
PŘI POVODNÍCH V LIBERECKÉM
KRAJI VÝZNAMNĚ POMÁHALA 
MOBILNÍ KONTAKTNÍ A KOORDI-
NAČNÍ CENTRA

Zaãátkem srpna leto‰ního roku zasáhla Libereck˘ kraj
blesková povodeÀ, která niãila majetek, brala lidem
domovy a vyÏádala si i daÀ nejvy‰‰í, pût  lidsk˘ch Ïi-
votÛ. Na pomoc do zaplaven˘ch obcí a oblastí byly
povolány sloÏky Integrovaného záchranného sy-
stému, jejichÏ ãinnost koordinoval Krizov˘ ‰táb Libe-
reckého kraje. 
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NÁRODNÍ MUZEUM FOTOGRAFIE 
A DÍLNA TAPISÉRIÍ – CENTRUM 
PŮVODNÍCH ŘEMESEL A UNIKÁT-
NÍCH TECHNOLOGIÍ

Cílem projektu je vytvofiení podmínek pro oÏivení 
a vyuÏití památek pro poskytování kulturních 
a vzdûlávacích sluÏeb pro vefiejnost. Jeho realizací
bude uskuteãnûna my‰lenka vybudování „centra pÛ-
vodních fiemesel a unikátních technologií“. Tím se
v˘raznû pfiispûje k záchranû, uchování a dal‰ímu roz-
víjení kulturního dûdictví âeské republiky. 
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DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY 
PLZEŇSKÉHO KRAJE, ČÁST II.

V na‰í pravidelné rubrice Okénko do regionu jsme
tentokráte nav‰tívili kraj PlzeÀsk˘, kter˘ má v sou-
ãasné dobû pfiipraveny dva stûÏejní projekty ve v˘zvû
ã. 8. V této dobû jsou v pfiipomínkovém fiízení krátce
pfied schválením. První projekt pfiedstavuje vytvofiení
 Digitální mapy vefiejné správy PlzeÀského kraje.
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Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu
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Víte, že 15. října bylo 
ze 7264 přijatých žádostí 
o podporu v IOP již 6346 
vybráno k podpoře? Na tyto
schválené projekty přispěje
Evropská unie částkou 
dosahující téměř 20 miliard Kč. 
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou osmé
číslo informačního čtvrtletníku IOP
pod lupou, který vám přináší infor-
mace o aktuálním dění v Integro-
vaném operačním programu for-
mou zbavenou úřednického jazyka
a eurožargonu.  

Kromě tradičních informací o vy-
hlášených výzvách jsme si pro vás
připravili zajímavou reportáž
z místa nasazení mobilních kon-
taktních a koordinačních center
(MKKC) při letošních povodních na

Liberecku. MKKC jsou speciální motorová vozidla s moderní informační
a komunikační technikou a dalším speciálním vybavením pro zajištění
 akceschopnosti Policie ČR v rámci Integrovaného záchranného systému.
Z IOP bylo těchto  speciálních vozidel pořízeno 76.

Prioritou v‰ech sloÏek byly v prvních dnech povodní
práce spojené se záchranou lidsk˘ch ÏivotÛ, v dal-
‰ích dnech pak zaji‰tûní pfiechodného ubytování
pro ty, ktefií v dÛsledku povodnû pfii‰li o dÛm, za-
ji‰tûní potravin, pracovních a hygienick˘ch pro-
stfiedkÛ, ale i ochrana majetku pfied pfiípadn˘m
rabováním.
KaÏdá ze sloÏek Integrovaného záchranného sy-
stému nasadila dostupnou mobilní techniku, která
byla nápomocna pfii odklízecích pracích a která byla
mnohdy i prostfiedníkem pfii komunikaci mezi po-
stiÏen˘mi povodnûmi a sloÏkami IZS.

RovnûÏ policie z Libereckého kraje nasadila ade-
kvátní techniku, která velmi v˘znamnû pomáhala

v oblastech zasaÏen˘ch povodnûmi. Zejména pfii ta-
kov˘chto mimofiádn˘ch událostech je velmi nutná
i jednotná koordinaãní ãinnost a následné operativní
fie‰ení situace. Po celou dobu povodní byla proto
v zaplaven˘ch oblastech k dispozici mobilní kon-
taktní a koordinaãní centra (MKKC). Tato speciální
vozidla se po celou dobu opatfiení pohybovala v za-
plaven˘ch obcích a plnila hned nûkolik dÛleÏit˘ch
funkcí a úkolÛ. Pfiedev‰ím byla centrem pro velitele,
ktefií mohli aktuálnû pfiímo z místa instruovat poli-
cisty s ohledem na konkrétní plnûní úkolÛ a rozho-
dovali o dal‰ím postupu záchrann˘ch a koor dinaãních
prací policistÛ. NepfietrÏitû byl provádûn i monito-
ring situace, kter˘ byl dÛleÏit˘ pro dal‰í rozhodování
s ohledem na bezpeãnostní situaci a záchranáfiské

Při povodních v Libereckém kraji 
významně pomáhala mobilní kontaktní 
a koordinační centra

práce. Velitelé z vozidel fiídili chod policejních hlídek,
pfieváÏeli je do jednotliv˘ch obcí, ale pfieváÏeli také
materiál, kter˘ byl nezbytn˘ v zatopen˘ch oblastech
(rukavice, pracovní a ochranné pomÛcky, hygienické
prostfiedky apod.). Z vozu byla také pouÏita elek-
trocentrála pro zaji‰tûní chodu a fungování sluÏebny,
která byla rovnûÏ zasaÏena povodní a vyplavena.
Mobilní kontaktní a koordinaãní centra nebyla k dis-
pozici pouze policistÛm k plnûní jejich úkolÛ, ale
byla i jedním z mála informaãních a komunikaãních
zdrojÛ pro samotné obãany, které povodeÀ zasáhla.
Získávali zde informace o v˘voji situace v jejich obci,
o postupu záchranáfisk˘ch prací, ale i informace
o moÏnostech získání konkrétní pomoci. V nejed-
nom pfiípadû byli i policisté v tûchto mobilních

Začátkem srpna letošního roku zasáhla Liberecký kraj blesková povo-
deň, která ničila majetek, brala lidem domovy a vyžádala si i daň 
nejvyšší, pět  lidských životů. Na pomoc do zaplavených obcí a oblastí
byly povolány složky Integrovaného záchranného systému, jejichž čin-
nost koordinoval Krizový štáb Libereckého kraje. Pomáhaly stovky po-
licistů, hasičů, zdravotníků, vojáků, ale i dobrovolníci z celé republiky.

V rubrice Okénko do regionu jsme se tentokrát zaměřili na region soudržnosti
 Jihozápad a kromě kvantitativního zhodnocení současného stavu čerpání
 finančních prostředků v regionu se dočtete také o projektech realizovaných
 Plzeňským krajem.

Nepřehlédnutelným projektem na jihu Čech je vybudování centra původních
řemesel a unikátních technologií, úkol, který před sebe postavilo město Jindři-
chův Hradec. Komplexní obnova bývalého zámeckého pivovaru, částečná obnova
jezuitské koleje a jezuitského semináře výrazně přispěje k záchraně, uchování
a dalšímu rozvíjení kulturního dědictví České republiky.

Je zřejmé, že mnoho užitečných projektů by se bez evropských prostředků vůbec
neuskutečnilo, nebo by podstatně déle trvalo nalezení dostatečných finančních
zdrojů. Je potěšující, že čeští žadatelé prokazují o podporu z evropských fondů
velký zájem. O tom svědčí celková částka podaných žádostí, dosahující téměř bi-
lion korun, o více než čtvrtinu více než celková alokace pro ČR na celé období
2007–2013. Věřím, že společnou prací se i přes složitost programu podaří tuto
šanci využít.

