
IOP PODPORUJE KVALITNÍ ZDRA-
VOTNICKOU INFRASTRUKTURU

Díky projektu Modernizace a obnova technic-
kého a pfiístrojového vybavení KKC Nemocnice
Podlesí, a. s., mohla Nemocnice Podlesí zmo-
dernizovat zastaralé zdravotnické prostfiedky
a doplnit vybavení nov˘mi technologiemi. Cel-
ková hodnota pofiizovan˘ch pfiístrojÛ dosáhla -
74 milionÛ korun.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
V OBCI KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

Sociální podnik je málo znám˘m pojmem a v ‰iroké
vefiejnosti je nízké povûdomí o sociálních podnicích
v âeské republice. âasto si lidé pod tímto pojmem
pfiedstavují chránûnou dílnu, sociálnû terapeutickou
dílnu, spoleãensky odpovûdn˘ podnik nebo nezis-
kovou organizaci. Av‰ak vzhledem k principÛm so-
ciálního podnikání se o sociální podniky nejedná. 

POUTNÍ MÍSTO VELEHRAD
Jedním z nejv˘znamnûj‰ích míst fiímskoka-

tolické církve u nás bezesporu byl, je a bude Vele-
hrad na jiÏní Moravû. Tento poutní stánek v obci
vzdálené ‰est kilometrÛ severozápadnû od Uher-
ského Hradi‰tû je od svého vzniku spojován s met-
ropolí arcibiskupa Metodûje. První písemná zmínka
o b˘valém politickosprávním centru Velkomoravské
fií‰e pochází z listiny olomouckého biskupa Jindfiicha
Zdíka z roku 1131.
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Víte, že 24. listopadu 2011 bylo z 8052
přijatých projektových žádostí o podporu

v IOP již 7184 vybráno k podpoře?
Na tyto schválené projekty přispěje 
Evropská unie částkou 28,9 miliard Kč.
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou dvanácté
ãíslo informaãního ãtvrt letníku IOP
pod lupou, kter˘ vám pfiiná‰í infor-
mace o aktuálním dûní v Integrovaném
operaãním programu. Na‰í snahou je
pfiiblíÏit vám nejzajímavûj‰í události
v pfiede‰lém období a popsat, jak jsou
evropské prostfiedky vyuÏívány.
NejdÛleÏitûj‰ím mezníkem za dosa-
vadní období Ïivota Integrovaného

operaãního programu je v‰ak splnûní tzv. pravidla N+3. To znamená,
Ïe kaÏd˘ závazek ãlenské zemû pfiijat˘ vÛãi Evropské komisi musí b˘t
splnûn do tfií let od pfiijetí tohoto závazku. Prvním rokem, kdy se toto
aplikuje, je rok 2011 a IOP patfií mezi úspû‰né operaãní programy, kte-
r˘m se podafiilo toto pravidlo naplnit. V rovinû financí to znamená, Ïe do
konce roku 2011 bude v IOP vÛãi EK vykázáno a schváleno pfiibliÏnû 250
milionÛ eur. 
Ve své podstatû to znamená pfies 7070 projektÛ, které byly a jsou reali-
zovány. Pro lep‰í pfiedstavu se jednalo o cca 6557 zfiízen˘ch CzechPointÛ

v obcích a mûstech po celé republice. Také to znamenalo zlep‰ení vybavení
nejmodernûj‰í zdravotnickou technikou v nemocnicích, tj. v onkologick˘ch,
traumatologick˘ch, iktov˘ch a dal‰ích centrech. RovnûÏ byly prostfiedky IOP
vyuÏity na modernizaci vybavení Policie âR v podobû 76 speciálnû vybaven˘ch
vozidel Mobilních kontaktních a koordinaãních center. V souãasné dobû je jiÏ
zrealizována rekonstrukce domÛ v problémov˘ch sídli‰tích v 41 mûstech v celé
republice, coÏ se pozitivnû dotklo obyvatel 18 768 bytÛ. Doplnûním k takto re-
konstruovan˘m domÛm je revitalizace vefiejn˘ch prostranství, kde se doposud
podafiilo zpfiíjemnit 61 hektarÛ vefiejn˘ch ploch. Neménû v˘znamná je realizace
428 územních plánÛ a územnû analytick˘ch podkladÛ pro obce, mûsta a kraje
v celé republice. O dal‰ích dosaÏen˘ch v˘sledcích se mÛÏete doãíst v aktuál-
ním ãísle newsletteru, ve kterém jsme se zamûfiili primárnû na projekty reali-
zované v regionu Stfiední Morava.
Myslím, Ïe je za ãím se ohlédnout, ale máme pochopitelnû je‰tû mnoho cílÛ
pfied sebou v dal‰ích letech a v aktivitách, které jsme protentokrát nezmínili.
Doufám, Ïe se nám bude dafiit i do budoucna ãerpat evropské prostfiedky smys-
luplnû a v termínech. 

Pfieji vám mnoho úspûchÛ a skvûl˘ch projektÛ v dal‰ím roce.
Ing. LUMÍRA KAFKOVÁ

ředitelka ŘO IOP 

3. 1 Služby v oblasti sociální integrace 
b)  investiční podpora při zajištění dostupnosti takových slu-

žeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených
sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce
a do společnosti

3.1 Služby v oblasti sociální integrace 
a)  investiční podpora procesu a zavádění jednotného 

přístupu v transformaci pobytových zařízení 
sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

3.1 Služby v oblasti sociální integrace   
c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb,

zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování
a realizaci nástrojů sociální ekonomiky

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

4.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu
a)  zavedení národního informačního systému
b) zavádění a informační podpora národních a mezinárod-

ních standardů ve službách cestovního ruchu
c)  podpora marketingu na národní úrovni a tvorby

zdrojových databází
e)  podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního 
dědictví

b1) projekty obnovy a využití památkových objektů či
souborů, zapsaných na Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO, nebo na Seznamu kandi-
dátů na zápis do Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO, nebo do Ústředního 
seznamu kulturních památek jako národní kulturní
památka

