bochova, 

Nejdku, Rotavy, Lokte aj. bezúplatně převede-

ny do jejich majetku části pozemků zastavě-

ných stavbami obecních chodníků a místních 

komunikací, případně silnic, které byly vyřaze-

ny ze silniční sítě, včetně všech součástí a pří-

slušenství, např. v k. ú. Cheb, Valeč v Čechách, 

Pšov u  Žlutic, Německý Chloumek, Rotava, 

Nadlesí, …

V roce 2012 byl OSM využívaný geografi cký in-

formační systém MISYS, který pracuje se vzá-

jemně provázanými grafi ckými a  popisnými 

daty ve spravovaném území, spuštěn za spo-

lupráce s  odborem projektového řízení a  in-

formatiky Krajského úřadu Karlovarského kra-

je i ve webové verzi pro širokou veřejnost. We-

bová aplikace je zaměřená na nemovitý ma-

jetek Karlovarského kraje, tj. aplikace, zobra-

zující všechny parcely a budovy ve vlastnictví 

Karlovarského kraje, včetně těch, které jsou ve 

správě jednotlivých příspěvkových organiza-
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cí, popř. v nájmu (školy, zdravotnická zařízení, 

atd.). Zobrazované informace lze současně do-

plnit o další detaily, a to o  informace napoje-

né na on-line informace portálu Českého úřa-

du zeměměřického a  katastrálního. Aplikaci 

lze zobrazit na 

http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/karlov_

kraj/prehled_majetkuKK/.

Systém MYSIS byl v  průběhu roku 2012 také 

rozšířen o  pasport nemovitého majetku (bu-

dov). 

Součástí správy majetku Karlovarského kraje 

je také

• zajištění činností ve vztahu k  daňovému 

správci, zejména řádný a včasný odvod pří-

slušných daní, 

• v souladu s vnitřními předpisy odsouhlasení 

nakládání, popř. příprava podkladů pro na-

kládání s movitým majetkem příspěvkových 

organizací a krajského úřadu,

• zajištění činností v oblasti kácení dřevin ve 

vlastnictví Karlovarského kraje 

• vyjadřování stanovisek Karlovarského kraje 

v řízeních státních orgánů. 

Součástí péče o  majetek je také jeho zabez-

pečení pro případ jeho poškození nahodilou 

událostí, která je kryta pojištěním. Karlovarský 

kraj kryje svůj majetek a  činnost pojištěním 

majetku a odpovědnosti, zákonným a havarij-

ním pojištěním vozidel. 
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7.13. Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Orgány krizového řízení 

Karlovarského kraje

Situace v  Karlovarském kraji si nevyžadovala 

aktivní zapojení orgánů krizového řízení k  ře-

šení mimořádných událostí či krizových situa-

cí. Orgány krizového řízení Karlovarského kra-

je se v roce 2012 zabývaly dalším zdokonalo-

váním připravenosti kraje k  řešení mimořád-

ných událostí a krizových situací především při 

jednání Bezpečnostní rady Karlovarského kraje 

a cvičení Krizového štábu Karlovarského kraje.

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Kraj-

ského úřadu Karlovarského kraje

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajské-

ho úřadu Karlovarského kraje (dále jen „úřad“ 

a „odbor“) v roce 2012:

• zajistil výkon přenesené působnosti pod-

le zákona č. 239/2000 Sb., o  integrovaném 

záchranném systému a o změně některých 

zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), zákona č. 241/2000 Sb., o hospodář-

ských opatřeních pro krizové stavy a o změ-

ně některých souvisejících zákonů, zákona č. 

222/2000 Sb., o zajišťování obrany České re-

publiky, vyhlášky MO č. 280/1999 Sb., záko-

na č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a je-

jím zajišťování (branný zákon), nařízení vlá-

dy č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu,

• organizoval a zabezpečoval činnosti zvlášt-

ních orgánů kraje tj. Bezpečnostní rada Kar-

lovarského kraje, Krizový štáb Karlovarského 

kraje. Provedl aktualizaci dokumentace čle-

nů krizového štábu a přípravu nových členů 

výše uvedených orgánů, 

• organizoval 3 jednání Bezpečnostní rady 

Karlovarského kraje, kde byl především pro-

jednáván obsah činnosti bezpečnostní rady 

vyplývající z § 6, Nařízení vlády č. 462/2000 

Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 

zákona č. 240/2000 Sb., o  krizovém řízení 

a o změně některých zákonů, 

• dále ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje 

organizoval 4 jednání se zástupci obcí s roz-

šířenou působností odpovědných za pro-

blematiku krizového řízení. Jednání byla za-

měřena k  projednání, sjednocení se na pl-

nění aktuálních úkolů k zajišťování připrave-

nosti kraje na řešení krizových situací, 

• další pracovní jednání proběhla s  jinými 

subjekty, zejména s  právnickými osobami 

zařazenými do krizového plánu kraje, dále 

Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou služ-

bou kraje, HZS kraje atd.,

• poskytoval metodickou pomoc obcím na 

vyžádání podle konkrétních požadavků prů-

běžně,

• účastnil se všech porad organizovaných 

ústředními správními úřady, zejména Úřa-

dem vlády ČR, SSHR, MO ČR a dalšími insti-

tucemi. Poznatky byly předávány průběžně 

dalším subjektům včetně ORP,

• spolupracoval s Krajským vojenským velitel-

stvím Karlovy Vary, s MO ČR, Sekcí obranné 

politiky a strategie na zpracování Koncepce 

přípravy občanů k obraně státu, na aktuali-

zaci dílčího plánu obrany atd.,

• zabezpečil zpracování podkladů do Plánu 

obrany České republiky. V součinnosti s ORP 

organizoval vyhodnocení objektů vyžadují-

cích ochranu za stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu a  navrhnul způsob jejího 

provedení, dále vedl a upřesňoval stanove-

né evidence věcných prostředků a osob, 

• připravil a  organizoval cvičení Krizového 

štábu Karlovarského kraje na téma „OBNO-

VA“ a účastnil se praktického prověřování vy-

užití IS Krizkom při vyžadování a řešení po-

žadavků na věcné zdroje pořádaného SSHR 

a organizoval výše uvedené prověřovací cvi-

čení pro ORP,

• spolupracoval a  podílel se společně s  HZS 

Karlovarského kraje na zpracování nové-

ho Krizového plánu Karlovarského kraje dle 

předem schváleného harmonogramu bez-

pečnostní radou kraje na základě nově zpra-

cované analýzy rizik. Zpracování Krizového 

plánu Karlovarského kraje bylo realizová-

no především prostřednictvím koordinač-

ní skupiny pro zpracování krizového plánu, 

kde jsou zastoupeny základní složky inte-

grovaného záchranného systému,

• plnil činnosti spojené se zajištěním bezpeč-

nosti informačního systému krajského úřa-

du a  ochrany utajovaných informací, byla 
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zahájena spolupráce z NBÚ v oblasti kyber-

netické bezpečnosti,

• podílel se na rozdělování státní neinvestiční 

dotace a příspěvku kraje obcím, které zřizují 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, 

a  zajišťoval administraci spojenou s  přidě-

lováním těchto fi nančních prostředků. Pří-

spěvek kraje činil 1 900 000 Kč, státní dota-

ce činila 2 419 000 Kč. Celkem dotace činily 

4 319 000 Kč. Přehled obcí, kterým byla do-

tace a příspěvek kraje poskytnut, včetně její 

výše je uveden na webových stránkách kra-

je (www.kr-karlovarsky.cz),

• podílel se na zajištění cvičení IZS Karlovar-

ského kraje – fi nanční zajištěné poskytnu-

té Karlovarským krajem v  celkové částce 

200.000 Kč,

• provedl kontroly u všech obcí s rozšířenou 

působností v  Karlovarském kraji zaměře-

né na připravenost obce s  rozšířenou pů-

sobností na řešení mimořádných událos-

tí a  krizových situací, jako výkon přenese-

né působnosti, podle zákona č. 239/2000 

Sb., o  integrovaném záchranném systé-

mu a  o  změně některých zákonů, zákona 

č. 241/2000 Sb., o  hospodářských opatře-

ních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, zákona č. 222/2000 

Sb., o  zajišťování obrany České republi-

ky, vyhlášky MO č. 280/1999 Sb., zákona č. 