Ing. DANIEL BRAUN, M.A.
1. náměstek ministra pro místní rozvoj
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 kontaktních a koordinaãních centrech pro obãany
velkou podporou v jejich tíÏivé a nároãné Ïivotní
 situaci, do níÏ se v dÛsledku povodní dostali. K dis-
pozici byly i sluÏby policejní psycholoÏky, která se
k obãanÛm do ‰patnû pfiístupn˘ch oblastí dostala
právû díky tûmto speciálním vozidlÛm. ObãanÛm
pak poskytovala specializovanou psychologickou
pomoc a krizovou intervenci pfiímo v tûchto mobil-
ních kontaktních a koordinaãních centrech.
Pfii povodních pomáhala v‰echna ãtyfii specializo-
vaná vozidla, která mají k dispozici  územní odbory
policie v Libereckém kraji (Liberec, Jablonec n/N,
âeská Lípa, Semily). Vozy získala policie díky pro-
jektu „Mobilní Kontaktní a Koordinaãní Centra“,
kter˘ byl spolufinancován z prostfiedkÛ EU,  z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj, prostfiednictvím
Integrovaného operaãního programu.
Vozidla jsou speciálnû vybavena tak, aby splÀovala
nejnároãnûj‰í poÏadavky v pfiípadech ohroÏení a fie-
‰ení krizov˘ch situací. Uvnitfi kaÏdého vozu je nain-
stalována odolná v˘poãetní technika. Vozy disponují
osvûtlovacím zafiízením, elektrocentrálou, megafo-
nem a promûnnou informaãní LED tabulí k pfie -
dávání informací, upozornûní a v˘strah, které nelze
za nûkter˘ch okolností poskytovat jin˘m zpÛsobem.
Souãástí MKKC jsou také vozidlové radiostanice

a mobilní telefony. Z vozidla lze vybudovat díky
pfiístfie‰ku také stacionární a plnû profesionální
 velitelské zázemí pro zaji‰tûní efektivní akceschop-
nosti a koordinaãní ãinnosti policistÛ. KaÏdé MKKC
je navíc vybaveno kontejnerem první pomoci
a první záchrany.

V‰echny technologie, které jsou vyuÏity v MKKC,
jsou navíc kompatibilní a plnû korespondují s novû
budovanou technologií operaãních stfiedisek Inte-
grovaného záchranného systému.

Speciální vozidla plnila díky svému vybavení a funkã-
nosti pfii povodních v Libereckém kraji v˘znamnou
a nezastupitelnou roli. V prÛbûhu celého opatfiení
poskytovala plnû funkãní MKKC základní informace
o situaci, opatfieních, eliminovala vzniklá rizika a ná-
sledky, podle potfiebnosti se operativnû  pfiesouvala
do jednotliv˘ch oblastí a obcí zasaÏen˘ch povod-
nûmi. PrÛbûÏnû zpracovávala a vyhodnocovala
 aktuální situaci a poznatky a zaji‰Èovala koordinaci
vzniklé situace. RovnûÏ byla velmi v˘znamn˘m po-
mocníkem a prostfiedkem komunikace  pro obãany
zasaÏené povodnûmi. ●

por. Bc. VLASTA SUCHÁNKOVÁ



Na podzim roku 2010 byla otevřena Národní základna humanitární
pomoci, jejímž hlavním úkolem je centralizovat organizaci příjmu 
a poskytování humanitární (věcné a technické) pomoci poskytnuté
zahraničními dárci České republice nebo Českou republikou příjem-
cům v zahraničí. 
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Zbirohu. Rekonstrukce zaãala v roce 2009 a byla do-
konãena v roce 2010. Rekonstruované objekty jsou
vyuÏívány pro skladování materiálu, pro garáÏování
potfiebné techniky a v pfiípadû potfieby také jako zá-
zemí pro fiidiãe a dal‰í pracovníky zapojené do pro-
cesu pfiíjmu a vysílání pomoci. 

HUMANITÁRNÍ POMOC
Poskytování humanitární pomoci je nedílnou sou-
ãástí zahraniãní politiky âeské republiky. Náklady
spojené s poskytováním humanitární pomoci do za-
hraniãí jsou hrazeny z kapitoly státního rozpoãtu
spravované ministerstvem zahraniãních vûcí. Napfií-
klad na rok 2009 byla pro tyto úãely vyãlenûna ãástka
85 mil. Kã. O uvolnûní ãi pfiesunu finanãních pro-
stfiedkÛ z této kapitoly státního rozpoãtu rozhoduje
v závislosti na povaze katastrofy ministr zahraniãních
vûcí, a to do v˘‰e 5 mil. Kã. O uvolnûní finanãních
prostfiedkÛ nad 5 mil. Kã v jednotlivém pfiípadû musí
rozhodnout vláda.

PRÁVNÍ ÚPRAVA A INSTITUCIONÁLNÍ
ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ 
HUMANITÁRNÍ POMOCI DO ZAHRANIČÍ
V souladu se zákonem ã. 151/2010 Sb., o zahraniãní
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci posky-
tované do zahraniãí a o zmûnû souvisejících zákonÛ,
ministerstvo vnitra poskytuje humanitární pomoc
do ãlensk˘ch státÛ Evropské unie a jin˘ch státÛ tvo-
fiících Evropsk˘ hospodáfisk˘ prostor a rozhoduje
o jejím rozsahu a formû. O poskytnutí humanitární
pomoci informuje ministerstvo zahraniãních vûcí.
Podle poÏadavku ministerstva vnitra nebo minister-
stva zahraniãních vûcí pak Správa státních hmotn˘ch
rezerv vytváfií zásoby pro humanitární pomoc do za-
hraniãí. Vytvofiené zásoby budou umístûny v Národní
základnû humanitární pomoci ve Zbirohu spoleãnû
se zásobami vytvofien˘mi Hasiãsk˘m záchrann˘m
 sborem âR. 

âeská republika se velmi angaÏuje i v zahraniãí. âe‰tí
hasiãi v posledních letech pomáhali poskytnutím ma-
teriální pomoci napfiíklad v Moldávii, âínû, Rumun-
sku, Gruzii, Albánii, Makedonii nebo Súdánu ãi
Izraeli. BliÏ‰í informace na www.usar.cz. ●

 pomoci. Volba místa pro v˘stavbu základny padla na
obec Zbiroh, a to nejen kvÛli jeho v˘hodné poloze
u mezinárodnû v˘znamné dálnice D5 a v blízkosti
Prahy. Základnu vlastní a provozuje Hasiãsk˘ zá-
chrann˘ sbor âeské republiky a je zaãlenûna do exis-
tující základny logistiky.

FINANCOVÁNÍ
V˘stavba základny byla financována ze státního roz-
poãtu a strukturálních fondÛ Evropské unie, kon-
krétnû z Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostfiednictvím Integrovaného operaãního pro-
gramu. Celkové náklady na vybudování základny
 vyãlenûny ãiní témûfi 85 milionÛ Kã, Evropská unie
mÛÏe financovat aÏ 85 % zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu.

CÍL PROJEKTU 
Bezprostfiedním cílem projektu je vytvofiení min.
2500 m2 nov˘ch kapacit pro efektivní poskytování hu-
manitární pomoci a pofiízení odpovídající techniky
pro manipulaci, pfiepravu a distribuci humanitární
pomoci. Projekt vytvofiil potfiebnou infrastrukturu
pro pfiíjem a poskytování humanitární pomoci, která
je garantem urychlení a zdokonalení poskytovan˘ch
vefiejn˘ch sluÏeb v této oblasti v âeské republice.
Zrychlením dodávek humanitární pomoci do zahra-
niãí dojde ke zlep‰ení vnímání âeské republiky jako
zemû poskytující vãasnou pomoc, a mÛÏe tím dojít
k rÛstu její prestiÏe. 

VÝSTAVBA 
V˘stavba Národní základny humanitární pomoci byla
realizována rekonstrukcí objektu v západoãeském

Národní základna humanitární pomoci je vyuÏívána
za úãelem pfiíjmu humanitární pomoci ze zahraniãí
(pfiijetí a následná distribuce) a také za úãelem orga-
nizace záchranáfiské a materiální pomoci do zahra-
niãí, za které je odpovûdné Ministerstvo vnitra –
generální fieditelství Hasiãského záchranného sboru
âeské republiky dle zákona ã. 239/2000 Sb., o inte-
grovaném záchranném systému, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, ve spolupráci s Ministerstvem zahraniãních
vûcí, sloÏkami integrovaného záchranného sytému
nebo ústfiedními správními úfiady. 