5.2 Zlepšení  prostředí v problémových sídlištích

6. 6. 2011

7. 7. 2011

29. 7. 2011

11. 11. 2009

11. 11. 2009

7. 9. 2011

22. 5. 2009

22. 5. 2009

30. 6. 2013

30. 6. 2013

29. 6. 2012

31. 10. 2011

30. 6. 2013

N/A

N/A

N/A

Obce, NNO

Kraje, obce

FO, PO, NNO (obecně prospěšná
společnost a evidovaná [církevní] PO) 

Kraje a jimi zřizované organizace
OSS v oblasti služeb zaměstnanosti

OSS a jimi zřizované příspěvkové
organizace

OSS a jimi zřizované příspěvkové 
organizace, NNO (obecně prospěšná
společnost a evidovaná [církevní]
PO), obce a jimi zřizované organizace,
svazky obcí, zájmová sdružení 
právnických osob

Obce, vlastníci bytových domů, NNO

260,4

803,0

220,3

168,0

961,3

986,7

666, 9

4 111,8  
(podíl ERDF)

Oblast podpory
Zahájení příjmu

žádostí
Ukončení příjmu

žádostí

Alokace na výzvu
(ERDF+SR)

v mil. Kč
Typ oprávněného žadatele

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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chirurgické terapie, laseru k ovlivÀování jizev,
 ultrazvuku, zvedacího zafiízení pro imobilní pacienty,
sprchovacích lÛÏek nebo biostimulaãní lampy. Pofií-
zené vybavení zajistilo poÏadovan˘ standard inten-
zivní a resuscitaãní péãe o pacienty s termick˘m
traumatem a rovnûÏ vede ke sníÏení ãasu pro po-
skytnutí akutního zásahu. 
Cílem projektu byla tedy obnova a pofiízení pfiíst-
rojového vybavení Popáleninového centra, coÏ
vede ke zkvalitnûní péãe o pacienty s termick˘m
traumatem. Díky tomuto projektu získala Fakultní
nemocnice Ostrava moderní zdravotnickou tech-
nologii odpovídající nejnovûj‰ím trendÛm v oblasti
popáleninové medicíny a mÛÏe tak poskytovat nad-
standardní péãi rizikov˘m pacientÛm.●

votních funkcí s centrálním monitorováním, paci-
entské plicní ventilátory, hemodynamick˘ monitor
bez nutnosti kalibrace, JIP lÛÏka s antidekubitními
matracemi, infuzní a dávkovací technika a analyzá-
tor krve a krevních plynÛ. Pro operaãní sály byla po-
fiízena napfi. víceramenná operaãní lampa, operaãní
stoly, dermatom a dále radiofrekvenãní a klasické
elektrochirurgické pfiístroje. V oblasti následné
péãe o pacienty se jedná o pofiízení napfi. hydro-

■ ■ Projekt Modernizace a obnova pfiístrojového
vybavení popáleninového centra FN Ostrava pfii-
nesl Fakultní nemocnici Ostrava fiadu zdravotnic-
k˘ch zafiízení a technologií, které zmodernizovaly
a doplnily vybavenost tohoto odborného praco-
vi‰tû, v celkové hodnotû témûfi 50 milionÛ korun.
Cílovou skupinou jsou pacienti s termick˘m trau-
matem ze spádové oblasti Popáleninového centra,
kterou tvofií Moravskoslezsk˘ kraj, Olomouck˘ kraj,
ãást Zlínského kraje a ãást regionu V˘chodní âechy,
pro které projekt pfiiná‰í zv˘‰ení ‰ance na co moÏná
nejvy‰‰í kvalitu jejich budoucího  Ïivota. RovnûÏ
projekt povede ke sníÏení ãasu na poskytnutí akut-
ního zásahu a ke zkrácení doby hospitalizace díky
urychlení léãby po‰kozené tkánû.
V rámci projektu byly pofiízeny pfiístroje jednak pro
oblast intenzivní péãe, pro operaãní sály a také pro
oblast následné péãe o pacienty. Pro intenzivní péãi
byly zakoupeny napfi. pfiístroje pro monitoring Ïi-

IOP podporuje kvalitní zdravotnickou infrastrukturu

PŘEDSTAVUJEME

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO  VYBAVENÍ 
POPÁLENINOVÉHO CENTRA FN OSTRAVA

(CZ.1.06/3.2.01/05.06579)

Fakultní nemocnice Ostrava

49 459 042 Kč
(příspěvek SF 42 040 185 Kč)

2. 8. 2010 – 30. 9. 2011

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU,

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

MODERNIZACE A OBNOVA TECHNICKÉHO A PŘÍSTROJOVÉHO  
VYBAVENÍ KKC NEMOCNICE PODLESÍ, a. s.

(CZ.1.06/3.2.01/05.06566)

Nemocnice Podlesí, a. s.

74 161 280 Kč
(příspěvek SF 53 581 524 Kč, příspěvek SR 9 455 564 Kč,

vlastní zdroje 11 124 192 Kč)

1. 8. 1010  – 31. 5. 2011

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU,

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

DOBA REALIZACE:

■ ■ Díky projektu Modernizace a obnova technic-
kého a pfiístrojového vybavení KKC Nemocnice Po-
dlesí, a. s., mohla Nemocnice Podlesí zmodernizovat
zastaralé zdravotnické prostfiedky a doplnit vybavení
nov˘mi technologiemi. Celková hodnota pofiizova-
n˘ch pfiístrojÛ dosáhla 74 milionÛ korun.
V rámci projektu získala nemocnice nov˘ kardiolo-
gick˘ informaãní systém, díky kterému mÛÏe ar-
chivovat EKG záznamy v elektronické podobû.
Zrychlila se tak napfiíklad diagnostika akutního in-
farktu myokardu. Souãástí dodávky byl dále pfiístroj

pro fiízenou mírnou hypotermii, intrakardiální
echokardiograf, kardiografick˘ peroperaãní RFA sy-
stém, monitor mozkov˘ch funkcí, pfiístroj pro dlou-
hodobou mechanickou srdeãní podporu, bed-side
echokardiograf umoÏÀující vy‰etfiení pfiímo u lÛÏka
pacienta, dále intraaortální balónková kontrapul-
zace, telemetricky monitorovaná lÛÏka, plicní ven-
tilátory, pfiístroje pro zaji‰tûní mimotûlního obûhu,
chladicí a ohfiívací jednotka nebo anesteziologické
pfiístroje na operaãní sál vãetnû monitorovací jed-
notky. Díky v‰em v˘‰e uveden˘m pfiístrojÛm mÛÏe