585/2004 Sb., o  branné povinnosti a  jejím 

zajišťování (branný zákon), nařízení vlády č. 

51/2004 Sb., o plánování obrany státu,

• v rámci projektu Clara II. – došlo k zpracová-

ní návrhu „Bezpečnostní strategie Karlovar-

ského kraje“ a byla svolána celkem čtyři pra-

covní jednání v oblasti přeshraniční spolu-

práce složek IZS,

• v  souvislosti s  optimalizací rozlohy Vojen-

ského újezdu Hradiště se odbor podílel na 

přípravě podkladů k realizaci převodu kata-

strálních území a majetku pod územní sa-

mosprávu obcí.



07 Přehled činností odborů

7.14. Odbor správních agend 
 a krajský živnostenský úřad

Oddělení vykonává státní správu na úseku ma-

trik a státního občanství, na úseku přestupkové 

agendy, zejména přestupků proti veřejnému 

pořádku, občanskému soužití a proti majetku, 

na úseku evidence obyvatel, občanských prů-

kazů a cestovních dokladů a na úseku voleb. 

V roce 2012 bylo na úseku matrik a státního ob-

čanství vydáno 469 osvědčení o  státním ob-

čanství České republiky, 89 potvrzení o státním 

občanství České republiky, ověřeno 197 mat-

ričních dokladů do ciziny, nabráno 132 žádos-

tí o  udělení státního občanství České republi-

ky, zajištěno složení 66 státoobčanských slibů, 

zpracováno 17 pozbytí státního občanství ČR, 

18 nabytí státního občanství ČR určením otcov-

ství, vydáno 8 osvědčení o nabytí státního ob-

čanství ČR prohlášením dle § 18a a § 18c (ob-

čané Slovenské republiky), přijato 15 prohlá-

šení o  znovunabytí státního občanství ČR dle 

z. č. 193/1999 Sb. (někteří bývalí českosloven-

ští státní občané), bylo vedeno 6 prvoinstanč-

ních a  1 odvolací řízení. Dále bylo založeno 1 

584 dokladů do sbírky listin, vydáno 39 potvr-

zení ze sbírky listin a provedeno 15 nahlédnutí 

do sbírky listin. Na úseku přestupků proti veřej-

nému pořádku, občanskému soužití a proti ma-

jetku bylo vedeno celkem 52 odvolacích řízení, 

z toho bylo ve 12 případech odvolání zamítnu-

to a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvr-

zeno nebo změněno, ve 40 případech pak bylo 

rozhodnutí zrušeno a  věc vrácena k  novému 

projednání nebo řízení zastaveno. V pěti přípa-

dech bylo zahájeno přezkumné řízení. Bylo vy-

dáno 36 souhlasů s  vrácením (postoupením) 

spisu. Bylo řešeno 8 stížností na prvoinstanční 

správní orgány, z toho tři oprávněné.

V  odvolacím řízení na úseku evidence obyva-

tel bylo řešeno celkem 10 případů rušení úda-

je o místu trvalého pobytu. V sedmi případech 

bylo rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k nové-

mu projednání a ve třech případech bylo odvo-

lání zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno.

Přehled vydaných osvědčení a  rozhodnutí v  I. 

a  II. stupni na jednotlivých úsecích je uveden 

v následující tabulce:

ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH AGEND

Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad sestává ze dvou oddělení. Vzhledem k tomu, že 

jednotlivá oddělení se svou náplní výrazně liší, je zpráva členěna dle činnosti jednotlivých oddělení.

Úsek
Odvolací 

řízení

Prvoin-

stanční ří-

zení

Vydaná 

osvěd-

čení

Matriky a st. občanství 1 6 469

Evidence obyvatel, obč. průkazy a cest. doklady 10 0 0

Přestupky 52 0 0

Celkem 63 6 469

Na úseku voleb se oddělení správních agend 

podílelo zejména na přípravě a  dohledu nad 

průběhem voleb do krajského zastupitelstva, 

přípravě prezidentských voleb a nových voleb 

do obecního zastupitelstva v obci Pomezí nad 

Ohří. Bylo provedeno 18 kontrol. Kontrolní čin-

ností nebyly zjištěny závady. Celkem byly po-

dány dvě žaloby. Jedna žaloba byla podána na 

průběh voleb do krajského zastupitelstva (špat-

ně sečtené preferenční hlasy v obci Zádub-Zá-

višín) a  druhá žaloba na činnost okrskové vo-

lební komise u nových voleb v obci Pomezí nad 

Ohří. Obě žaloby byly krajským soudem v Plzni 

zamítnuty. Dále bylo proškoleno a zkoušku od-

borné způsobilosti k volbám úspěšně složilo 9 

zaměstnanců obecních úřadů. 
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Kontrolní činnost oddělení:

V  rámci kontrolní činnosti oddělení bylo 

v  roce 2012 dle plánu kontrol uskutečněno 

celkem 14 kontrol výkonu přenesené působ-

nosti na příslušných obcích se závěrem, že 

výkon státní správy na jednotlivých úsecích 

byl v převážné většině na dobré úrovni, zjiš-

těné méně závažné nesprávnosti či drobné 

formulační nedostatky byly vždy projednány 

se zpracovateli agend a  vyřešeny přímo na 

místě. Závažné nedostatky, které způsobova-

ly nezákonnost rozhodnutí, byly odstraněny 

v přezkumném řízení. 

Na úseku matrik bylo provedeno 7 kontrol 

matriční agendy na úřadech s rozšířenou pů-

sobností (Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Ma-

riánské Lázně, Ostrov a Sokolov). V roce 2012 

nebyla ukládána žádná nápravná opatření. 

Proti protokolům o kontrolách nebyly vzne-

seny námitky.

Na úseku přestupkové agendy byly provede-

ny 3 kontroly výkonu přenesené působnos-

ti na obcích Dolní Rychnov, Krajková, Skal-

ná, čtvrtá naplánovaná kontrola se neusku-

tečnila, neboť obec Hazlov před uskutečně-

ním kontroly uzavřela Veřejnoprávní smlou-

vu s  městem Aš. Opatření uložená při kon-

trolách v  obci Dolní Rychnov byla splněna, 

v obci Skalná byl, na základě kontrolního zjiš-

tění, odvolán předseda Komise k  projedná-

vání přestupků a uložená opatření jsou stále 

v plnění. Proti protokolům o kontrolách ne-

byly vzneseny námitky.

V roce 2012 byly dle plánu kontrol uskuteč-

něny celkem 4 kontroly výkonu přenesené 

působnosti na úseku evidence obyvatel (Bu-

kovany, Kyselka, Dolní Žandov, Rotava). Žád-

ná opatření přijata nebyla. Proti protokolům 

o kontrolách nebyly vzneseny námitky.

Metodická činnost a odborná pomoc:

V rámci metodické pomoci obcím byly během 

roku 2012 na každém úseku pořádány porady, 

konzultační dny nebo metodika probíhala pří-

mo formou individuálních konzultací.

Na úseku přestupků proti veřejnému pořád-

ku, občanskému soužití a proti majetku ne-

byl uspořádán konzultační den. Metodika je 

prováděna prostřednictvím individuálních 

konzultací a  webových stránek, kdy v  loň-

ském roce byl kladen důraz zejména na indi-

viduální potřeby jednotlivých obcí, kdy me-

todika byla prováděna cíleně k  problémům 

jednotlivých žadatelů o metodickou pomoc.

Úsek matrik a  státního občanství uspořádal 

dvakrát konzultační den zaměřený na pro-

blematiku matričních úřadů Karlovarského 

kraje. Pro výkon matričních činností byly také 

nově proškoleny a odzkoušeny 2 matrikářky 

obecního úřadu a na úseku vidimace a lega-

lizace bylo proškoleno a odzkoušeno 5 úřed-

níků obecních úřadů. 