PROČ POTŘEBUJEME NÁRODNÍ 
ZÁKLADNU HUMANITÁRNÍ POMOCI
Lidská spoleãnost se stala velmi provázanou a pfií-
rodní katastrofy, poÏáry a nehody mají dopad na
mnohem více obyvatel neÏ v minulosti. Úkolem Ha-
siãského záchranného sboru âeské republiky je eli-
minovat následky katastrof a nehod a pomoci tam,
kde je zapotfiebí.
V minulosti byla vybudována národní síÈ skladÛ Ha-
siãského záchranného sboru âeské republiky roz-
místûn˘ch po celé republice, která slouÏí pro
zabezpeãení potfieb  záchrann˘ch a likvidaãních prací
a ochrany obyvatelstva v oblasti skladování vûcn˘ch
prostfiedkÛ a materiálu. Hasiãskému záchrannému
sboru âeské republiky ale chybûl jeden speciální cen-
trální sklad pro organizaci pfiíjmu a poskytování ma-
teriální pomoci, kter˘ by mûl kapacitu a vybavení pro
pfiíjem pomoci ze zahraniãí, pro její pfiepravu a distri-
buci a ve kterém by bylo moÏné vytvofiit pfiíslu‰né zá-
soby pro potfieby pomoci do zahraniãí. ¤e‰ením bylo
právû vybudování Národní základny humanitární

Národní základna humanitární
pomoci 
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Stav projektu
/ žádosti o platbu

% k celkové
alokace

Veřejné 
Počet Podíl SF (Kč) prostředky Oblast

celkem 

Předložené projekty
7 264 38 001 604 039 44 917 269 797 98 % IOP – celkem
1 165 6 804 034 096 8 059 299 711 N/A Jihozápad

Nasmlouvané 6 239 18 088 163 388 21 284 452 256 47 % IOP – celkem
projekty 1 027 2 489 082 372 2 928 644 771 N/A Jihozápad
Předložené žádosti 5 939 4 176 350 013 4 830 405 444 11 % IOP – celkem
o platbu 977 665 477 468 766 518 830 N/A Jihozápad
Finančně ukončené 4 637 2 436 937 207 2 812 403 727 6 % IOP – celkem
projekty 1 165 562 469 329 650 113 323 N/A Jihozápad

Přehled čerpání prostředků v IOP ve srovnání s regionem soudržnosti Jihozápad

OKÉNKO DO REGIONU



V naší pravidelné rubrice Okénko do regionu jsme tentokráte navští-
vili kraj Plzeňský, který má v současné době připraveny dva stěžejní
projekty ve výzvě č. 8. V této době jsou v připomínkovém řízení
krátce před schválením. 
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První projekt pfiedstavuje vytvofiení Digitální
mapy vefiejné správy PlzeÀského kraje. Tento
projekt, jehoÏ realizaci by mûla pokr˘t ãástka 26
milionÛ korun, zahrnuje tfii dílãí na sebe navazující
podprojekty, které pak budou tvofiit jeden celek.
Cílem je zajistit garantovaná jednotná data, která
budou slouÏit pro potfieby konzistentního v˘konu
pfiíslu‰n˘ch agend vefiejné správy na území PlzeÀ-
ského kraje, budou pfiístupná pro vefiejnost, zajistí
také propojení pfiíslu‰n˘ch procesÛ vefiejné správy
a souvisejících Ïivotních situací v územnû tematic-
kém kontextu a pfiispûjí k optimalizaci vefiejné
správy.  UdrÏitelnost tohoto projektu je napláno-
vaná na 5,5 roku. 
První ãástí projektu pfiedstavuje vytvofiení Úãelové
katastrální mapy kraje, respektive aktualizova-
ného vektorového mapového díla v mûfiítku ka-
tastrální mapy, pokr˘vajícího území celého kraje.
Zjednodu‰enû fieãeno se jedná o digitalizaci ma-
pového díla. Katastrální úfiad PlzeÀského kraje jiÏ
digitalizaci zahájil, ale protoÏe se jedná o pomûrnû
dlouhou a nároãnou operaci, tento projekt by mûl
pfiispût k rychlej‰ímu dokonãení. Cel˘ proces za-
hrnuje skenování katastrální mapy, která dnes
existuje na plastov˘ch fóliích a je ve správû Katas-

trálního úfiadu, její následnou digitalizaci a vekto-
rizaci dle pfiedem stanoven˘ch podmínek. Novû
vytvofiená data pak pfiejdou zpût do správy Katas-
trálního úfiadu a jeho úkolem bude jejich pravi-
delná aktualizace. 

Na tento dílãí podprojekt navazuje druh˘ s cílem
vytvofiení Nástroje pro tvorbu a údrÏbu územnû
analytick˘ch podkladÛ (ÚAP). Co se pod sloÏi-
t˘m názvem vlastnû skr˘vá? Nov˘ stavební zákon
obcím ukládá povinnost shromaÏìovat data, pfii-
pravovat je a aktualizovat, aÈ jiÏ mají jakoukoliv
souvislost s územním plánováním. Zákon definuje
na 156 jevÛ, které je nutné sledovat na úrovni obcí
s roz‰ífienou pÛsobností. Jsou to nejen data od in-
stitucí, jako napfiíklad âEZ, vodárny, plynárny, ka-
nalizace, telekomunikace, ale také statistika
nezamûstnanosti nebo definování ochranného
pásma vodních zdrojÛ a celá fiada dal‰ích. Od-
bornû fieãeno, cílem je vytvofiení potfiebn˘ch ná-
strojÛ pro ukládání a správu sledovan˘ch jevÛ
a v‰ech dostupn˘ch údajÛ o území, údajÛ o stavu
a v˘voji území, hodnotách území, limitech a zá-
mûrech na provedení zmûn v území a vytvofiení
nástrojÛ pro ukládání a správu metadat. Hlavním

obsahem je tedy vytvofiení nebo pofiízení nástrojÛ
a pravidel pro tvorbu, správu a následnou publi-
kaci Územnû analytick˘ch podkladÛ obcí s roz‰í-
fienou pÛsobností a PlzeÀského kraje v návaznosti
na stávající fie‰ení. Takov˘ch dat existuje ov‰em
velké mnoÏství a jsou k dispozici v rÛzn˘ch for-
mátech a dokonce s rÛzn˘mi doprovodn˘mi
 informacemi. Projekt má fyzicky vytvofiit speciali-
zovan˘ portál pfiístupn˘ prostfiednictvím inter-
netu, na kterém budou v‰echna tato data
shromáÏdûna, sjednocena a publikována. A také,
coÏ je velmi dÛleÏité, rovnûÏ ovûfiena a garanto-
vána. Je pochopitelné, Ïe uÏívání dat bude mít svá
pfiísná pravidla. Zcela odli‰né reÏimy pfiístupu
k tûmto datÛm bude mít vefiejnost nebo samotné
obce. Projekt není Ïádnou novinkou, protoÏe
obce s roz‰ífienou pÛsobností jiÏ za tímto úãelem
Ïádaly dotace v roce 2007 na prvotní vytvofiení
sv˘ch dokumentací ÚAP. Leto‰ní projekt v IOP by
mûl v‰ak cel˘ proces urychlit a pfiedev‰ím tech-
nicky pozdvihnout na tu nejvy‰‰í úroveÀ.

Tfietí ãástí projektu Digitální mapy vefiejné správy
PlzeÀského kraje je vytvofiení specializované
Digitální technické mapy kraje. Cílem je vytvofiit
fundovan˘ podklad, kter˘ by slouÏil agendû ve-
fiejné správy zejména pro úãely územního pláno-
vání, správy a údrÏby majetku a plánování investic.
Velkou roli mÛÏe hrát tato mapa i v dobû krizo-
vého fiízení, kdy napfiíklad v pfiípadû boufií a spa-
daného elektrického vedení bude hned jasné,
které obce budou v tu dobu bez proudu. Jedná se
vlastnû o pofiízení nástrojÛ a pravidel pro tvorbu,
správu a publikaci Digitální technické mapy v té
nejvût‰í pfiesnosti vytvofiené na bázi partnerství
mezi státní správou, územní správou a správci sítí.
Tato speciální mapa se napfiíklad realizuje ve Zlín-
ském kraji a v fiadû mûst a obcí v celé âR. Novû
pfiipravovan˘ projekt DTM bude souãasnû reali-
zován v Karlovarském a Libereckém kraji. Praxe je
taková, Ïe na území existuje velké mnoÏství mû-
fiení provázejících kaÏdou zmûnu ãi stavbu, a to
ve dvou úrovních: nadzemní a podzemní vãetnû
pfiesného polohopisu. Technická mapa vzniká
pfiesn˘m mûfiením geodeta pfiímo v terénu a je
o fiád pfiesnûj‰í neÏ napfiíklad ÚAP. Taková mûfiení
jsou velmi drahá a ãasto se opakují, protoÏe kaÏd˘
stavitel po dokonãení realizace tato mûfiení pro-
vádí, nicménû zákon mu neukládá informace pfie-
dat dál. Jde tedy o vzájemnou v˘mûnu informací,
která je ve v˘sledku prospû‰ná v‰em. V prÛbûhu
roku se v PlzeÀském kraji realizuje kolem 5500 sta-
vebních akcí, coÏ znamená, Ïe se musí shromáÏdit,
zpracovat, rozhodnout o aktuální správnosti a ná-
slednû publikovat velké mnoÏství dat. Znaãná ãást
financí bude proto pouÏita na sjednocení a ana-
l˘zu v‰ech tûchto dat, aby byla k dispozici uÏiva-
telÛm v jednotném a aktuálním stavu. Provoz této
Digitální technické mapy bude v budoucnu finan-
covat kraj.    ●