nemocnice pacientÛm poskytnout nov˘ pfiístup
a nové metody diagnostiky i léãby srdeãnûcévních
chorob. Aplikace nov˘ch metod v diagnostice
a léãbû má pozitivní vliv na cílovou skupinu, tedy
pacienty z Moravskoslezského kraje, kter˘ je pri-
márním spádov˘m územím Komplexního kardi-
ovaskulárního centra Nemocnice Podlesí, a. s. 
Realizace projektu pfiinesla zv˘‰ení standardu po-
skytované péãe a zajistila bezpeãí pacientÛm pro-
stfiednictvím bezporuchové péãe, coÏ byly hlavní
cíle projektu. ●
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Díky Integrovanému operaãnímu programu se ale
v posledních letech dafií revitalizovat nûkterá z prob-
lémov˘ch sídli‰È a alespoÀ ãásteãnû fie‰it problémy
nahromadûné z dob minul˘ch, kdy sídli‰tû mûla
plnit hlavnû jedinou funkci – obytnou. Kvalita Ïivota
se v‰ak mûfií nejen kvalitou bydlení, ale také moÏ-
nostmi pro voln˘ ãas nebo obãanskou vybaveností,
která se v místû bydli‰tû nachází.

ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ 
V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH   
Oblasti podpory 5.2 nabízí mûstÛm a vlastníkÛm by-
tov˘ch domÛ na zlep‰ení prostfiedí problémov˘ch
sídli‰È pfiibliÏnû pût miliard korun. Do konce fiíjna
2011 pfiijalo Centrum pro regionální rozvoj âR jiÏ 827
projektov˘ch Ïádostí, z nichÏ 123 bylo podáno v re-
gionu soudrÏnosti Stfiední Morava (Olomouck˘ a Zlín-
sk˘ kraj). Projekty mohou pfiedkládat mûsta nad 20
tisíc obyvatel, která mají zpracovan˘ a schválen˘ In-
tegrovan˘ plán rozvoje mûsta (blíÏe viz IOP pod lupou
6, kvûten 2010). Na stfiední Moravû této moÏnosti vy-
uÏilo a vyuÏívá pût mûst: KromûfiíÏ,  Olomouc, Pfierov,
Uherské Hradi‰tû a Vsetín. Ta doposud pfiedloÏila
projekty s celkov˘mi náklady 670 mil. korun, na které
dostala evropskou dotaci ve v˘‰i pfies 380 mil. korun.
V rámci sv˘ch schválen˘ch IPRM mají v této oblasti
podpory k dispozici 550 mil. Kã, v následujících le-
tech tak zb˘vá je‰tû dost prostfiedkÛ na realizaci dal-
‰ích projektÛ na zlep‰ení prostfiedí na sídli‰tích.

OPRAVENÉ DOMY A NOVÉ PARKY  
Mûsta mohou pfiedkládat projekty na revitalizaci ve-
fiejn˘ch prostranství – napfi. v˘sadbu nové zelenû
v sídli‰tních vnitroblocích ãi úpravy v mûstsk˘ch par-
cích, vybudování laviãek, rekreaãních a odpoãinko-
v˘ch ploch, dûtsk˘ch hfii‰È nebo sportovních ploch,
opravy chodníkÛ a v˘stavbu cyklostezek, opravy ve-
fiejného osvûtlení nebo budování mûstského kame-
rového systému. Pfiíkladem projektu tohoto typu je
nov˘ mûstsk˘ park v Uherském Hradi‰ti, kter˘ byl
vybudován na místû b˘valé vojenské stfielnice ve ·te-
fánikovû ulici. Nov˘ park se nachází v severní ãásti
zóny, kde je realizován IPRM a která zahrnuje síd-
li‰tû Malinovského a oblasti Stadion a TÛnû.

Vlastníci bytov˘ch domÛ mohou pfiedkládat pro-
jekty na regeneraci bytov˘ch domÛ – zateplení
a energetickou úsporu domÛ, v˘mûnu oken, opravu
v˘tahÛ ãi balkonÛ nebo modernizaci vstupních pro-
stor domÛ. Pfiíkladem projektu tohoto typu je re-
generace bytového fondu v jihov˘chodní ãásti
KromûfiíÏe, kde se na tamních sídli‰tích Oskol, Slo-
van II a Zachar nachází zdûné a panelové domy ve
velmi ‰patném technickém stavu. DÛsledkem nízké
hodnoty nemovitostí je pak koncentrace sociálnû
slab˘ch skupin obyvatelstva, vysoká nezamûstnanost
a zv˘‰ená kriminalita. 

SOCIÁLNÍ INTEGRACE ROMSKÉ 
KOMUNITY
Specifickou pozici mezi stfiedomoravsk˘mi mûsty
zaujímá mûsto Pfierov, které je jako jedno ze ‰esti
mûst zapojeno do pilotního projektu v romsk˘ch
lokalitách. Pfierovsk˘ IPRM je realizován v zónû Pfie-
rov-Jih, romsk˘ pilotní projekt je situován do oblasti
u vlakového nádraÏí (ulice Kojetínská, Husova
a ·kodova), kde se nachází zdevastované bytové
domy z první poloviny století. Pilotní romské pro-
jekty propojují revitalizaci vefiejn˘ch prostranství
a regeneraci bytov˘ch domÛ s aktivitami v sociální
oblasti (podpora vzdûlávání a zamûstnanosti, pre-
vence sociálnû patologick˘ch jevÛ, terénní práce)
s cílem usnadnit integraci romského obyvatelstva
do vût‰inové spoleãnosti.    
Projekty realizované z IPRM v rámci IOP jiÏ pfiiná‰í
první konkrétní v˘sledky jak ve zv˘‰ené kvalitû by-
tového fondu, tak ve zlep‰eném prostfiedí sídli‰t-
ních vnitroblokÛ a dal‰ích vefiejn˘ch prostranství.
„Díky evropsk˘m dotacím se mûstÛm dafií zlep‰o-

vat kvalitu Ïivota sv˘ch obyvatel, ale také celkového
prostfiedí. Opravená námûstí a nové mûstské parky
se znovu stávají pfiirozen˘mi centry Ïivota mûst, kam
mohou obãané bez obav vyrazit trávit svÛj voln˘ ãas.
I náv‰tûvníci mûst se jistû budou rádi vracet do pfií-
jemného prostfiedí, kde nebudou muset kliãkovat
po rozbit˘ch chodnících a vyh˘bat se neudrÏova-
n˘m kfioviskÛm,“ fiíká k realizovan˘m projektÛm
Markéta Reedová, generální fieditelka CRR âR.