Na úseku evidence obyvatel, občanských prů-

kazů a  cestovních dokladů byla metodická 

činnost zaměřena zejména na způsob přihla-

šování obyvatel k trvalému pobytu, na správní 

řízení ve věcech úředního rušení údaje o mís-

tě trvalého pobytu a na vedení evidencí a zá-

konné využívání údajů z těchto evidencí. Od-

borná pomoc spočívala hlavně v poskytová-

ní individuálních stanovisek obecním úřadům 

na tomto úseku činnosti. V  rámci metodiky 

byla dvakrát uskutečněna konzultační setká-

ní s pracovníky na ohlašovnách a na úseku OP 

a CD. Dále v rámci metodické pomoci byly na 

webových stránkách krajského úřadu posky-

továny informace a metodika jak odboru, tak 

pokynů z příslušných ministerstev, týkající se 

výše uvedených agend.

ODDĚLENÍ KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

Oddělení vykonává státní správu na úse-

ku činností, které jsou příslušnými právní-

mi předpisy stanoveny Krajskému živnos-

tenskému úřadu (dále jen KŽÚ), dále vyko-

nává agendu cenových kontrol podle záko-

na č. 526/1990 Sb., o cenách a tvorbu vnitř-

ních předpisů krajského úřadu. V  průběhu 

roku 2012 rozhodoval KŽÚ celkem v 9 přípa-

dech o odvolání proti rozhodnutí Obecních 

živnostenských úřadů (ObŽÚ) Karlovarského 

kraje. Z  toho 4 rozhodnutí zrušil a věc vrátil 

k novému projednání, 5 rozhodnutí bylo po-

tvrzeno. 

Kontrolní činnost oddělení:

Živnostenské kontroly:

V roce 2012 byly provedeny dvě kontroly vý-

konu státní správy na úseku živnostenské-

ho podnikání, a to u ObŽÚ Ostrov a Kraslice. 

Jednalo se o  řádnou kontrolu podle plánu 

kontrol Krajského úřadu Karlovarského kra-

je. Závady nebyly zjištěny. Proti protokolům 

o kontrolách nebyly vzneseny námitky.

Cenové kontroly: (počet, zjištěné závady, 

uložené pokuty nebo jiná opatření)

V roce 2012 bylo dle kontrolního plánu pro-

vedeno 60 kontrol na úseku dodržování ce-

nových předpisů v  prodejnách a  provozov-

nách na území Karlovarského kraje, zamě-

řených na dodržování zákona č. 526/1990 

Sb., o  cenách, v  platném znění. Provedený-

mi kontrolami nebylo zjištěno žádné závaž-

né porušení právních předpisů, které upra-

vují výše uvedené činnosti na tomto úseku.

Proti závěrům kontrol nebyla podána žádná 

námitka, žádné pokuty za porušení § 11 a 13 

zákona o cenách nebyly uloženy.

Metodická činnost a odborná pomoc:

Metodickou činnost vůči ObŽÚ Karlovarské-

ho kraje vykonával KŽÚ především formou 

dvou konzultačních dnů a dále osobním se-

tkáním ke konkrétním problémům jednotli-

vých ObŽÚ, které se konaly na krajském úřa-

dě. Další metodika byla poskytovaná písem-

nou formou, jako odpovědi na dotazy k pro-

blémům v činnosti ObŽÚ. 
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7.15. Odbor investic a grantových schémat

1. Investiční akce Karlovarského kraje organizované OIGS a zadávací řízení Karlovarského 

kraje za účasti OIGS v roce 2012

a) Vybraná realizovaná investiční akce z hlediska objemu fi nančního plnění a významnosti: 

Název akce rozpočet v tis. Kč

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Rekonstrukce pavilonu B 

nemocnice v Chebu „pravá část“
135.608

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v Chebu, zřízení 

ústavní lékárny - výdejny
4.117

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice Sokolov – obnova 

technologie výtahů
18.044

Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Pavilon akutní medicíny 

a centrálního vstupu
619.821

ÚZZS KK – Oblastní středisko KV, Sídlo ZZS KK 80.703

b) Počet realizovaných zadávacích řízení Karlovarského kraje za metodické pomoci oddělení pří-

pravy a oddělení realizace investic:

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

74 314.423

2. Investiční akce příspěvkových organizací a zadávací řízení příspěvkových organizací za 

metodické podpory OIGS v roce 2012

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

Oblast PO název akce
rozpočet 

v tis. Kč

Školství

• Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu KV

 – Rekonstrukce budovy – oprava střechy, výměna oken, oprava fasády
19.557

• Gymnázium Cheb – Přístavba jazykového a komunikačního centra 29.160

• Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 

 – Rekonstrukce výtahu v objektu Zlatý zámek
8.132

• Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

 – Rekonstrukce vytápění a obvodového pláště
1.956

• Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

 – Rekonstrukce přístupového mostku do objektu školy
1.886

• Střední lesnická škola Žlutice 

 – Rekonstrukce sociálních zařízení na domově mládež
807

Kultura
• Krajská knihovna Karlovy Vary - Sklad knih 

 – Stavební úprava prostor předaných KÚ podle zpracovaného projektu
3.000

Sociální péče
• Sociální služby Kynšperk – Rekonstrukce a modernizace výtahu

• Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu – Transformace 1. NP
1.500

Zdravotnictví 
•  LDN Nejdek – Oprava fasády budovy 2.706

• Krajský dětský domov pro děti do 3 let – Rekonstrukce střechy 1.836

 

ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY A ODDĚLENÍ REALIZACE INVESTIC
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b) Počet realizovaných zadávacích řízení příspěvkových organizací za metodické pomoci odděle-

ní přípravy a oddělení realizace investic:

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

66 91.219

3. Fotodokumentace

1 SOU stravování a služeb KV

 Rekonstrukce přístupového most-

ku do budovy školy

2 OA, VOŠ cestovního ruchu KV 

 Rekonstrukce budovy – oprava 

střechy, výměna oken, oprava fa-

sády 

3 ÚZZS KK 

 Oblastní středisko KV, Sídlo ZZS 

KK 

4 SOŠ logistická a SOU Dalovice 

 Rekonstrukce vytápění a obvodo-

vého pláště  

5 Gymnázium Cheb

 Přístavba jazykového a komuni-

kačního centra 

6 Karlovarská krajská nemocnice 

a.s. 

 Pavilon akutní medicíny a centrál-

ního vstupu 
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Implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

1) Výzvy k předkládání žádostí o fi nanční podporu z OP VK vyhlášené v roce 2012 Karlo-

varským krajem 

Oblast 

podpory 

Pořadí 

výzvy

Období vyhlášení výzvy Alokace 

výzvy

 (v mil. Kč)

Počet 

přijatých 

žádostí 

o fi nanční 

podporu

Počet 

schválených 

žádostí

1.1 2. 12. 3. 2012–23. 4. 2012 49,2 42 19

1.2 2. 12. 3. 2012–23. 4. 2012 15,9 18 6

1.3 2. 12. 3. 2012–23. 4. 2012 24,2 22 5

1.1 3. 26. 11. 2012–14. 1. 2013 2,6 10 0*

1.3 3. 26. 11. 2012–14. 1. 2013 10,5 16 0*

3.2 4. 26. 11. 2012–14. 1. 2013 61,2 39 0*

*schvalovací proces bude ukončen v červnu 2013

2) Informování a publicita OP VK

Karlovarský kraj uskutečnil v roce 2012 v rámci OP VK tato informační opatření:

Webové stránky

Informace týkající se OP VK jsou k dispozici na stránkách Karlovarského kraje (www.kr-karlovarsky.

cz) konkrétně na stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/, které jsou 

pravidelně aktualizovány.

Semináře a konference

• Workshop příjemců ke způsobilosti investičních a neinvestičních výdajů v projektech OP VK –     

– 11. 12. 2012; workshopu se zúčastnilo 20 zástupců z řad příjemců a ZS OP VK.

• Konference Příklady dobré praxe – 21. 11. 2012, konference se zúčastnilo 74 zástupců z řad pří-

jemců a potencionálních žadatelů.