Digitální mapa veřejné správy 
Plzeňského kraje, část II.
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Druh˘m pfiipravovan˘m projektem ve v˘zvû ã. 8 je
vybudování Technologického centra PlzeÀského
kraje, coÏ pfiedstavuje vytvofiení dvou poãítaãov˘ch
center na dvou geograficky vzdálen˘ch místech,
které v praxi zajistí provoz v‰ech informaãních
 systémÛ urãen˘ch pro vefiejnou správu na celém
území kraje. Na projekt je Ïádáno celkem 80 milionÛ
korun. Z toho polovina by mûla b˘t ãerpána na zfií-
zení tûchto dvou center a druhá polovina na
 v˘stavbu potfiebné vysokokapacitní datové sítû, která
zajistí propojení obcí s roz‰ífienou pÛsobností. 
Datová centra budou dvû, jedno musí plnit funkci
zálohy. V praxi to bude znamenat jejich konstantní

propojení a klíãová data budou mezi nimi repliko-
vána. Za normálního provozu bude zátûÏ mezi
centry rozdûlena, ov‰em v pfiípadû potfieby bude
kaÏdé centrum schopno vlastního samostatného
provozu. Poãítá se s tím, Ïe provoz center bude
v budoucnu zaji‰tûn 7 dní v t˘dnu a 24 hodin dennû.
Jedno centrum bude zfiízeno pfiímo na Krajském
úfiadû PlzeÀského kraje a druhé na poÏární stanici
Ko‰utka. 
Aby centra mohla fungovat a pfiijímat data, je po-
tfieba vybudovat komunikaãní infrastrukturu Ca-
melNET, tedy optickou datovou síÈ, která propojí
obce s roz‰ífienou pÛsobností a samozfiejmû obû
centra. V první etapû, která má b˘t ukonãena v bfie-
znu roku 2012, by mûly b˘t takto propojeny lokality
DomaÏlice, Hor‰ovsk˘ T˘n, Klatovy, PlzeÀ, Pfie‰tice,
Rokycany, Stod, Stfiíbro, Su‰ice, Tachov a Star˘
 Plzenec. Prioritu budou mít v‰echny instituce
a úfiady, jejichÏ zfiizovatelem je PlzeÀsk˘ kraj. To
v praxi znamená Správu a údrÏbu silnic v celém kraji,
nemocnice, záchranku, hasiãe, ale také ‰koly apod.
Cílem je, aby pokud moÏno v‰echny lokality byly
propojeny v kruhu, coÏ zajistí, Ïe v pfiípadû pfieru-
‰ení jedné z cest dojde k pfienosu informací druhou.

Technologické centrum Plzeňského kraje – část VI.

V˘stavba je natolik finanãnû nároãná, Ïe dal‰í roz‰í-
fiení této komunikaãní infrastruktury bude závislé
na získání finanãních prostfiedkÛ.  ●

IVAN SKLENÁŘ
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Ministerstvo zdravotnictví doposud vyhlásilo 7
v˘zev. V tûchto v˘zvách bylo celkem vybráno k pod-
pofie 111 projektÛ s celkov˘m objemem finanãních
prostfiedkÛ 5,1 miliard Kã. 
První v˘zva se zamûfiila na modernizování speciali-
zovan˘ch pracovi‰È traumatologické a onkologické

péãe, druhá a tfietí v˘zva se t˘kaly oblasti fiízení kva-
lity a nákladovosti systému vefiejného zdraví a pre-
vencí zdravotních rizik obyvatelstva a sociálního
vylouãení osob znev˘hodnûn˘ch jejich zdravotním
stavem nebo vûkem, ve ãtvrté v˘zvû byly podpofieny
projekty zamûfiené na modernizaci a obnovu dia-

gnostick˘ch a terapeutick˘ch zdravotnick˘ch pro-
stfiedkÛ v onkologick˘ch centrech. Pátá v˘zva byla
zamûfiena na modernizaci a obnovu pfiístrojového
vybavení specializovan˘ch pracovi‰È kardiovasku-
lární péãe a specializovan˘ch pracovi‰È traumatolo-
gické péãe, kam se fiadí traumacentra zamûfiená na
péãi o dûti a dorost a popáleninová centra. V ‰esté
v˘zvû byl podpofien projekt Ministerstva zdravot-
nictví na aktivity zamûfiené na zaji‰tûní racionálního
vyuÏívání vynaloÏen˘ch prostfiedkÛ v systému ve-
fiejného zdraví a zv˘‰ení kvality poskytované péãe.
Sedmá v˘zva je zamûfiena na prevenci zdravotních
rizik obyvatelstva a prevenci sociálního vylouãení
osob znev˘hodnûn˘ch jejich zdravotním stavem
nebo vûkem.

V regionu soudrÏnosti Jihozápad byly v oblasti
intervence 3.2 podpofieny projekty Fakultní
nemocnice PlzeÀ a Nemocnice âeské Budû-
jovice, a.s.

V Integrovaném operačním programu, oblasti intervence 3.2 Služby
v oblasti veřejného zdraví, jsou podporovány projekty, které udržují
a zvyšují standardy kvality poskytované zdravotní péče a standardy
bezpečnosti provozu a ochrany zdraví osob v systému zdravotní
péče. Zprostředkujícím subjektem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

KONSOLIDACE SYSTÉMU POHYBU 
NEMOCNIČNÍHO PRÁDLA

VE FN PLZEŇ (CZ.1.06/3.2.01/03.06014)

Fakultní nemocnice Plzeň

4 941 000 Kč (schválená částka v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace) 

(příspěvek SF 4 199 850 Kč)

1. 11. 2009 – 31. 10. 2010

Oblast intervence:

Název projektu,
registrační číslo:

Příjemce:

Financování 
projektu:

Doba realizace:

Projekty podporující zvyšování 
úrovně českého zdravotnictví

■ ■ Projekt Konsolidace systému pohybu nemocniãního prádla ve Fakultní
nemocnici PlzeÀ byl realizován ve tfietí v˘zvû zamûfiené na fiízení kvality a ná-
kladovosti systému vefiejného zdraví.
Pfiedmûtem projektu Fakultní nemocnice PlzeÀ je nákup RFID (rádiofrekvenãní
identifikace) technologie, pfiíslu‰ného softwaru a ãipÛ, které zajistí sníÏení ztrá-
tovosti loÏního prádla, sníÏení nákladÛ, evidenci pracích cyklÛ a kontrolu pohybu

prádla. K projektu byla nemoc-
nice nucena pfiistoupit z dÛvodu
velké ztrátovosti loÏního prádla
na jednotliv˘ch oddûleních.
Pomocí nákupu RFID technolo-
gie by mûlo dojít ke sníÏení ztrá-
tovosti aÏ o 60–80 % (tento
odhad byl vytvofien na základû
vypracované interní anal˘zy
a souhrnu zku‰eností jin˘ch ob-
dobn˘ch nemocniãních práde-
len v zemích EU – pfiedev‰ím
nemocniãní prádelny v Berlínû).
Díky této skuteãnosti dojde ze-
jména ke sníÏení nákladÛ a zv˘-
‰ení kvality sluÏeb nemocniãní
prádelny. Zavedení nové tech-
nologie zároveÀ umoÏní i její  
budoucí roz‰ífiení o systém sle-
dování prádla.

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO 
VYBAVENÍ CENTRA KOMPLEXNÍ 

ONKOLOGICKÉ PÉČE NEMOCNICE 
ČESKÉ BUDĚJOVICE (CZ.1.06/3.2.01/01.00065)

Nemocnice České Budějovice, a.s.