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
Kvalita Ïivota je definovaná také mírou osobní bez-
peãnosti, aÈ jiÏ vÛãi bûÏné pouliãní kriminalitû, nebo
v nenadál˘ch kalamitních situacích zpÛsoben˘ch pfií-
rodou i lidsk˘m faktorem. Ani âeské republice se ne-
vyh˘bají rozsáhlé pfiírodní katastrofy s dalekosáhl˘mi
dopady na lidské Ïivoty a majetky – region Stfiední
Morava si své zaÏil bûhem rozsáhl˘ch povodní v roce
1997. V rámci Integrovaného operaãního programu
bylo vyãlenûno pfies ãtyfii miliardy korun na oblast
podpory 3.4 SluÏby v oblasti bezpeãnosti, prevence
a fiízení rizik. Ta je zamûfiena na ochranu zdraví a Ïi-
votÛ obyvatel pomocí rozvoje a modernizace v‰ech
sloÏek Integrovaného záchranného systému, jejich
informaãních systémÛ, systémÛ operaãního fiízení
a systémÛ komunikace. Zv˘‰ení v˘konnosti infra-
struktury systému prevence a fie‰ení pfiírodních,
technologick˘ch a bezpeãnostních rizik má zajistit
srovnatelnû rychlou dosaÏitelnost v‰ech míst v âR
a efektivní koordinaci ãinností hasiãÛ, policie a zdra-
votníkÛ v místû havárií ãi pfiírodních katastrof.
Preventivní ãást této oblasti podpory pfiedstavují
kontaktní a koordinaãní centra (tzv. front-office),
kter˘ch má do roku 2015 po celém území âR vznik-

Zlepšení kvality života a úrovně bezpečnosti
v regionu Střední Morava

Hustá sídlištní zástavba, zanedbané paneláky, nedostatek parkovacích
míst, rozbité chodníky, málo zeleně nebo absence herních, sportovních
a rekreačních ploch, to jsou jen některé z důvodů, proč se z mnohých
českých sídlišť stávají nepříliš dobré adresy k žití. Z řady těchto sídlišť
se postupně stávají tzv. sociálně vyloučené lokality, kde je zazname-
nána zvýšená přítomnost sociálně slabších skupin obyvatelstva, nízká
úroveň vzdě lání, vysoká nezaměstnanost, zvýšená kriminalita a další
sociálně patologické jevy. S těmito problémy se potýkají i města na
střední Moravě. 
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Integrovan˘ operaãní program nabízí v programo-
vém období 2007–2013 v oblasti podpory 5.2 Zlep-
‰ení prostfiedí v problémov˘ch sídli‰tích mûstÛm
a vlastníkÛm bytov˘ch domÛ pfiibliÏnû pût miliard
korun. Mûsta mohou pfiedkládat projekty na revi-
talizaci vefiejn˘ch prostranství – napfi. v˘sadbu
nové zelenû v sídli‰tních vnitroblocích ãi úpravy
v mûstsk˘ch parcích, vybudování laviãek, rekrea -
ãních a odpoãinkov˘ch ploch, dûtsk˘ch hfii‰È nebo
sportovních ploch, opravy chodníkÛ a v˘stavbu
 cyklostezek, opravy vefiejného osvûtlení nebo
 budování mûstského kamerového systému. Vlast-
níci bytov˘ch domÛ zase mohou pfiedkládat pro-
jekty na regeneraci bytov˘ch domÛ – zateplení
a energetickou úsporu, v˘mûnu oken, opravu
 v˘tahÛ ãi balkonÛ nebo modernizaci vstupních
prostor domÛ.

Základní podmínkou pro vstup mûsta do programu
bylo kromû minimálního poãtu obyvatel 20 tisíc také
vypracování Integrovaného plánu rozvoje mûsta
(IPRM), kter˘ obsahoval ucelen˘ plán rozvoje mûs-
tem vybrané problematické zóny. Mûsto Uherské
Hradi‰tû zareagovalo na v˘zvu Ministerstva pro
místní rozvoj a vypracovalo plán rozvoje mûstské
zóny, tvofiené pûti základními sídelními jednotkami
(ZSJ) – sídli‰tû Malinovského, Stadion, U Stadionu,
TÛnû a ãást ZSJ Zápovûì. Zvolená zóna IPRM obe-
píná ãást historického centra mûsta z v˘chodní a jiÏní
strany. Podle v˘sledkÛ sãítání lidu v roce 2001 zde
Ïilo 5844 obyvatel, coÏ pfiedstavuje cca 22 % obyva-
tel mûsta. DÛvodem volby této lokality byla zejména
potfieba jejího zkvalitnûní a pfiizpÛsobení podmínek
Ïivota odpovídajícím moderním trendÛm. Zkvalit-
nûní prostfiedí mûlo také zabránit dal‰ímu propadu