• Seminář pro žadatele o fi nanční podporu z OP VK v Karlovarském kraji: 2. kolo výzvy 2. GG (spo-

lečný pro celou PO 1) – 11. 4. 2012; semináře se zúčastnilo 44 zástupců potenciálních žadatelů; 

3. kolo výzvy 2. GG (společný pro celou PO 1) a 4. kolo výzvy (oblast podpory 3.2)       – 12. 12. 

2012.

• Seminář pro příjemce fi nanční podpory OP VK v Karlovarském kraji: 1. kolo výzvy 2. GG (společ-

ný pro celou PO 1) – 21. 3. 2012; semináře se zúčastnilo 28 zástupců příjemců; 5. kolo výzvy 1. 

GG (společný pro celou PO 1) a 3. kolo výzvy (oblast podpory 3.2) – 18. 9. 2012; semináře se zú-

častnilo 41 zástupců příjemců. 

Publicita v médiích

• Zveřejnění vyhlášení 2. kola výzvy 2. GG PO 1 v tisku: Sokolovský deník, Karlovarský deník, Cheb-

ský deník – 23. 3. 2012.

• Zveřejnění vyhlášení 3. kola výzvy 2. GG PO 1 a 4. kola výzvy PO 3 v tisku: Sokolovský deník, Kar-

lovarský deník, Chebský deník – 30. 11. 2012.

• Zveřejnění 3. kola výzvy 2. GG PO 1 a 4. kola výzvy PO 3 v tisku: Krajské listy – 19. 12. 2012.

ODDĚLENÍ GRANTOVÝCH SCHÉMAT
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3) Vývoj čerpání a úspěšnost projektů z OP VK
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241 147 Kč

Průběh čerpání veřejných prostředků (ESF + SR) globálních grantů OP VK 

Karlovarského kraje (stav k 31.12.2012)

V průběhu roku 2012 bylo uzavřeno 67 

nových Smluv o realizaci grantového 

projektu v rámci OP VK s úspěšnými ža-

dateli o fi nanční podporu v celkovém 

objemu 158,576.974,66 Kč. 
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Úspěšnost grantových projektů v rámci druhých globálních grantů v oblastech 

podpory 1.1, 1.2 a 1.3 OP VK Karlovarského kraje (stav k 31.12.2012)
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7.16. Odbor regionálního rozvoje

• Program obnovy venkova

 Na příspěvky z Programu obnovy venkova bylo celkem rozděleno 16,1 mil. Kč, uspokojeno bylo 

celkem 88 žádostí. 

• Cyklo dotace 

 V rámci Programu podpory rozvoje cyklistické infrastruktury bylo rozděleno celkem 2,941.000 

Kč na 9 projektů.

• Dotace na běžecké trasy 

 V měsíci září bylo schváleno rozdělení příspěvků pro sezónu 2012–2013 11 žadatelům v celko-

vém objemu 759.000 Kč. 

• Podpora pořizování územních plánů

 V rámci dotačního titulu Karlovarského kraje „Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovar-

ského kraje“ bylo v roce 2012 přijato celkem 44 žádostí (39 obcí), vyhověno bylo 43 oprávněným 

žádostem (38 obcím), tj. bylo uspokojeno 97,4 % zájemců. Celkem bylo požadováno 4.679.328 

Kč, na dotace bylo rozděleno 4.468.368 Kč tj. 95,5 % z požadované částky. (Pozn. Jedna žádost 

byla pro nesplnění podmínek Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na úseku územně plánovací činnosti obcí pro 

rok 2013 odložena.)

• Inovační vouchery

 Nový dotační titul Karlovarského kraje na podporu spolupráce místních podnikatelů a vědec-

kovýzkumných institucí s cílem zlepšit konkurenceschopnost fi rem. V roce 2012 bylo rozděleno 

1.655.000 Kč mezi 11 uchazečů.

 

Statistika jednotlivých dotačních titulů

Dotační titul

Počet po-

daných 

žádostí

Požadovaná dota-

ce v Kč
Uspokojené žádosti Dotace v Kč

Program obnovy venkova 118 31.144.170,- 88 74,57 % 16.172.000,- 51,93 %

Pořizování ÚPD 44 4.679.328,- 43 97,4 % 4.468.368,- 95,5 %

Podpora rozvoje cyklistické 

infrastruktury
9 2,941.189,- 9 100 % 2,941.000,- 99,99 %

Podpory budování a údržby 

lyžařských a běžeckých tras
11 815.000,-

11w100 

%
759.000,- 93,13 %

Program rozvoje konkuren-

ceschopnosti Karlovarského 

kraje - -Inovační vouchery

11 1.655.000,- 11 100 % 1,655.000,-  100 %

Celkem 193 41.244.687,- 162 83,94 % 26.005.368,- 63,05 %

• Další poskytnuté příspěvky

- příspěvek Klubu českých turistů Praha na zajištění značení a údržby cyklistických stezek a tras 

v Karlovarském kraji ve výši 300 000 Kč

- příspěvek Českým drahám na realizaci projektu „Cyklopůjčovny v Karlovarském kraji“ ve výši 200 

000 Kč

- příspěvek městu Chodov na zajištění Konference Budoucnost ve výši 50.000 Kč

1. DOTAČNÍ POLITIKA
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• Program rozvoje Karlovarského kraje 

2007-2013

 Proběhla pátá aktualizace Akčního plánu 

a Realizačního manuálu Programu rozvo-

je Karlovarského kraje.

• Program rozvoje Karlovarského kraje 

2014-2020

 V roce 2012 pokračovala příprava podkla-

dů pro nový Program rozvoje Karlovarské-

ho kraje 2014-2020. Byla dokončena ana-

lytická část programu (Analýza rozvojo-

vých charakteristik a  potenciálu Karlovar-

ského kraje. Dále byla zpracována strate-

gická část Programu rozvoje Karlovarské-

ho kraje 2014-2020. Od podzimu 2012 

probíhá hodnocení vlivu koncepce na ži-

votní prostředí a  veřejné zdraví (tzv. SEA 

hodnocení) s  předpokladem dokončení 

duben- -květen 2013. 

• Strategie rozvoje konkurenceschop-

nosti Karlovarského kraje 

 Bylo pokračováno v realizaci Strategie roz-

voje konkurenceschopnosti Karlovarské-

ho kraje prostřednictvím jednotlivých díl-

čích projektů a  aktivit. Zejména pokračo-

vala příprava projektu Vědeckotechnic-

kého parku Karlovarského kraje (VTP KK). 

V souladu se strategií se KARP v průběhu 

roku účastnila rovněž přípravy nebo rea-

lizace dalších projektů, a  to investičního 

i neinvestičního charakteru (více viz infor-

mace o činnosti KARP). V souladu se stra-

tegií navázala KARP rovněž spolupráci s řa-

dou místních, regionálních, národních či 

zahraničních subjektů. Druhým rokem po-

kračovaly i  aktivity vážící se k  inovačním 

voucherům. Více k  problematice realiza-

ce SRKKK v průběžných zprávách činnos-

ti KARP (+ kapitola 9 tohoto materiálu). 

• Strategie rozvoje konkurenceschop-

nosti Karlovarského kraje 2013-2020

 Souběžně se zpracováním nového Progra-

mu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 

probíhala v roce rovněž aktualizace Strate-

gie rozvoje konkurenceschopnosti Karlo-

varského kraje na období 2013–2020. Stra-

tegie je koncipována jako podrobné roz-

pracování a konkretizace nejdůležitější pri-

ority nového Programu rozvoje Karlovar-

ského kraje 2014- -2020 (Priorita 1 – Kon-

kurenceschopnost), a to až do úrovně jed-

notlivých navrhovaných aktivit.

• Internetové stránky pro investory

 V  roce 2012 byla provedena aktualizace 

stávajících dat, kontrola funkčnosti odka-

zů a propagace stránek. Byly zahájeny kro-

ky vedoucí k  efektivnější správě stránek 

ve spolupráci Karlovarského kraje a KARP, 

tento proces by měl pokračovat během 

roku 2013. 