79 833 826 Kč (příspěvek SF 67 858 752 Kč,
příspěvek SR 11 975 074 Kč)

1. 4. 2009 – 31. 12. 2009

Oblast intervence:

Název projektu,
registrační číslo:

Příjemce:

Financování 
projektu:

Doba realizace:

■ ■ V první v˘zvû zamûfiené
na modernizaci a obnovu on-
kologick˘ch a traumatologic-
k˘ch center byl jedním z 24
podpofien˘ch projektÛ také
projekt Nemocnice âeské Bu-
dûjovice, a.s.
Projekt byl zamûfien na mo-
dernizaci radiaãní péãe, pofiízení nov˘ch zobrazovacích a laboratorních techno-
logií a modernizaci a roz‰ífiení vybavení pro invazivní zákroky. 
Díky dotaci byly uskuteãnûny investice do úseku radioterapie, kde (kromû mo-
dernizace systémÛ) bylo cílem dosaÏení plné kompatibility obou lineárních
urychlovaãÛ, coÏ je potfiebné pro udrÏení kontinuity léãby v pfiípadû technic-
k˘ch problémÛ nebo v˘padku jednoho z nich.
Nejv˘znamnûj‰í investicí úseku klinické onkologie bylo pofiízení nového robo-
tického systému centrální pfiípravy cytostatik, kter˘ je doposud jako jedin˘
v âeské republice provozován s vlastním uÏivatelsk˘m softwarem.
Kromû stûÏejních investic pro onkologické oddûlení byla vybavena také oddûlení
spolupracující na diagnostice a léãbû nádorov˘ch onemocnûní. Jednalo se
o nákup magnetické rezonance 1,5 T nebo o barvicí automat pro imunohistolo-
gii na patologickém oddûlení, kter˘ pomáhá urãit druh nádoru a jeho vlastnosti.
Pfiínosem projektu je zaji‰tûní vy‰‰í bezpeãnosti pacientÛ a obsluhujícího per-
sonálu. Realizace projektu má pozitivní dopad na zv˘‰ení kvality vybavenosti
a tím zlep‰ení podmínek pro zaji‰tûní specializované péãe o pacienty. ●

Ing. EVA SEDLÁKOVÁ
Odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR
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Cílem projektu je vytvofiení podmínek pro oÏivení
a vyuÏití památek pro poskytování kulturních
a vzdûlávacích sluÏeb pro vefiejnost. Jeho realizací
bude uskuteãnûna my‰lenka vybudování „centra pÛ-
vodních fiemesel a unikátních technologií“. Tím se
v˘raznû pfiispûje k záchranû, uchování a dal‰ímu roz-
víjení kulturního dûdictví âeské republiky. 
Projekt pfiedloÏen˘ mûstem JindfiichÛv Hradec do
Integrovaného operaãního programu ovlivní vzhled
centra mûstské památkové rezervace. V souladu
s cílem Integrovaného operaãního programu, ob-
lasti intervence 5.1, nepÛjde jen o opravu památ-
kov˘ch objektÛ, ale o jejich oÏivení a návrat do
Ïivota ve spolupráci s kulturními, vzdûlávacími ãi
jinak spoleãensky prospû‰n˘mi organizacemi.
V centru budou prezentována tradiãní fiemesla
z dob minul˘ch, která pomalu upadají v zapomnûní.
Budou zde realizovány a nabízeny sluÏby váÏící se
jak k tradiãnímu fiemeslu ruãního tkaní tapisérií, tak
k unikátním fotografick˘m technikám. ZároveÀ
budou oÏiveny a roz‰ífieny expozice Muzea Jindfii-
chohradecka související s tradiãními fiemesly a fo-

tografick˘mi technikami. StûÏejním cílem je vyuÏití
rekonstruovaného objektu zámeckého pivovaru pro
ãinnost Domu gobelínÛ, kulturních tradic a fiemesel,
o. p. s., klíãového pilífie novû vznikajícího centra.
Náv‰tûvníci se zde seznámí s ruãním tkaním gobe-
línÛ a naleznou tady rozsáhlou v˘stavní expozici do-
bov˘ch tkalcovsk˘ch stavÛ a v˘robkÛ z dílny Marie
Teinitzerové. 
„B˘val˘ zámeck˘ pivovar nûkolikrát zmûnil ná-
jemce i majitele. Jeho stav se neustále zhor‰oval
a docházelo k postupné devastaci objektu, proto

po dohodû s NPÚ mûsto tento objekt pfievzalo do
v˘pÛjãky s cílem jej obnovit. Obdobnû tomu tak
bylo i u jezuitské koleje, která po opu‰tûní armá-
dou chátrala a nemûla adekvátní vyuÏití. Mûstu
JindfiichÛv Hradec se v roce 1995 podafiilo tento
objekt získat do vlastnictví a rozhodlo se jej po ãás-
tech rekonstruovat. Dlouho se hledal vhodn˘ zpÛ-
sob vyuÏití tak rozsáhlého komplexu. Úspûch
v˘stav star˘ch fotografií oÏivil my‰lenku na vznik
instituce Národního muzea fotografie, která by
na‰la svÛj domov právû v prostorách jezuitské ko-
leje. Národní muzeum fotografie bylo koncipo-
váno jako klasické muzeum s hlavní expozicí
a sezonními v˘stavami a vefiejnosti bylo poprvé
zpfiístupnûno v roce 2003. V posledním objektu, re-
nesanãní budovû b˘valého jezuitského semináfie,
pak od roku 1927 sídlí Muzeum Jindfiichohra-
decka. Stávající prostory jsou v‰ak v nevyhovují-
cím stavu,“ pfiibliÏuje stav jednotliv˘ch objektÛ pfied
zahájením projektu jeho hlavní koordinátor Vladi-
mír Krampera. 
Prosadit my‰lenku nebylo úplnû jednoduché. Nej-
prve se k projektu musel vyjádfiit Národní památ-
kov˘ ústav a místnû pfiíslu‰né orgány státní
památkové péãe, které vydaly k jednotliv˘m objek-
tÛm odborná vyjádfiení a závazná stanoviska. „V sou-
ãasné dobû jsou práce v plném tempu a úspû‰nû
ãerpáme poskytnutou dotaci. Dokonãeny jsou zá-
kladní stavební práce v b˘valém zámeckém pivo-
varu. Obdobná situace je i v Muzeu Jindfiicho -
hradecka a v Národním muzeu fotografie, kde se
musel projektov˘ t˘m vypofiádat se silnû po‰koze-
n˘mi stropy napaden˘mi dfievomorkou,“ fiíká Vla-
dimír Krampera. 
Pfii pfiípravû projektu rozhodnû nelze pfiecenit své
schopnosti, nestaãí jen ãíst a znát dokumenty váÏící
se k Ïádosti do IOP 5.1. Pracovníci mûsta JindfiichÛv
Hradec se aktivnû zúãastÀovali v‰ech semináfiÛ
a opakovanû vyuÏívali moÏností konzultovat projekt
v jeho pfiípravné fázi se zprostfiedkujícím subjektem
IOP 5.1.  TvÛrcÛm obdobného projektu pfiedev‰ím
radíme, aby se nebáli. Pokud mají my‰lenku, o které
jsou pfiesvûdãeni, Ïe je dobrá a Ïivotaschopná, musí
pracovat na tom, aby se dostala mezi lidi. Není to
sice vÏdy jednoduché, ale ocenûní po vydafiené akci
a spokojení náv‰tûvníci budou velkou odmûnou.

●

ZDEŇKA  STAŠKOVÁ
členka projektového týmu

Národní muzeum fotografie 
a dílna tapisérií – centrum 
původních řemesel 
a unikátních technologií

Vyřešení komplexní obnovy bývalého zámeckého pivovaru, národní 
kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek, 
částečné obnovy jezuitské koleje, ve které provozuje svou činnost Národní
muzeum fotografie, o. p. s., a jezuitského semináře, v jehož prostorách sídlí
Muzeum Jindřichohradecka, byl úkol, který před sebe postavilo město 
Jindřichův Hradec. Poslední dva jmenované objekty jsou nemovitými 
kulturními památkami sousedícími přímo se zámeckým pivovarem, spolu 
se státním hradem a zámkem tvoří přirozené jádro městské památkové
rezervace Jindřichův Hradec.  

NOVÉ ŠANCE PRO REGIONY

OKÉNKO DO REGIONU
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AKTUALITA

Novelizace zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Od 15. září 2010 se žadatelé a příjemci musí vypořádat s poměrně rozsáhlou novelizací zákona 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Byla provedena zákonem 179/2010 Sb. a celkově
přispěla k větší transparentnosti zadávacího procesu veřejných zakázek. Co ale reálně znamená novelizace
pro zadavatele v prostředí strukturálních fondů, konkrétně v Integrovaném operačním programu?

Zmûn je pomûrnû hodnû a zadavatelé (pfiíjemci) musí dávat velk˘ pozor, aby se nedostali
mimo rámec zákona o vefiejn˘ch zakázkách. PfiipomeÀme si alespoÀ hlavní zmûny.