v úrovni kvality Ïivota a zabránit tak vzniku patolo-
gick˘ch sociálních jevÛ. V nevyhovujícím stavu byla
zejména oblast vefiejného prostranství. V zónû bylo
pfiíli‰ mnoho voln˘ch ploch bez fiádného vyuÏití
nebo vybavení mûstsk˘m mobiliáfiem, kter˘ se na-
cházel ve ‰patném technickém stavu. Chybûlo zde
zázemí pro volnoãasové aktivity. V oblasti bytového
fondu se mûsto zavázalo zlep‰it stav povût‰inou za-
staralé zástavby formou celkové regenerace, hlavnû
zateplováním fasád, opravami stfiech a celkovou re-
generací spoleãn˘ch prostor bytov˘ch domÛ. Aby
byla my‰lenka integrovaného pfiístupu k rozvoji de-
privované zóny zcela naplnûna, zaneslo Uherské Hra-
di‰tû do plánu rozvoje mûsta také aktivity realizované
v sociální oblasti, cílící zejména na problematiku
a prevenci drog a s tím spojenou kriminální ãinnost.
Pod cílem upevnûní sociální integrace mûsto naplá-
novalo realizaci nûkolika vzdûlávacích, kulturních
a sociálních programÛ financovan˘ch z dal‰ích ope-
raãních programÛ.
Jak mûsto ambicióznû navrhlo svÛj projekt zlep‰ení
podmínek Ïivota v zónû, stejnû ambicióznû uchopilo
pfiidûlenou finanãní alokaci ve v˘‰i zhruba 179 mil. Kã.
Mezi nejv˘znamnûj‰í projekty, které mûsto doposud
realizovalo v oblasti revitalizace vefiejného prostfiedí,
patfií zejména pfiemûna b˘valé vojenské stfielnice na
mûstsk˘ park, s pfiíspûvkem Evropské unie ve v˘‰i
8,5 mil. Kã. Dal‰ím projektem, kter˘ zlep‰il podmínky
kvality vefiejného prostfiedí Uherského Hradi‰tû, je
vybudování sportovního hfii‰tû v ulici ·afafiíkova za
bezmála 2 mil. Kã. Dal‰í projekty se do konce pro-
gramového období v roce je‰tû 2013 plánují. 
Také bytov˘ fond díky realizaci Integrovaného plánu
rozvoje mûsta pro‰el v˘raznou revitalizací. Ve vy-
brané zónû Uherského Hradi‰tû pfiedloÏili majitelé
domÛ celkem 19 projektÛ, které získaly pfiíspûvek
EU v hodnotû 38 mil. Kã. Stará bytová zástavba pfie-
váÏnû sídli‰tního charakteru ze 70. let minulého sto-
letí tak získala znova na atraktivitû a opût se
postupnû stává pfiíjemn˘m místem pro Ïivot.
Je zfiejmé, Ïe mûsto vyuÏilo moÏnosti ãerpání fi-
nanãních prostfiedkÛ z Integrovaného operaãního
programu velmi dobfie a do konce tohoto progra-
mového období je‰tû díky dal‰ím plánovan˘m pro-
jektÛm v zónû IPRM v˘raznû vylep‰í podmínky
i atraktivitu pÛvodní sídli‰tní v˘stavby. Mûsto Uher-
ské Hradi‰tû se bude nadále fiadit mezi místa s v˘-
hledem na spokojen˘ Ïivot ve zdravé lokalitû. ●

Mgr. JAKUB HORÁČEK
Řídicí orgán IOP, MMR

Foto Dagmar Pavlíková

Integrovaný plán rozvoje města 
Uherské Hradiště

Město Uherské hradiště vstoupilo do Integrovaného operačního pro-
gramu, který zahrnuje revitalizaci problémových městských zón, v roce
2009. Od té doby se podařilo realizovat několik úspěšných projektů,
které celkově zlepšily tvář tohoto historického města.

nout celkem 369. Jejich cílem je zajistit podmínky
pro nepfietrÏitou pohotovost – pfiíjem ohlá‰ení
vzniku mimofiádné události, její vyhodnocení, ne-
odkladn˘ zásah v místû a zaji‰tûní podmínek pro
efektivní koordinaci pfii vzniku kalamitních situací.
Do fiíjna 2011 jiÏ vzniklo 288 tûchto kontaktních pra-

covi‰È modernizací prostor stávajících policejních
sluÏeben, která budou plnit roli prvního kontakt-
ního a koordinaãního centra záchranného systému
v pfiípadû hrozící ãi probíhající mimofiádné události
nebo kalamitní situace. Tato „kamenná“ pracovi‰tû
doplÀuje síÈ 80 mobilních kontaktních center, která

budou pracovat pfiímo na místû a koordinovat fie-
‰ení následkÛ dané situace. Na fotografii je ukázka
modernizovaného kontaktní centra v Olomouci. ●

Mgr. VILÉM ŘEHÁK
tajemník CRR ČR

Foto Dagmar Pavlíková



REPORTÁŽ

Číslo 12 / prosinec 20116

Cisterciáck˘ klá‰ter slouÏil do roku 1784, kdy byl
zru‰en. O obnovu se zasadilo Tovary‰stvo JeÏí‰ovo,
tedy jezuité, a od roku 1890 aÏ do souãasnosti klá‰-
ter spravují. Pod vlivem historick˘ch událostí  pfiede-
v‰ím z druhé poloviny 20. století do‰lo v komplexu
k trestuhodnému zanedbání péãe. Proto, aby se v˘-
znamné místo opût promûnilo v reprezentativní
a multikulturní sídlo fiímskokatolické církve, musela
probûhnout rekonstrukce celého areálu. 
Cel˘ projekt obnovy zapoãal v roce 2004 pfiíchodem
nového faráfie P. Petra Pfiádky. Nejprve byla situace
na Velehradu velmi peãlivû analyzována, coÏ se poz-
dûji ukázalo jako velmi prozíravé opatfiení. V roce
2006 byla po vytvofiení projektové dokumentace po-
dána neúspû‰ná Ïádost o 300milionovou dotaci
z programu SROP. Zaãaly se tedy hledat jiné moÏ-
nosti finanãních pfiíspûvkÛ. První úspûchy Velehrad
zaznamenal po zaslání Ïádosti o dotaci Zlínskému
kraji a dotaci ze státního rozpoãtu (MK âR) a SFÎP.
Po sobû opakované Ïádosti v letech 2004–2009 na-
konec vynesly cca 50 milionÛ korun. Tyto pro-

stfiedky byly pouÏity na opravu stfie‰ního
plá‰tû baziliky, vûÏí, krovÛ a v rámci programu
na podporu rozvoje a obnovy MTZ CNS na
opravu a restaurování kaple AndûlÛ strá-
Ïn˘ch, restaurování obrazÛ „Svatí Andûlé
stráÏní“, „Obûtní dar Judy Makabej-
ského“, „Sen sv. Fortunata“, „Svûtci
cisterciáckého fiádu“ a oltáfiního
obrazu „Nanebevzetí Panny Marie“,