• Univerzitní kampus 

 Projekt Univerzitního kampusu je dlouho-

době připravován již od roku 2009. Byly 

ukončeny práce na vytvoření objemové 

studie Univerzitního kampusu, který má 

přímou vazbu na připravovaný Vědecko-

technický park (VTP), a dále projektové do-

kumentace pro územní řízení. O projektu 

se intenzivně diskutuje se zainteresovaný-

mi vysokými školami a dalšími aktéry v re-

gionu. Nicméně doposud se návrh nepři-

pravuje k fyzické realizaci.

2. STRATEGICKÉ DOKUMENTY KARLOVARSKÉHO KRAJE, ANALÝZY

V  roce 2012 pokračovala příprava na nové 

programové období EU 2014–2020. V rám-

ci této přípravy probíhala tvorba, respektive 

aktualizace základních strategických doku-

mentů kraje (Program rozvoje Karlovarské-

ho kraje 2014–2020, Strategie rozvoje kon-

kurenceschopnosti Karlovarského kraje). 

Součástí byly dále aktivní zapojení zástup-

ců ORR v pracovních skupinách pro přípra-

vu nového období na národní a regionální 

úrovni (např. Meziregionální poradní skupi-

na MMR pro budoucnost kohezní politiky) 

a  účast na řadě meziresortních jednáních 

k dané problematice. Pracovníci ORR se svý-

mi připomínkami a náměty aktivně podíle-

jí na přípravě Strategie regionálního rozvoje 

ČR 2014–2020 a dalších strategických doku-

mentů na národní úrovni. Součástí příprav 

je i  organizace setkání s  regionalisty měst 

Karlovarského kraje a  zástupci mikroregio-

nů a Místních akčních skupin.

3. PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ EU 2014-2020

V rámci Programu rozvoje venkova se usku-

tečnila tradiční soutěž Vesnice roku 2012, 

které se v  krajském kole zúčastnilo 19 obcí. 

10 z nich byla poskytnuta fi nanční odměna 

v celkové výši 390 000 Kč. 

4. SOUTĚŽ VESNICE ROKU
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V roce 2012 byly aktivity odboru a Karlovarské-

ho kraje prezentovány na několika výstavách: 

na veletrhu Urbis Invest v Brně investiční příle-

žitosti, na výstavě v Saale-Orla-Schau v Pösnec-

ku prezentace aktivit kraje a  rozvojových pro-

jektů zejména z  oblasti rozvoje a  cestovního 

ruchu, na výstavě Má vlast v Praze na Vyšehra-

dě činnosti mikroregionů, MAS, krajské kolo 

soutěže Vesnice roku a na výstavách FOR BIKES 

v Praze a BIKE Brno projekty a aktivity v cyklisti-

ce a v cestovním ruchu (cyklostezka Ohře, cyk-

loportál, cyklopůjčovny, Egronet, cyklobusy, 

cyklistická mapa kraje).

5. VÝSTAVY A VELETRHY

Zásady územního rozvoje Karlovarského 

kraje

V  souladu se stavebním zákonem byla odd. 

územního plánování vytvořena Zpráva o uplat-

ňování Zásad územního rozvoje Karlovarského 

kraje (dále jen „ZÚR KK“) v uplynulém období, 

která byla projednána s obcemi Karlovarského 

kraje a dotčenými orgány. Na základě výsledků 

projednání byla zpráva aktualizována a dne 13. 

9. 2012 byla schválena Zastupitelstvem Karlo-

varského kraje pod usnesením č. ZK 275/08/12. 

Předmětem této Zprávy je vymezení rozsahu 

první aktualizace ZÚR KK. 

Pořizování územně plánovacích podkladů

Územní studie horských oblastí

V  roce 2012 bylo pokračováno v  pořizová-

ní Územní studie horských oblastí. Zhotovitel 

této studie, fi rma Mott MacDonald CZ, spol. 

s r.o., počátkem roku 2012 zahájila práce na tře-

tí etapě díla tj. „Návrh řešení“, kterou dne 31. 3. 

2012 odevzdala pořizovateli (tj. odd. územní-

ho plánování). Jelikož byl zjištěn zásadní nedo-

statek ve kvalitě díla, bylo zahájeno reklamač-

ní jednání se zhotovitelem, jehož závěrem bylo 

dohodnuto, že v projektovém týmu bude po-

sílena role vedoucího urbanisty a etapa „Návrh 

řešení“ bude přepracována. Přepracovaný ná-

vrh řešení byl odevzdán dne 31. 8. 2012. Násle-

dující čtvrtá etapa díla „Ověření“ byla odevzdá-

na dne 30. 9. 2012. Také při této etapě byly zjiš-

těny vady, které zhotovitel v dané lhůtě odstra-

nil. Poslední etapou v rámci Územní studie hor-

ských oblastí byl „Čistopis řešení“, kterou zhoto-

vitel odevzdal 3. 12. 2012. Etapa „Čistopis řeše-

ní“ obsahovala vady, které se podařilo odstranit 

začátkem roku 2013. Územní studie horských 

oblastí byla pořízena nejen jako územně plá-

novací podklad, který bude podkladem pro ak-

tualizaci Zásad územního rozvoje a pro územní 

plány obcí, ale také pro další koncepce, zabýva-

jící se rozvojem těchto území i v dalších oblas-

tech (regionální rozvoj, doprava, cestovní ruch, 

životní prostředí atd.).

Aktualizace územní studie rozvoje a využi-

telnosti letiště Karlovy Vary

V  roce 2012 byly zahájeny přípravné práce 

v  rámci pořizování „Aktualizace územní stu-

die rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary“. 

Územní studie je pořizována zdejším odborem 

v součinnosti s objednatelem - Letištěm Karlo-

vy Vary s.r.o. Zadání studie bylo připraveno po-

řizovatelem v červenci roku 2012 a dodavatel, 

fi rma NIKODEM A PARTNER, spol. s r.o., byla vy-

brána v  září 2012. V  roce 2012 bylo započato 

zpracování návrhu studie, ve kterém bude po-

kračováno dále v roce 2013.

Koncepce běžeckého lyžování

V  roce 2012 bylo dokončeno zpracování do-

kumentace Koncepce běžeckého lyžová-

ní v Krušných horách na území Karlovarského 

kraje – I. etapa Krušné hory. Hlavním cílem této 

dokumentace je přispět k ekonomickému roz-

voji území podporou krátkodobé i  vícedenní 

rekreace na běžkách. V analytické části byly lo-

kalizovány a digitálně zaměřeny trasy pro bě-

žecké lyžování, současně zpracovatel shromaž-

ďoval doplňující informace k  trasám i  samot-

nému běžeckému lyžování. Kompletní síť tras 

6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
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byla projednána s dotčenými orgány na růz-

ných úrovních (např. Lesy České republiky, 

s.p., Agentura ochrany přírody a krajiny Čes-

ké republiky, orgán ŽP KÚKK ). 

V  návrhové etapě jsou uvedeny základní 

principy koncepčního řešení běžeckého ly-

žování, jako např. hierarchizace systému tras 

pro běžecké lyžování a pro další druhy zimní-

ho využití, a další související aspekty (parko-

vání, doprovodné aktivity, ochrana přírody, 

značení tras, návrh rolí dotčených subjektů 

včetně koordinace, řešení vztahu s význam-

nými vlastníky atd.)

Na začátku října 2012 proběhlo veřejné pro-

jednání a  seznámení zástupců obcí a  akté-

rů v  území s  čistopisem této dokumenta-

ce. Koncepci projednala Rada Karlovarského 

kraje usnesením č. 301/04/13 dne 8. 4. 2013.

Na konci roku 2012 bylo zadáno zpracová-

ní zakázky Koncepce běžeckého lyžování 

v  Karlovarském kraji - II. etapa KBL pro ob-

last Slavkovský les a zhodnocení potenciálu 

zbývajících částí Karlovarského kraje tak, aby 

bylo řešeno celé území Karlovarského kraje. 

V současné době se nachází II. etapa KBL ve 

fázi analytické části. 