■ ■ Centrální zadavatel – v § 3 je oproti pfiedcházejícímu stavu pfied novelizací doplnûn
odst. 5. Centrální zadavatel mÛÏe pofiizovat v rámci centralizovaného zadávání podle
odstavce 1 písm. a) dodávky ãi sluÏby i pro sebe. Pfied 15. 9. 2010 byla situace nejednoznaãná
a vznikaly pochybnosti, zda vÛbec smí centrální zadavatel pofiídit sluÏby nebo zboÏí také
pro sebe nebo zda smí jen ti‰e závidût jin˘m zadavatelÛm a litovat, proã na roli centrálního
zadavatele pfiistoupil. Pfiidan˘ odstavec jednoznaãnû urãuje, Ïe si centrální zadavatel smí
v rámci centrálního zadávání pofiídit sluÏbu nebo zboÏí také pro sebe. 
■ ■ Rámcové smlouvy – v § 11 zákon jednoznaãnû konstatuje, Ïe rámcovou smlouvou
se rozumí pofiízení opakovan˘ch dodávek, sluÏeb ãi stavebních prací s obdobn˘m pfied-
mûtem plnûní. Pod rámcovou smlouvou se nesmí skr˘vat neomezené spektrum v‰emo-
Ïn˘ch nedefinovan˘ch dodávek, sluÏeb, pfiípadnû stavebních prací bez jakékoliv
specifikace budoucího plnûní. Musí jít o jasnû definované opakované plnûní bûÏn˘ch do-
dávek ãi sluÏeb. Zadavatel má také právo (§ 89 odst.12) v pfiípadû smluv del‰ích neÏ 1 rok
pfiezkoumat kvalifikaci dodavatele. Novû má také ‰ir‰í moÏnosti zmûn hodnotících kritérií,
viz § 91.
■ ■ Zákonodárce novû vymezil pojem profil zadavatele – konkrétní adresa elektro-
nického nástroje v síti Internet, kter˘ zadavatel pouÏívá k uvefiejÀování informací t˘-
kajících se vefiejn˘ch zakázek a kter˘ umoÏÀuje dálkov˘ pfiístup. Jde o jednoznaãn˘
poÏadavek na konkrétní URL, která slouÏí k uvefiejÀování zakázek. Nemûla by se opakovat
situace, kdy zadavatelé uvefiejÀovali v˘zvu na stránkách, které se zvefiejÀováním zakázek ne-
mûly nic spoleãného a jejich náv‰tûvnost byla prakticky nulová. 
■ ■ Zajímav˘m aspektem novelizace je jednoznaãné urãení, jak postupovat, resp. ne-
postupovat, v pfiípadû jednacího fiízení bez uvefiejnûní na sluÏby, ke kterému mÛÏe za-
davatel pfiistoupit po ukonãené soutûÏi o návrh (§23 odst. 6). Pfiedmûtem vefiejné
zakázky na sluÏby navazující na soutûÏ o návrh nesmí b˘t vlastní realizace návrhu.
To neplatí v pfiípadech, kdy to odÛvodÀuje povaha pfiedmûtu soutûÏe o návrh. Tímto
textem v odst. 6 je zpfiesnûn pfiístup ÚOHS, Ïe po skonãení soutûÏe o návrh mÛÏe zada-
vatel za podmínek vypl˘vajících ze zákona oslovit vítûze soutûÏe o návrh a zadat mu za-
kázku na sluÏby. Nesmí mu ale zadat samotnou realizaci. Zde docházelo ãasto k chybám
zadavatelÛ, kdy po skonãení soutûÏe o návrh zadali celou zakázku vãetnû realizace jed-
nomu uchazeãi bez fiádného zadávacího fiízení. Velmi zjednodu‰enû fieãeno by mûlo jít
o pfiípady (sluÏby), kdy vítûz soutûÏe návrh dopracuje do podoby podrobné finální do-
kumentace návrhu, která se stane zadávací dokumentací (ãástí) pro standardní soutûÏ
o realizaci tohoto návrhu. 
■ ■ âást novelizovaného zákona v § 38 odst. 6 je zpfiesnûním a potvrzením dfiíve apli-
kované praxe – zadavatelé musí v pfiípadû zjednodu‰eného podlimitního fiízení hodnotit
i nabídky uchazeãÛ, které nevyzvali k pfiedloÏení nabídky. Nemûlo by docházet k ne-
smysln˘m situacím, kdy zadavatelé vyluãovali nabídky uchazeãÛ s tím, Ïe: „Oslovili jsme dle
zákona 5 uchazeãÛ, ostatní nebyli vyzváni, nemohou soutûÏit“. To platí obecnû – na-
bídku mÛÏe podat i dodavatel, kter˘ nepoÏádal zadavatele o zadávací dokumentaci nebo
si ji u nûj nevyzvedl (§ 48 odst. 2).
■ ■ Novelizace se pomûrnû rozsáhle dotkla poÏadavkÛ na kvalifikaci. Na jednu stranu
jde o v˘razné zjednodu‰ení pro zadavatele a uchazeãe, kdy se kvalifikaãní dokumenty pfied-
kládají v prost˘ch kopiích (§ 57 odst. 1). Na druhou stranu, i kdyÏ jde nepochybnû o prvky
pfiispívající k transparentnosti a prÛhlednosti celého zadávacího procesu, je prokazování

napfi. základních kvalifikaãních poÏadavkÛ o nûco sloÏitûj‰í pro uchazeãe – viz § 53, odst.
k, l, m. Kvalifikace se prokazuje pfiedloÏením seznamu a nelze ji prokázat ãestn˘m pro-
hlá‰ením. Doporuãujeme v tomto pfiípadû postupovat v souladu se spoleãn˘m v˘klado-
v˘m stanoviskem ministerstva pro místní rozvoj a ÚOHS, které lze najít na adrese
http://www.compet.cz/ fileadmin/ user_ upload/Sekce_ VZ/Metodiky/ spolecne_ -
stanovisko_ MMR_UOHS_ kvalifikace.pdf.  
Novû se zavádí pfii posouzení kvalifikace protokol o posouzení kvalifikace (§ 59 odst. 5, 6,7).
■ ■ Transparentnosti procesÛ v zadávacím fiízení jistû také pfiispívá úãast notáfie na lo-
sování a moÏnost zájemcÛ zkontrolovat zafiízení a prostfiedky slouÏící k losování (§ 61).
■ ■ Zmûnou pro‰lo i stanovení hodnotících kritérií a hodnocení samotné. Zadavatel
musí v pfiípadû, Ïe se rozhodne pro ekonomickou v˘hodnost nabídky, stanovit hodnotící
kritéria, aby vyjadfiovala vztah uÏitné hodnoty a ceny. ZároveÀ se musí hodnotící kritéria
vztahovat k nabízenému plnûní vefiejné zakázky (§ 78 odst. 4). Dále musí jednotliv˘m kri-
tériím stanovit váhu vyjádfienou v procentech nebo stanovit jin˘ matematick˘ vztah (§ 78
odst. 5). Pro hodnocení platí, Ïe: pokud zadavatel nestanoví jinak, rozhoduje pfii hod-
nocení pro plátce danû z pfiidané hodnoty cena bez danû z pfiidané hodnoty, pro ne-
plátce cena s daní z pfiidané hodnoty (§ 79 odst. 2). Tato nenápadná zmûna je pomûrnû
v˘znamná. Plátcem nebo neplátcem se v tomto paragrafu míní zadavatel, nikoliv uchazeã.
Pro vût‰inu vefiejn˘ch zadavatelÛ to znamená, Ïe hodnotí koneãnou cenu vãetnû DPH.
V pfiípadech, kdy je zadavatel ve vztahu k pfiedmûtu vefiejné zakázky plátcem, hodnotí
cenu bez DPH.
■ ■ V˘razné zpfiesnûní nastalo v soutûÏi o návrh (§ 102–108). Je doplnûna definice sou-
tûÏe – návrhem se rozumí písemnû nebo graficky vyjádfien˘ v˘sledek vlastní tvÛrãí ãin-
nosti zájemce o úãast ãi úãastníka soutûÏe o návrh (§ 103 odst. 1). Z (kon)textu zákona
vypl˘vá rozdíl mezi jasnû definovan˘m pfiedmûtem vefiejné zakázky (viz poÏadavek na kom-
pletnost a úplnost zadávací dokumentace dle § 44 odst. 1), kter˘ se stane pfiedmûtem sou-
tûÏe, a návrhem, kde jde o „tvÛrãí ãinnost“ úãastníka nebo zájemce. Velmi zjednodu‰enû
fieãeno, pokud zadavatel poÏaduje konkrétní pfiedmût plnûní, jde o vefiejnou zakázku.
Pokud zadavatel poÏaduje my‰lenku, fie‰ení, tvÛrãí ãinnost, mûla by b˘t realizována sou-
tûÏ o návrh. Pfies své nesporné v˘hody je tento zpÛsob zadání stále nedostateãnû vyuÏíván,
coÏ vede velmi ãasto k problémÛm s jednoznaãnou definicí pfiedmûtu plnûní vefiejné za-
kázky a pfiípadnému pfiedkládání nesrovnateln˘ch nabídek nebo netransparentnímu hod-
nocení. Na soutûÏ o návrh mÛÏe navazovat jednací fiízení bez uvefiejnûní na sluÏby, ale
pouze v pfiípadû sluÏby, která se vztahuje k vítûznému návrhu, nesmí jít o samotnou rea-
lizaci zakázky.
■ ■ Poslední v˘znamnou zmûnou je povinnost vyÏádat si stanovisko ministerstva fi-
nancí pro zakázky s pfiedpokládanou hodnotou vy‰‰í neÏ 500 mil. Kã a smlouva bude uza-
vírána nejménû na 5 let nebo na dobu neurãitou. 