Poutní 
místo 
Velehrad

Jedním z nejvýznamnějších míst římskokatolické církve u nás bezesporu byl,
je a bude Velehrad na jižní Moravě. Tento poutní stánek v obci vzdálené šest
kilometrů severozápadně od Uherského Hradiště je od svého vzniku spojo-
ván s metropolí arcibiskupa Metoděje. První písemná zmínka o bývalém po-
litickosprávním centru Velkomoravské říše pochází z listiny olomouckého
biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131. Teprve až archeologické nálezy lokali-
zovaly bývalý Veligrad do míst dnešního Starého Města. Samotný Velehrad
pak vznikl na začátku 13. století, kdy zde byl založen vůbec první cisterciácký
klášter na Moravě. O to se zasadil moravský markrabě Vladislav Jindřich. Celý
komplex byl vybudován v pozdně románském slohu s vlivem rané gotiky.
Pozdější barokní přestavba pak byla dokončena v druhé polovině 18. století.
Na konečné podobě areálu se podíleli významní umělci jako například kame-
ník Ondřej Allio, sochař Baltazar Fontana, malíři Paulo Pagani a Ignác Raab.

a to poskytnuté z fondu kultury Zlínského kraje
a programu restaurování movit˘ch kulturních pa-
mátek. Dále pak byla získána dotace ze SFÎP na po-
fiízení tepelného ãerpadla a dodnes fungující
pfiíspûvek z programu ISO na zaji‰tûní elektronic-
kého zabezpeãovacího zafiízení napojeného na pult
Policie âeské republiky. Roãnû se ãástka pohybuje
kolem 200–300 tisíc korun.
K promûnû baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metodûje k obrazu svému to v‰ak nestaãilo.
Dal‰ím bodem rozsáhlé rekonstrukce byla oprava
pfiíãné lodi a presbytáfie baziliky Velehrad. Zde se
podafiilo ãerpat z dotací finanãních mechanizmÛ
EHP Norska, a to ve v˘‰i 82,71 % z celkov˘ch opráv-
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nûn˘ch v˘dajÛ individuálního projektu, které se
pfiedpokládaly na ãástku 655 398 eur. Partnery pro-
jektu se stal Zlínsk˘ kraj s finanãní spoluúãastí ve
v˘‰i 15 % celkov˘ch uznateln˘ch nákladÛ projektu,
nejv˘‰e v‰ak 2 802 000 Kã, a arcidiecéze Sant Pölten
v Rakousku, která na sebe pfievzala finanãní spolu-
úãast ve v˘‰i 2,29 %. Celková pfiedpokládaná ãástka
pak ãinila 18 milionÛ korun a byla to vlastnû první
vût‰í dotace ãerpaná z EU. Na tyto práce díky zmí-
nûné pfiípravû a rozpracovanosti navázala dal‰í Ïá-
dost o dotaci z programu pfiíhraniãní spolupráce
mezi âeskou a Slovenskou republikou, která byla
smûfiována na instalaci osvûtlení s dodávkou svíti-
del a provedení kompletní rekonstrukce silno-
proudé elektroinstalace zejména v pfiíãné lodi
baziliky Velehrad. Tyto finanãní prostfiedky byly
podmínûny spoluprací se slovenskou stranou, kon-
krétnû s fieholním domem Tovary‰stva JeÏí‰ova v Tr-
navû, kde se rekonstruoval kostel Nejsvûtûj‰í
Trojice. Program se finanãnû podílel i na  komplexní
rekonstrukci prostor pod bazilikou a stavební pfii-
pravenost v kfiíÏové chodbû, zejména na odizolo-
vání a odstranûní vlhkosti v rámci II. etapy. 
Na základû v˘‰e uveden˘ch zdafiil˘ch oprav, ze-
jména pak z evropsk˘ch penûz EHP Norska, bylo
v roce 2008 poutní místo Velehrad zapsáno na Se-
znam národních a kulturních památek v âeské re-
publice. Díky tomu mohl vlastník baziliky, tedy

fiímskokatolická farnost Velehrad v zastoupení
P. Petra Pfiádky, poÏádat o dotaci z Integrovaného
operaãního programu. Základem novû pfiipravova-
ného projektu obnovy a rekonstrukce Velehradu se
stalo sedm stavebních objektÛ. Prvním z nich byla
samotná budova baziliky. Zde se jednalo pfiedev‰ím
o interiérové opravy hlavní lodi, opravy a restauro-
vání varhan, ale také restaurování vnûj‰ího plá‰tû
baziliky. Dal‰í ãást byla zamûfiena na dokonãení
prací v lapidáriu. Druh˘m objektem zafiazen˘m do
této rekonstrukce je kostel Zjevení Pánû neboli
 „Cyrilka“, kde bylo zapotfiebí obnovy vnûj‰ích i vnitfi-
ních ãástí kostela. Tfietím, a díky archeologick˘m
 nálezÛm i velmi nároãn˘m projektem, byla rekon-
strukce ploch nádvofií. Dal‰í opravy si pak vyÏádal
objekt fary, zejména vnûj‰ího plá‰tû. Dále nároãná
rekonstrukce objektu s˘pky a konírny, kter˘ se na-
chází za farou. Souãástí projektu je rovnûÏ v˘stavba
provozního objektu a sociálního zafiízení. 
Vrcholem projektu je vybudování stálé expozice
 Velehrad na kfiiÏovatkách evropsk˘ch dûjin, která
bude umístûna v podzemních prostorách lapidária.
Libreto k v˘stavû vytvofiil jezuita Prof. P. Pavel Ambros.