Pořizování aktualizace územně analytic-

kých podkladů (ÚAP)

V  roce 2012 byl nadále naplňován projekt 

„Koordinovaného pořízení a správy územně 

analytických podkladů Karlovarského kraje“ 

(KOPaS), který je potvrzen smlouvou o spo-

lupráci mezi Karlovarským krajem a obcemi 

s rozšířenou působností (Aš, Cheb, Mariánské 

Lázně, Karlovy Vary, Kraslice, Sokolov a  Os-

trov). V  rámci projektu KOPaS se uskutečni-

ly čtyři jednání pracovní skupiny ÚAP a řada 

konzultací. Činnosti se v rámci tohoto projek-

tu zaměřili zejména na metodickou pomoc 

úřadům územního plánování se zpracová-

ním druhé úplné aktualizace ÚAP obcí, a to 

v podobě pracovních a metodických pomů-

cek, technické pomoci, konzultací a společ-

né přípravy dat. Na základě metodického do-

poručení MMR byl důraz především kladen 

na problémový výkres, jeho naplněnost daty 

jejich grafi cké zobrazení. V  rámci územně 

analytických podkladů kraje, oddělení územ-

ního plánování průběžně aktualizovalo po-

skytované údaje v databázi ÚAP kraje, v ná-

vaznosti na aktualizaci ÚAP obcí upravilo me-

todiku zpracování problémů a problémové-

ho výkresu pro druhou aktualizaci ÚAP kra-

je v roce 2013. 

Činnost nadřízeného správní orgánu 

územního plánování

V  rámci činnosti nadřízeného správního or-

gánu územního plánování pro obce bylo vy-

dáno celkem 75 stanovisek a sdělení k poři-

zovaným územním plánům a jejich změnám. 

Byly průběžně prováděny další povinné čin-

nosti nadřízeného správního orgánu územ-

ního plánování, například evidence územně 

plánovací činnosti. Zároveň probíhala inten-

zivně metodická činnost vůči obcím, pořizo-

vatelům a  projektantům územně plánovací 

dokumentace.

Hlavní náplní tohoto oddělení byly úkoly 

spojené s administrací programů přeshranič-

ní spolupráce Cíle 3 ČR – Sasko a ČR - Bavor-

sko na období 2007-2013. Přeshraniční pro-

gram Cíl 3 ČR – Bavorsko byl vyhlášen 24. 1. 

2008. Přeshraniční program Cíl 3 ČR – Sasko 

byl vyhlášen 31. 7. 2008. 

V  programu Cíl 3 ČR – Bavorsko 2007-

2013

V  programu Cíl 3 ČR – Bavorsko se v  roce 

2012 konaly dva Monitorovací výbory, kde 

bylo schváleno 7 projektů (4x Lead partner 

z KK, 3x partner z KK). Žadatelům z Karlovar-

ského kraje byla v roce 2011 poskytnuta do-

tace ve výši 1,225 mil. EUR.

V programu Cíl 3 ČR – Sasko 2007-2013

V programu Cíl 3 ČR – Sasko proběhly 4 Mo-

nitorovací výbory schvalující projekty, kde 

bylo schváleno žadatelům z  Karlovarské-

ho kraje 11 projektů (2x Lead partner z  KK, 

9x partner z KK). Žadatelům z Karlovarského 

kraje byla v roce 2012 poskytnuta dotace ve 

výši 2,7 mil. EUR.

Celkem na oddělení v  průběhu roku pro-

běhlo cca 43 osobních konzultací k  projek-

tovým záměrům nebo hodnoceným projek-

tům. V programu Cíl 3 ČR – Sasko se v průbě-

hu celého roku 2012 hodnotilo cca 12 pro-

jektů, v rámci programu Cíl 3 ČR – Bavorsko 

9 projektů. 

Oddělení přeshraničních projektů v průběhu 

roku zastávalo následující úkoly: aktivní akvi-

zice projektů, konzultace se žadateli, příjem 

a  hodnocení žádostí, spolupráce s  dalšími 

subjekty implementační struktury, opatře-

ní v oblasti publicity - semináře, zveřejňová-

ní na internetových stránkách, účast na Mo-

nitorovacích výborech atd. Jednalo se o prů-

běžné výzvy, což v  praxi obnáší kontinuál-

ní prolínání všech výše uvedených činností 

v rámci saského i bavorského programu. 

Pracovníci OPP se také aktivně podíleli na 

přípravě nového programovacího období 

2014- -2020. 

Mezi další činnosti oddělení patřila aktiv-

ní účast na zasedáních a hodnocení projek-

tů v Dispozičním Fondu Cíl 3 ČR – Bavorsko 

a Fondu malých projektů Cíl 3 ČR - Sasko. 

OPP zajišťovalo administraci a úkoly spojené 

s funkcí tajemníka Výboru pro regionální roz-

7. ODDĚLENÍ PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ
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voj Zastupitelstva KK. 

OPP je aktivně zapojeno v  Národním výboru 

ČR v rámci Nadnárodní, Meziregionální spolu-

práce a ESPON 2013.

 

V roce 2012 se realizoval program Švýcarské fi -

nanční pomoci, oddělení PP zajišťuje informo-

vanost o  programu a  publicitu na webových 

stránkách kraje. 

V  rámci přeshraničních programů se realizo-

valy projekty na čerpání fi nančních prostřed-

ků Technické pomoci Cíle 3 určené zejména na 

administrativní a personální výdaje vzniklé při 

hodnocení projektů a publicitu programu. 

Pracovníci oddělení připravovali na konci 

roku 2012 projekt „Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost Karlovarského kraje“ k  předlože-

ní do Evropského vzdělávacího programu Le-

onardo da Vinci.

Agentura projektového a dotačního manage-

mentu Karlovarského kraje p. o. (dále APDM), 

zajišťuje přípravu a realizaci vybraných projek-

tů Karlovarského kraje resp. jeho příspěvko-

vých organizací spolufi nancovaných ze Struk-

turálních fondů EU, státního rozpočtu a dalších 

veřejných rozpočtů. 

 

Těžiště práce v  roce 2012 spočívalo v  řízení 

realizace projektů zahájených již v  předcho-

zích letech a  v  jejich dotačním managemen-

tu. Jednalo se o  investiční projekty „Doprav-

ní terminál Mariánské Lázně“, „Dopravní ter-

minál Cheb“, „Projekt revitalizace Centra vzdě-

lávání ISŠTE Sokolov“, dále o neinvestiční pro-

jekty spolufi nancované z Evropského sociální-

ho fondu „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě 

sociálních služeb Karlovarského kraje“, „V  Kar-

lovarském kraji společně plánujeme sociál-

ní služby“, „Vytvoření sítě služeb péče o osoby 

s duševním onemocněním na území Karlovar-

ského kraje“. V rámci neinvestičních projektů fi -

nancovaných z  Evropského sociálního fondu 

– Operační program Lidské zdroje a zaměstna-

nost APDM zpracovala a podala žádost na pro-

jekt „Podpora sítě sociálních služeb v Karlovar-

ském kraji“, který byl schválen a  je realizován 

od 1. 8. 2012. Projekt „Podpora sociálního začle-

ňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 

v Karlovarském kraji“ byl rovněž podpořen a je 

realizován od 1. 6. 2012. APDM dále zpracovala 

a podala čtyři projektové žádosti o dotaci z In-

tegrovaného operačního programu, oblast in-

tervence 3.1 Služby v  oblasti sociální integra-

ce, podporovaná aktivita 3.1a) Investiční pod-

pora procesu a zavádění jednotného přístupu 

v  transformaci pobytových zařízení sociálních 

služeb v jiné typy sociálních služeb, na realiza-

ci projektu „Investiční podpora procesu trans-

formace Domova pro osoby se zdravotním po-

stižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organi-

zace“, jehož realizací dojde k transformaci zaří-

zení a to úplným přemístěním stávající kapaci-

ty služby do jiných lokalit na Ašsku a Chebsku. 

APDM pokračovala v přípravě investičního pro-

jektu „Cyklostezka Ohře II“ a „Karlovarská karta“. 

Projekty „Dopravní terminál Mariánské Lázně“, 

„Rozvoj péče o osoby s duševním onemocně-

ním na území Karlovarského kraje“ a „Individu-

ální projekt Karlovarského kraje pro oblast po-

skytování služeb sociální prevence v období let 

2008–2012“ byly v roce 2012 úspěšně ukonče-

ny.