Jednotliv˘ch zmûn, vyvolan˘ch poslední novelizací zákonem 179/2010, je samozfiejmû mno-
hem víc, nûkdy jen písmenko, nûkdy celé odstavce. V tomto ãlánku jsme pfiipomnûli jen ty
nejv˘raznûj‰í, které se dot˘kají bûÏného Ïivota zadavatelÛ. Je potfieba si u kaÏdé zakázky vzít
do rukou novelizovan˘ zákon a postupovat pfiesnû v souladu s jeho aktuálním znûním. 

Hodnû ‰tûstí pfii v˘bûru dodavatele pfieje
Bc. VLADIMÍR STUDNIČKA

vedoucí Útvaru řízení strukturálních fondů Cíl 1 a Cíl 2
Centrum pro regionální rozvoj ČR
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PTÁTE SE...

¤e‰ení problematiky zakázaného dûlení vefiejn˘ch za-
kázek není moÏné jednoznaãnû vymezit, neboÈ odpo-
vûì, zda urãité zakázky bude nutné zadávat
dohromady, záleÏí vÏdy na konkrétní situaci. Obecnû
lze ale fiíci, Ïe pfii vymezení jediné vefiejné zakázky je
tfieba vÏdy pfiihlédnout k souvislostem vûcn˘m, geo-
grafick˘m nebo ãasov˘m a popfiípadû skuteã-
nosti, Ïe pfiedmût plnûní vefiejné zakázky tvofií jeden
funkãní celek (napfi. sportovní areál, technologické
centrum), a to ve vztahu ke konkrétní vefiejné zakázce. 
Vûcná souvislost je souvislost nûkolika vefiejn˘ch za-
kázek z pohledu jejich pfiedmûtu. Vûcnou souvislost
v‰ak zpravidla nelze posuzovat z pohledu rÛzn˘ch
druhÛ vefiejné zakázky. Nelze tedy napfiíklad obecnû
konstatovat, Ïe nemÛÏe existovat vûcná souvislost
mezi vefiejnou zakázkou na dodávky a vefiejnou za-
kázkou na sluÏby; ta b˘vá naopak pomûrnû ãastá. Vûc-
nou souvislost je tedy tfieba vnímat z pohledu
vymezení pfiedmûtu vefiejné zakázky bez ohledu na
její druh. Tedy souvislost vefiejn˘ch zakázek z hlediska

jejich pfiedmûtu (nikoli v‰ak druhu), neboÈ vûcná sou-
vislost mezi jednotliv˘mi druhy b˘vá pomûrnû ãastá,
napfi. nákup v˘poãetní techniky (dodávky) a její in-
stalace (sluÏby). Zadavatel tedy musí respektovat
vztahy mezi jednotliv˘mi nákupy, které hodlá pofiídit,
a uvaÏovat do budoucna, aby byl schopen v‰e, co
spolu vûcnû souvisí, zadat v jediném zadávacím fiízení.
Geografickou souvislostí je tfieba rozumût místní
souvislost nûkolika vefiejn˘ch zakázek z pohledu je-
jich místa plnûní. RovnûÏ v tomto pfiípadû nezáleÏí na
druhu tûchto vefiejn˘ch zakázek. Jen stûÏí budou mít
geografickou souvislost vefiejné zakázky, jejichÏ mís-
tem plnûní budou dvû (ãi více) naprosto odli‰ná místa
plnûní. S problematikou geografické souvislosti v‰ak
velmi úzce souvisí i problematika územní pÛsobnosti
zadavatele. Odli‰nû bude tfieba vnímat geografické
souvislosti u zadavatelÛ – obcí, jinak u zadavatelÛ –
krajÛ a jinak u zadavatelÛ s celostátní pÛsobností –
napfi. ministerstva. Napfiíklad u zadavatelÛ s celostátní
pÛsobností nelze vylouãit geografickou souvislost ani

v pfiípadû, Ïe místa plnûní dvou vefiejn˘ch zakázek
budou od sebe vzdálena i stovky kilometrÛ.
âasová souvislost je souvislost nûkolika vefiejn˘ch
zakázek z pohledu doby jejich realizace. Ani v tomto
pfiípadû není druh vefiejné zakázky rozhodn˘. Rozho-
dující naopak je, zda má nûkolik rÛzn˘ch vefiejn˘ch
zakázek souvislost z hlediska ãasu, a to bez ohledu na
to, zda se jedná o vefiejné zakázky, jejichÏ doba plnûní
je ãasovû podobná, nebo o vefiejné zakázky, jeÏ na
sebe ãasovû navazují. StûÏí tak budou mít ãasovou
souvislost vefiejné zakázky, u nichÏ je doba plnûní na-
prosto odli‰ná, napfiíklad v fiádech let. 
DÛleÏit˘m aspektem je také pfiedvídatelnost jedno-
tliv˘ch vefiejn˘ch zakázek ze strany zadavatele. Zada-
vatel jen stûÏí odÛvodní rozdûlení dvou vefiejn˘ch
zakázek, které spolu jinak souvisejí, tím, Ïe v dobû,
kdy zadával první z nich, nevûdûl o tom, Ïe v do-
hledné dobû bude muset zadat i tu druhou (samo-
zfiejmû za podmínky, Ïe potfieba realizace druhé
vefiejné zakázky nevznikla nahodile v závislosti na
vnûj‰ích okolnostech). Pokud má zadavatel vytvofien
plán na realizaci projektu (tzn. jedná se o plánované
aktivity), byÈ rozloÏené do nûkolika let, je na místû
takovou vefiejnou zakázku zadávat jako jeden celek,
tedy jedinou vefiejnou zakázku. 
Je na zváÏení zadavatele, zda tuto jedinou vefiejnou
zakázku rozdûlí na ãásti, tzn. pfii stanovení pfiedpo-
kládané hodnoty bude postupovat podle ustanovení
§ 13 odst. 4 zákona o vefiejn˘ch zakázkách (tj. pfied-
pokládanou hodnotu tvofií souãet hodnot v‰ech ãástí
vefiejné zakázky), nebo zda bude tuto jedinou vefiej-
nou zakázku zadávat jako jeden celek. ●

Odpovědi na nejčastěji 
kladené dotazy –veřejné zakázky

V jakém režimu se mají zadávat veřejné zakázky? Je nutné zadávat všechny
části výzvy (aktivity) v rámci jednoho výběrového řízení, resp. v režimu od-
povídajícímu součtové ceně všech částí výzvy (aktivit) dohromady? Nebo je
možné tendrovat jednotlivé části výzvy (aktivity) samostatně?

OTEVŘENÉ VÝZVY V INTEGROVANÉM OPERAČNÍM PROGRAMU

Oblast podpory Zahájení Ukončení Typ oprávněného žadatele Alokace na výzvu
příjmu příjmu (ERDF + SR)
žádostí žádostí v mil. Kč

2.1 Zavádění ICT v územní 29. 1. 2010 30. 11. 2010 Kraje 2 064,7
veřejné správě 15. 4. 2010 1. 12. 2010 Statutární města 1 176,5

3.1 Služby v oblasti
10. 4. 2009 30.11. 2012 FO (OSVČ), PO (s. r. o., a. s., k. s., družstvo, v. o. s.), NNO (o. s. a církevní PO) 383,

sociální integrace
13. 7. 2009 30. 6. 2013 Kraje, obce 1 338,5

30. 9. 2009 30. 6. 2013 Obce, NNO (o. s., o. p. s., církevní PO) 557,7

3.3 Služby v oblasti 11. 11. 2009 30. 6. 2013 Kraje a jimi zřizované organizace 168,0

zaměstnanosti 11. 11. 2009 30. 6. 2013 OSS v oblasti služeb zaměstnanosti 961,3

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, 1. 7. 2009 31. 12. 2010 Útvary Policie ČR 450,0

prevence a řešení rizik 1. 7. 2010 30. 6. 2011 OSS, kraje, Útvary Policie a Hasičského záchranného sboru ČR 2 054,0

4.1 Národní podpora rozvoje
31. 10. 2008 3. 12. 2010 MMR, Česká centrála cestovního ruchu 988,5cestovního ruchu

5.2 Zlepšení prostředí
22. 5. 2009 N/A Obce, vlastníci bytových domů, NNO

4 111,8
v problémových sídlištích (podíl ERDF)