Zbytek expozice bude umístûn v prostorách b˘valé
s˘pky a konírny. Tyto prostory budou vyuÏity ke kul-
turním úãelÛm, zejména v novû vybudovaném pfied-
ná‰kovém sále kardinála Tomá‰e ·pidlíka.
V druhém nadzemním podlaÏí konírny vznikne
 Muzeum bible, které bude slouÏit k úãelÛm studia
Svatého písma. Muzeum bible by mûlo b˘t do-
provázeno obãasn˘mi cykly pfiedná‰ek veden˘mi
k urãitému zpÛsobu studia bible. V projektu Vele-
hradského domu se poãítá i s v˘stavbou mal˘ch po-
kojÛ slouÏících jako studovny s moÏností pfiespání.
Impulzem ke v‰em událostem, opravám a rekon-
strukcím Velehradu je rok 2013, kdy toto poutní
místo oslaví 1150 let od pfiíchodu Cyrila a Metodûje
na Velkou Moravu za úãelem evangelizace tohoto
území. PfiipomeÀme, Ïe jejich prvním úkolem bylo
vytvofiení písma, díky nûmuÏ mohli lidé Svatému
písmu porozumût a najít si tak cestu k Bohu. Velká
slavnost se bude konat za dva roky a do Velehradu
se opût chystá i Svat˘ otec Benedikt XVI., kter˘ be-
zesporu ocení krásu novû zrekonstruovaného místa
setkání kultury západní s v˘chodní.
Na závûr dodejme, Ïe velikost finanãní dotace IOP
ãiní 345 milionÛ korun, pfiiãemÏ k dne‰nímu dni
bylo vyãerpáno zhruba 60 % tûchto finanãních pro-
stfiedkÛ. Projekt IOP má nûkolik partnerÛ, obec
 Velehrad, sociální sluÏby Uherské Hradi‰tû, Poutní
a exerciãní dÛm Stojanov, Arcibiskupství olo-
moucké, âeskou provincii Tovary‰stva JeÏí‰ova
a Centro Aletti Velehrad-Roma. ●

IVAN SKLENÁŘ
Foto autor



Sociální podnik je málo známým pojmem a v široké veřejnosti je nízké povědomí o sociálních podnicích
v České republice. Často si lidé pod tímto pojmem představují chráněnou dílnu, sociálně terapeutickou dílnu,
společensky odpovědný podnik nebo neziskovou organizaci. Avšak vzhledem k principům sociálního pod-
nikání se o sociální podniky nejedná. Při bližším seznámení s principy sociálního podnikání to vlastně může
být kterýkoliv známý podnik. Některé podniky, aniž o tom vědí, fungují na principu sociálního podnikání.
Příklad jednoho sociálního podniku a zároveň základní principy fungování jsou uvedeny v následujícím
článku. Detailněji je možné se s nimi seznámit ve výzvách vyhlášených Ministerstvem práce a sociálních věcí
ve výzvě č. 8 v Integrovaném operačním programu [oblast podpory 3.1 aktivita c) investiční podpora sociální
ekonomiky] a výzvě č. 30 v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cílové skupiny, zaměstná-
vané v sociálním podniku, mohou být například osoby se zdravotním postižením, osoby opouštějící zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné čin-
nosti, oběti domácího násilí, osoby dlouhodobě nezaměstnané a déle než 1 rok vedené v evidenci uchazečů
o zaměstnání Úřadu práce ČR a jiné. Sociální podnik A & D KLÁSEK, spol. s r. o., zvolil za cílovou skupinu et-
nické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí.
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V oblasti severní Moravy, okrese Jeseník, je dlou-
hodobû evidována vysoká míra nezamûstnanosti.
V této lokalitû se rozhodl pfiíjemce A & D KLÁSEK,
spol. s r. o., realizovat projekt zamûfien˘ na dfievo-
zpracující provoz. V dobû podávání projektu ãinila
nezamûstnanost v dané lokalitû sezonnû aÏ 19 %. Jed-
nalo se o prÛmûrnou v˘‰i nezamûstnanosti, tzn.
v místû realizace projektu byla míra nezamûstna-
nosti daleko vy‰‰í. Pfiíjemce A & D KLÁSEK, spol.
s r. o., se rozhodl realizovat projekt v 1. vyhlá‰ené
v˘zvû IOP pro oblast intervence 3.1, aktivita c) in-
vestiãní podpora sociální ekonomiky, kdy pro-
stfiednictvím projektu vytvofiil pût nov˘ch pracov-
ních míst, z nichÏ minimálnû tfii budou pro osoby

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

SOCIÁLNÍ PODNIK V ROMSKÉ LOKALITĚ 
KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU

CZ.1.06/3.1.2/01.06232

A & D KLÁSEK, spol. s r. o.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace je na 2 004 435 Kč 
(SF: 1 703 770 Kč a SR: 300 665 Kč)

OBLAST INTERVENCE:

NÁZEV PROJEKTU,

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

PŘÍJEMCE:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

Sociální podnikání v obci Kobylá nad Vidnavkou

vání nezamûstnanosti osob z cílov˘ch skupin (cí-
lové skupiny jsou definovány ve v˘zvû), a tím pfii-
spívá k podpofie sociálního zaãleÀování. Druhé je
pravidlo participace. Vztahy sociální podniku smû-
fiují k maximálnû moÏnému zapojení pracovníkÛ do
rozhodování a k posílení sociální soudrÏnosti. Tfietí

z fiad cílov˘ch skupin. Jednou z cílov˘ch skupin byli
i ãlenové etnické a národnostní men‰iny a osoby z ji-
ného sociokulturního prostfiedí. Právû v této oblasti se
nachází jedna ze sociálnû vylouãen˘ch romsk˘ch lo-
kalit v âeské republice, definovaná ve vládní anal˘ze
romsk˘ch lokalit. Získat zde stálé zamûstnání je ob-
tíÏné a pro romské obyvatele je‰tû obtíÏnûj‰í. 
Projektová Ïádost byla podána do aktivity investiãní
podpora sociální ekonomiky. Sociální podnik mÛÏe
b˘t chápán jako aktivita, jejímÏ primárním cílem není
tvorba zisku, n˘brÏ jedním z cílÛ je tvorba pracovních

míst. UmoÏÀuje také vybudovat pracovní návyky,
zaji‰tûní stálého pfiíjmu a mÛÏe zlep‰it obraz RomÛ
v oãích vefiejnosti. Pravidla sociálního podniku,
která podpofien˘ podnik musí naplÀovat, jsou uve-

dena ve v˘zvû. Prvním principem sociálního
podniku je, Ïe pfiispívá ke sniÏo-
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pravidlo je zamûfieno právû na dÛraz udrÏitelnosti
podniku, tzn. pfiípadn˘ zisk z úãasti na trhu je pfie-
váÏnû (tj. z více neÏ 51 %) pouÏit pro rozvoj pod-
niku a naplÀování jeho obecnû prospû‰n˘ch cílÛ.
A ãtvrté pravidlo je zamûfieno na regionální pod-
poru. Sociální podnik je zpravidla orientován lo-
kálnû, tzn., Ïe uspokojuje místní potfieby a vyuÏívá
místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a part-
nerství a pfiispívá místnímu rozvoji. 