APDM se jako nefi nanční partner podílela na 

realizaci individuálních projektů Karlovarského 

kraje schválených v rámci Operačního progra-

mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tyto 

projekty budou ukončeny v  roce 2013 a  jed-

ná se projekt „Krajské vzdělávací centrum pro 

DVPP“ a „Inovace školského portálu Karlovar-

ského kraje“.

8. ČINNOST AGENTURY PROJEKTOVÉHO A DOTAČNÍHO 

    MANAGEMENTU KARLOVARSKÉHO KRAJE, P. O.
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V  roce 2012 pokračovali pracovníci KARP 

v navazování a rozvíjení kontaktů s místními, 

regionálními a národními subjekty např. hos-

podářskými komorami v  Karlovarském kra-

ji, regionální kanceláří CzechInvestu, Agen-

turou projektového a  dotačního manage-

mentu, některými středními a vysokými ško-

lami, místními podniky, externími odborní-

ky a dalšími subjekty. Pracovníci KARP pokra-

čovali ve vzdělávání s ohledem na požadav-

ky, které na ně byly kladeny v oblastech pro-

jektového řízení, problematiky inovací, do-

tačních programů, výběrových řízení apod. 

KARP pokračovala v  rozvoji vztahů s národ-

ními institucemi zabývajícími se podporou 

inovací a  podnikatelského sektoru (Společ-

nost vědeckotechnických parků ČR, Česká 

inovace o.p.s., Asociace inovačního podniká-

ní ČR, Česká asociace rozvojových agentur). 

V rámci přípravy jednotlivých dílčích projek-

tů, na nichž se KARP aktivně podílí jako part-

ner, byla navázána spolupráce s dalšími sub-

jekty, přičemž se počítá s dalším prohlubová-

ním této spolupráce tak, jak budou projekty 

postupně realizovány. 

Internetové stránky agentury včetně jejich 

anglické verze byly dále rozšiřovány, upravo-

vány a doplňovány podle přibývajících pro-

jektů, aktuálních potřeb a podnětů. Pro pu-

blicitu byly využívány rovněž Krajské listy, 

časopis Inovační podnikání & transfer tech-

nologií, regionální tisk a  internetové stránky 

partnerů. 

V  průběhu roku 2012 pokračovala realizace 

neinvestičních projektů, kde KARP působí 

jako partner. Jedná se o 2 projekty na zpro-

středkování praxí VŠ studentů v místních fi r-

mách:

Vytváření a  posilování partnerství mezi 

univerzitami a praxí (UNIPRANET) v rám-

ci Operačního programu Vzdělávání pro kon-

kurenceschopnost (příjemcem Západočeská 

univerzita Plzeň);

ROZVOJ West Bohemia – rozvoj partner-

ství v  územní působnosti Ústeckého, Pl-

zeňského a  Karlovarského kraje v  rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro kon-

kurenceschopnost (příjemcem Vysoká škola 

fi nanční a správní);

Dále 2 mezinárodní projety:

CluStrat v  rámci Operačního programu 

Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (ve-

doucím partnerem Steinbeis-Europa-Zent-

rum der Steinbeis Innovation, Německo; pro-

jekt je zaměřen na podporu klastrů). 

Working4Talent - Lidský kapitál a inovace 

v rámci Operačního programu Meziregionál-

ní spolupráce (vedoucím partnerem agentu-

ra Fomento de San Sebastián, Španělsko).

Nejvýznamnější projektovou aktivitou byla 

v  roce 2012 příprava projektové dokumen-

tace pro projekt Vědeckotechnického par-

ku Karlovarského kraje (VTP KK) fi nancovaný 

z Operačního programu Podnikání a inovace 

a pro projekt Informačně–vzdělávacího stře-

diska Karlovarského kraje (IVS KK) v rámci In-

tegrovaného operačního programu.

Budoucí VTP byl prezentován na veletrhu 

URBIS v  Brně, na mezinárodním Týdnu ino-

vací 2012 v  Praze a  jiných akcích realizova-

ných KARP. 

V  průběhu roku KARP administrovala veřej-

nou soutěž na inovační vouchery z rozpočtu 

Karlovarského kraje pro podporu spolupráce 

regionálních fi rem a vědeckovýzkumných in-

stitucí (VŠ).

Významnou aktivitou byla organizace 5 se-

minářů pro podnikatele v Karlovarském kra-

ji (Sokolov, Karlovy Vary, Praha), na které se 

KARP podílela spolu s dalšími partnery např. 

Národní klastrovou asociací. Zástupci podni-

katelské sféry zde získali informace o různých 

dotačních zdrojích a o významu inovací pro 

zlepšení konkurenceschopnosti.

9. KARLOVARSKÁ AGENTURA ROZVOJE PODNIKÁNÍ, 

    PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (KARP)
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Odbor regionálního rozvoje se podílel na mo-

nitorování již ukončených krajských projektů 

(PPB1, PPB2, ITACA) a zároveň probíhala přípra-

va a realizace nových projektů: 

• Projekt CROSS-DATA

 Projekt CROSS-DATA je přeshraničním pro-

jektem uskutečňovaným v  rámci programu 

Cíle 3 se saskou stranou, kterého se za čes-

kou stranu účastní Karlovarský kraj, Ústec-

ký kraj a  Liberecký kraj. Realizace projektu 

byla zahájena ve druhém pololetí 2010. Pro-

jekt je rozdělen do několika pracovních cel-

ků, v rámci nichž byly oddělením územního 

plánování v roce 2012 uskutečněny tyto čin-

nosti: 

- podílení na zpracování specifi kace poža-

davků na česko-saský informační systém 

pro územní plánování (dále jen „ISÚP“)

- dokončení katalogu dat vč. výběru jed-

notlivých symbolů,

- účast v pracovní skupině, která se podílela 

na tvorbě ISÚP,

- příprava a realizace výběrového řízení „Ná-

kup investičního vybavení“, jehož obsa-

hem byl nákup hardware a  software pro 

ISÚP.

 V rámci činností, které souvisely s ISÚP, bylo 

úzce spolupracováno s  odborem projekto-

vého řízení a informatiky KK. Průběh projek-

tu, vč. jeho koordinace za českou stranu a fi -

nančních záležitostí byl veden odd. územní-

ho plánování. 

• „Clara II: Rozvoj společné partnerské 

spolupráce veřejné správy v  česko-sas-

kém regionu“ a „Clara II: Rozvoj společ-

né partnerské spolupráce veřejné sprá-

vy v česko-bavorském regionu“, které na-

vazují na projekt CLARA@eu („Spolupráce 

místních a  regionálních úřadů v kraji Karlo-

varském, Chemnitz a  Oberfranken v  obdo-

bí rozšiřování EU) realizovaný v letech 2005-

2006. Oba projekty jsou realizovány již od 

konce roku 2010. Byly realizovány dílčí work-

shopy zaměřené na široké spektrum okru-

hů hospodářství. Zároveň byly zpracová-

ny některé dílčí strategie, např. Studie bez-

pečnostního systému Karlovarského kraje 

a Vládního kraje Spolkové republiky Němec-

ko Oberfranken a  Vládního kraje Spolkové 

republiky Německo Chemnitz. Projekt bude 

ukončen 9/2013, kdy je přepokládaná i závě-

rečná konference v Karlových Varech.

• Technická asistence Cíl 3 ČR – Sasko, Cíl 3 

ČR - Bavorsko 

 V rámci těchto projektů byla zajištěna admi-

nistrace, hodnocení přeshraničních projektů 

a publicita obou programů.

• Projekt „Politika životního prostředí na 

Islandu – výměna zkušeností“

 Projekt byl realizován na konci roku 2011. Na 

začátku roku 2012 byl projekt úspěšně vyúč-

tován a ukončen.