5.3 Modernizace a rozvoj 
30. 10. 2009 13. 12. 2010 Obce od 500 obyvatel (včetně) 158,7systémů tvorby

územních politik

Poznámka:  N/A Ukončení příjmu žádostí není v textu výzvy uvedeno. Žadatelé budou o ukončení výzvy informování 20  pracovních dní předem.
ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj,     SR – státní rozpočet
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KONTAKTY

Centrum pro regionální rozvoj ČR
www.crr.cz 
www.risy.cz

Pobočka pro NUTS II Praha
Pověřena řízením: Dana Čechová
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2 
Tel.: 221 596 520, 221 596 521
Fax: 221 596 524 
E-mail: praha@crr.cz, cechova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Čechy 
Pověřena řízením: Dana Čechová 
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Kaňová
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Tel.: 221 596 551, 221 596 550 
Fax: 221 596 553 
E-mail: strednicechy@crr.cz, cechova@crr.cz, 
kanova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové 
Tel.: 495 580 411, 495 580 412 
Fax: 495 580 413 
E-mail: severovychod@crr.cz, macura@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Severovýchod –
pracoviště Liberec
Vedoucí: Ing. Leoš Macura
tř. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec 
Tel.: 482 736 343, 
Fax: 482 736 305 
E-mail: severovychod@crr.cz, charuzova@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Severozápad
Vedoucí: Ing. Jindřich Puchinger
Školní 1183/10, 430 01 Chomutov
Tel.: 474 623 720, 474 623 721 
Fax: 474 623 721 
E-mail: severozapad@crr.cz, puchinger@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Vedoucí: Ing. Ivana Šupová
Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
Tel.: 587 337 704, 587 337 706 
Fax: 587 337 702 
E-mail: strednimorava@crr.cz, supova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihozápad
Vedoucí: Ing. Naděžda Burešová
Karlova 108, 397 01 Písek
Tel.: 382 224 414, 382 224 416 
Fax: 382 224 415 
E-mail: jihozapad@crr.cz, buresova@crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Vedoucí: Ing. Tatiana Mifková
Dvořákova 44/14, 602 00 Brno
Tel.: 542 425 236, 542 425 233 
Fax: 542 425 241 
E-mail: jihovychod@crr.cz, mifkova@crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
Vedoucí: Ing. Lumír Ondřejek
28. října 165, 709 00 Ostrava
Tel.: 597 081 422, 597 081 423 
Fax: 597 081 425 
E-mail: moravskoslezsko@crr.cz, ondrejek@crr.cz 

REGIONÁLNÍ POBOČKY CRR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop
Centrum pro regionální rozvoj www.crr.cz
Ministerstvo kultury www.kultura-evropa.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo vnitra www.osf-mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz

W E B O V É  S T R Á N K Y  Ř Í D I C Í H O  O R G Á N U  A  Z P R O S T Ř E D K U J Í C Í C H  S U B J E K T Ů  I O P

Číslo 
prioritní osy /

oblasti 
intervence

Název
prioritní osy / 
oblasti 
intervence

Odborný garant Kontaktní osoba

1 Modernizace 
veřejné správy

1.1
Rozvoj informační
společnosti 
ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra 
Mgr. Jan Louška
louska@mvcr.cz
974 818 495

2
Zavádění ICT 
v územní 
veřejné správě

2.1
Zavádění ICT 
v územní 
veřejné správě

Ministerstvo vnitra
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

3
Zvýšení kvality 
a dostupnosti 
veřejných služeb

3.1 Služby v oblasti 
sociální integrace

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Centrum pro 
regionální rozvoj

Mgr. Kateřina Bohatcová
katerina.bohatcova@mpsv.cz
221 922 453

3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví

Ministerstvo 
zdravotnictví

PhDr. Mgr. Jan Bodnár
jan.bodnar@mzcr.cz
224 972 370

3.3 Služby v oblasti 
zaměstnanosti

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Centrum pro 
regionální rozvoj

Mgr. Alena Brožková
alena.brozkova@mpsv.cz
221 923 436

3.4
Služby v oblasti 
bezpečnosti, prevence
a řešení rizik

Ministerstvo vnitra 
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

4 Národní podpora 
cestovního ruchu

4.1 Národní podpora 
cestovního ruchu

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

5 Národní podpora 
územního rozvoje

5.1
Národní podpora 
využití potenciálu 
kulturního dědictví

Ministerstvo kultury
Ing. Martin Hiršal
martin.hirsal@mkcr.cz
257 085 518

5.2
Zlepšení prostředí 
v problémových 
sídlištích

Ministerstvo 
pro místní rozvoj
Centrum pro 
regionální rozvoj

regionální pobočky CRR

5.3
Modernizace 
a rozvoj 
systémů tvorby 
územních politik

Ministerstvo 
pro místní rozvoj 
Centrum pro 
regionální rozvoj 

regionální pobočky CRR



NÁZEV RUBRIKYAVÍZA

■ ■ Informační čtvrtletník IOP pod lupou je možno zdarma objednat na e-mailové adrese: hladka@ispress.cz

Ve dnech 8.–9. října 2010 se na zámku v Lito-
myšli uskutečnila prezentační akce na
téma, jak Evropa financováním projektů
ze strukturálních fondů pomáhá ke zlep-
šení cestovního ruchu na národní úrovni
a jak pomáhá při využití potenciálu kul-
turního dědictví ČR. Část pro širokou ve-
řejnost se nesla v duchu hradních
slavností, kde kromě vystavených velko-
plošných panelů jednotlivých projektů
realizovaných v oblasti podpory kultur-
ního dědictví byly volně distribuovány le-
táky a publikace týkající se cestovního
ruchu. Během pátečního programu pro
školy se uskutečnila škola žonglování
a v odpoledních hodinách si návštěvníci
mimo jiné mohli vyzkoušet středověké br-

nění, střelbu z kuše či chůzi na
chůdách. K tomu zněly zámec-

kým nádvořím písně středo-
věké Evropy.  Sobotní
program přinesl mobilní
artistní show KdybyKulich,
která se žán  rově řadí mezi
multimediální perfor-
mance. KdybyKulich je
součástí projektu „Živá
města – živé památky“,

rovněž podpořeného z Inte-
grovaného operačního pro-
gramu. Po oba dva dny bylo

âlenové Monitorovacího v˘boru IOP budou
na 6. zasedání seznámeni s v˘vojem pro-
gramu v jednotliv˘ch oblastech intervence
k 30. 9. 2010. Ke schválení jim bude mimo
jiné pfiedloÏen i Evaluaãní plán IOP na rok
2011. âlenové v˘boru budou informováni
o dosavadním plnûní roãního komunikaã-
ního plánu IOP na rok 2010 a o pfiipravova-
n˘ch zmûnách v programovém dokumentu. 

Ve spolupráci s Policií âR je domluveno
pfiedstavení Mobilního kontaktního a koor-
dinaãního centra (MKKC), projektu financo-
vaného z IOP. Jedná se o speciální motorové
vozidlo s moderní informaãní a komunikaãní
technikou a dal‰ím speciálním vybavením
pro zaji‰tûní akceschopnosti Policie âR. Ta-
kov˘chto vozidel bylo z IOP pro Integrovan˘
záchrann˘ systém (IZS) pofiízeno 76. MKKC
zaji‰Èují podmínky pro nepfietrÏitou poho-
tovost a nasazení v rÛzném typu terénu, kde
mohou v pfiípadû potfieby setrvat i po dobu
nûkolika hodin ãi dnÛ nebo se operativnû
pfiesouvat a zabezpeãit tak vefiejnosti styãn˘
bod pro komunikaci s IZS a zaji‰Èovat koor-
dinaci fie‰ení vzniklé situace.

Evropskou komisi bude na Monitorovacím
v˘boru zastupovat Christos Gogos a Denisa
Perrin z Generálního fieditelství Evropské ko-
mise pro regionální politiku. ●

Dne 23. listopadu 2010 se 
v hotelu Ambassador na 
Václavském náměstí v Praze
bude konat šesté zasedání 
Monitorovacího výboru 
Integrovaného operačního 
programu.

Monitorovací výbor IOP

možné zažít mimořádné noční prohlídky
na zámku v Litomyšli s divadelním před-
stavením „Jak Bílá paní napravila poměry
na zámku“.

Detailní programy částí pro odbornou i širokou
veřejnost, další fotografie z akcí i powerpoin-
tové prezentace z konference naleznete na 
www.strukturalni-fondy.cz/kulturni-
evropa. ●

KULTURNÍ 
EVROPA