• Projekty „Budoucnost uprostřed Evro-

py – možnosti přeshraniční spolupráce 

v  česko – saském pohraničí“ a „Budouc-

nost uprostřed Evropy – možnosti pře-

shraniční spolupráce v  česko – bavor-

ském pohraničí“ 

 V roce 2012 probíhala ve spolupráci se saský-

mi (Vogtlandkreis, Erzgebirgskreis), duryn-

skými (Landkreis Greiz) a bavorskými (Land-

kreis Hof, Landkreis Wunsiedel i. F., Landkreis 

Tirschenreuth) partnery příprava a realizace 

2 projektů, jejichž cílem je zpracování studií 

o budoucnosti příhraniční spolupráce. Hlav-

ní cíle projektů: 1. Vyhledání témat vhod-

ných pro budoucí přeshraniční spolupráci 

(pro budoucí projekty) 2. Návrh organizač-

ního řešení jednotlivých témat. Financová-

ní projektů probíhá z Fondu malých projektů 

Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká republika - Svo-

10. INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ 

      ODBOREM REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
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bodný stát Sasko 2007–2013, respektive 

Dispozičního fondu Programu Cíl 3/Ziel 

3 Česká republika – Svobodný stát Bavor-

sko 2007–2013). Předpokládané ukončení 

projektů do poloviny roku 2013.

• VTP KK

 Vědeckotechnický park Karlovarského kra-

je je jedním ze zásadních výstupů realiza-

ce Strategie rozvoje konkurenceschop-

nosti Karlovarského kraje. V roce 2010 byla 

podána žádost o  dotaci na tento projekt 

a  v  roce 2011 byl ze strany OP Podniká-

ní a  inovace odsouhlasen k  fi nancování. 

V  roce 2012 byly prováděny projektové 

práce a připravena dokumentace pro sta-

vební povolení a pro provedení stavby. Vy-

dání stavebního povolení v  květnu 2013. 

Podrobnější informace o  projektu jsou 

k dispozici na www.karp-kv.cz.

 

• IVS KK

 Projekt Informačně - vzdělávací středisko 

Karlovarského kraje má přímou souvislost 

s  realizací projektu Vědeckotechnického 

parku. Samotná stavba IVS KK má sloužit 

po jejím dokončení, v polovině roku 2015, 

k  rozšíření nabídky Úřadu práce, k  mož-

nosti rekvalifi kací, vzdělávání nezaměst-

naných, informování vzdělávacích zaříze-

ní a podnikatelů. Žádost o dotaci na rea-

lizaci projektu nebyla schválena a po kon-

zultacích na Ministerstvu práce a  sociál-

ních věcí byly připraveny další partner-

ské smlouvy s oběma hospodářskými ko-

morami a pěti středními školami, které re-

alizují další vzdělávání. Žádost byla přepra-

cována s termínem nového podání v dub-

nu 2013. Podrobnější informace o projek-

tu jsou k dispozici na www.karp-kv.cz.



08 Organizace zřizované Karlovarským krajem

ŠKOLSTVÍ

AŠ 

Dětský domov Aš Na Vrchu 1207/26 

Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 2514/106 

BEČOV NAD TEPLOU 

Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou Školní 338 

DALOVICE 

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště 

Dalovice

Hlavní 114/29 

Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 1/27 

HORNÍ SLAVKOV 

Odborné učiliště Horní Slavkov Kounice 613/8 

CHEB 

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov Goethova 1660/16 

Gymnázium Cheb Nerudova 2283/7 

Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 2258/6 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 58/10 

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb U Farmy 30/11 

CHODOV 

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738 

KARLOVY VARY 

Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary Lidická 590/38 

Dům dětí a mládeže Karlovy Vary Čankovská 9 

OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní ja-

zykové zkoušky Karlovy Vary

Bezručova 1312/17 

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Západní 1050/15 

První české gymnázium v Karlových Varech Národní 445/25 

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší od-

borná škola Karlovy Vary

Lidická 455/40 

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary nám. K. Sabiny 159/16 

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 1122/56 

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 710/12 

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnic-

ká Karlovy Vary

Poděbradská 1247/2 

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních 

Karlovy Vary, příspěvková organizace

Bezručova 1185/19 

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Vančurova 83/2 

Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Karlovy Vary Šmeralova 32 

LÁZNĚ KYNŽVART 

Základní škola a mateřská škola při dětské lázeňské léčebně 

Lázně Kynžvart

Lázeňská 153 

LOKET 

Střední průmyslová škola Loket T. G. Masaryka 3/73 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

Dětský domov Mariánské Lázně Palackého 191/101 

Domov mládeže a školní jídelna Mariánské Lázně 

Klíčova 167/4 

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Ruská 355/7 

Hotelová škola Mariánské Lázně Komenského 449/2 
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NEJDEK 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek Rooseveltova 600 

NOVÁ ROLE 

Základní umělecká škola Nová Role Nádražní 89 

OSTROV 

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov Dukelských hrdinů 610 

Gymnázium Ostrov Studentská 1205 

Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197 

Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Krušnohorská 304 

PLESNÁ 

Dětský domov Plesná Nádražní 338 

SOKOLOV 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum Husitská 2053 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Jednoty 1620 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace Žákovská 716 

TOUŽIM 

Střední odborné učiliště Toužim Plzeňská 330 

ŽLUTICE 

Střední lesnická škola Žlutice Žižkov 345 

Základní škola praktická Žlutice, příspěvková organizace Poděbradova 396 

Základní umělecká škola Žlutice Velké náměstí 157 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - KULTURA 

CHEB 

Galerie 4 - galerie fotografi e, příspěvková organizace Karlovar-

ského kraje

Kamenná 490 

Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace 

Karlovarského kraj

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16 

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493 

KARLOVY VARY 

Císařské lázně, příspěvková organizace Mariánskolázeňská 306 

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovar-

ského kraje

Goethova stezka 6 

Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378 

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského 

kraje

Pod Jelením skokem 393 

SOKOLOV 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Zámecká 1 
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - KULTURA 

CHEB 

Galerie 4 - galerie fotografi e, příspěvková organizace Karlo-

varského kraje

Kamenná 490 

Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace 

Karlovarského kraje

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16 

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493 

KARLOVY VARY 

Císařské lázně, příspěvková organizace Mariánskolázeňská 306 

Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovar-

ského kraje

Goethova stezka 6 

Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378 

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarské-

ho kraje

Pod Jelením skokem 393 

SOKOLOV 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Zámecká 1 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - SOCIÁLNÍ OBLAST 

AŠ 

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

příspěvková organizace

Hazlov, část Skalka 60 

HRANICE 

Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Hranice, část Krásňany 766 

CHEB 

Domov pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková orga-

nizace

Mírová 6 

Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace Dragounská 12 

CHEB, ČÁST SKALKA 

Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, příspěvková organiza-

ce

Americká 52 

KYNŠPERK NAD OHŘÍ 

Sociální služby, příspěvková organizace Pochlovická 57 

LÁZNĚ KYNŽVART 

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organi-

zace

Polní 378 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v 

Mnichově, příspěvková organizace

Mnichov 142 

NEJDEK 

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvko-

vá organizace

Mládežnická 1123 

OSTROV 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pří-

spěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská 161 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, pří-

spěvková organizace

Kyselka, část Radošov 137 

PERNINK 

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace Nádražní 268 
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SKALNÁ 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, pří-

spěvková organizace

Luby 731 

SOKOLOV 1 

Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v So-

kolově, příspěvková organizace

Slavíčkova 1701 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE / OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - ZDRAVOTNICTVÍ 

KARLOVY VARY 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19 

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organi-

zace 

Zítkova 4 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěv-

ková organizace

Závodní 98/390 

NEJDEK 

Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace Perninská 975 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE / OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - DOPRAVA 

KARLOVY VARY 

Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarské-

ho kraje, příspěvková organizace 

Závodní 353/88 

Letiště Karlovy Vary s.r.o. K Letišti 132 

OTOVICE 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177 

SOKOLOV 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvko-

vá organizace 

Chebská 282 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

KARLOVY VARY 

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovar-

ského kraje, příspěvková organizace 

Závodní 94 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organi-

zace

Jáchymovská 96/232 



Identifi kační údaje subjektu:
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Název: Karlovarský kraj
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