Podpofien˘ sociální podnik A & D KLÁSEK, spol.
s r. o., se zamûfiuje na v˘robu stavebního fieziva, dfie-
vûn˘ch palet a doplÀkovou v˘robu palivového dfiíví,
které bude produkováno jako odpadní. Z poskytnuté
dotace bylo nakoupeno vybavení nutné k zabezpe-

ãení chodu sociálního podniku. Jednalo se pfiedev‰ím
o vysokozdviÏn˘ vozík, naviják na pfiitaÏení kmenÛ,
motorovou pila na manipulaci kulatiny, pásov˘ do-
pravník, podavaã kmenÛ, omítací pilu aj. Náklady na
celou aktivitu ãinily kolem dvou milionÛ korun. 
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SF – strukturální fondy

Přehled čerpání v IOP vzhledem k regionu soudržnosti Střední Morava

Stav projektu /
žádosti o platbu Počet Podíl SF (Kč) Veřejné prostředky celkem % k celkové alokaci Oblast

Předložené projekty
7 971 45 458 517 069 53 670 591 683 116% ČR
1 041 6 694 590 210 7 907 203 165    N/A NUTS2 – Střední Morava

Schválené projekty 7 186 28 524 758 485 33 562 914 783 73% ČR
917 1 504 365 289 1 769 842 310 N/A NUTS2 – Střední Morava

Předložené žádosti 6 988 8 550 605 462 9 602 520 592 22% ČR
o platbu 870 1 200 573 264 1 358 319 889 N/A NUTS2 – Střední Morava

Finančně ukončené 5 520 4 755 791 256 5 436 998 385 12% ČR
projekty 657 802 730 128 930 001 238 N/A NUTS2 – Střední Morava

Pfii chodu podniku se vyuÏívají lokální suroviny, a to
nákup pilafiské kulatiny od místních obecních, pfiíp.
soukrom˘ch lesÛ. Vzhledem k tomu, Ïe se projekt
realizuje v Rychlebsk˘ch horách, je zde vysok˘
pfiedpoklad udrÏitelnosti projektu a právû uÏití
místních zdrojÛ. Kulatina se v podniku zaãne pfiímo
zpracovávat nebo se uloÏí do skladu. V pfiípadû po-
tfieby ruãního opracování je kulatina zaãi‰tûna ãi
zkrácena motorovou pilou. Materiál je zpracováván
pásovou pilou pofiízenou z dotace. Dal‰ím zpraco-
váním dochází k omítnutí, tzn. ofiezání krajÛ a pfies-
nému rozfiezání a zkrácení optimalizaãní pilou. Pak
lze v˘robek pfiedat k prodeji ãi jako polotovar vy-
su‰it nebo pfiedat do v˘robny palet. Z optimalizaãní
pily je odebíráno odpadní fiezivo k volnému pro-
deji jako palivové dfiíví. 
Projekt vyuÏívá synergického efektu, kdy jsou po-
uÏity dva dotaãní tituly. Jeden z Integrovaného ope-
raãního programu na investiãní v˘daje pro realizaci
podniku a druh˘ navazující z Operaãního pro-
gramu Lidské zdroje a zamûstnanost na mzdy cí-
lové skupiny. Realizace sociálního podniku zajistí
udrÏitelné zamûstnání znev˘hodnûn˘ch cílov˘ch
skupin v bûÏném podnikatelském prostfiedí, jejich
integraci a individuální rozvoj. 
Pfiidaná hodnota projektu je v umoÏnûní romsk˘m
spoluobãanÛm vstoupit na trh práce v lokalitû, kde
jsou ohroÏeni sociálním vylouãením ãi jiÏ jsou soci-
álnû vylouãeni a kde je dlouhodobû vysoká míra ne-
zamûstnanosti. Pfiímo v obcích Kobylá a Velká Kra‰ se
v romské komunitû nezamûstnanost pohybovala od-
hadem kolem 80 %. ZamûstnancÛm je umoÏnûno

v pfiípadû potfieby pracovat na zkrácenou pracovní
dobu. Podle novû vyhlá‰ené v˘zvy by tím do‰lo k vy‰-
‰ímu poãtu zamûstnan˘ch osob z cílové skupiny,
protoÏe zamûstnanost je v nové v˘zvû pfiepoãítána
na úvazky, a nikoliv na poãty zamûstnan˘ch osob. Za-
mûstnancÛm z cílové skupiny je v pfiípadû potfieby
také poskytnuta dal‰í podpora v podobû finanãního
poradenství (jedná se o fie‰ení zadluÏenosti), pra-
covního poradenství atd. Spoleãnû se zamûstnáním
je fie‰ena také otázka bydlení cílové skupiny pro-
stfiednictvím opravy pfiilehlé nemovitosti nebo nale-
zení moÏnosti ubytování a jeho pfiizpÛsobení. 
Sociální podnik mÛÏe poskytnout fiezivo ãi dal‰í
materiály na rekonstrukci podlah, stfiechy apod. pÛ-
vodních romsk˘ch obydlí, která jsou znaãnû vy-
bydlená. Vzhledem k zamûfiení projektu mají osoby
z cílové skupiny vût‰í ‰anci se integrovat do pra-
covního a sociálního prostfiedí obce a pracovního
trhu. Inovativnost spoãívá také v tom, Ïe zamûst-
nanci jsou zapojeni do práce s moderními stroji
a jsou vybaveni ve‰ker˘mi praktick˘mi i teoretic-
k˘mi dovednostmi pro udrÏení si zamûstnání v dfie-
vozpracujícím prÛmyslu, tj. v oboru, pro kter˘ je
v Rychlebsk˘ch horách dostatek surovin. Tím se
zvy‰uje uplatnitelnost a kvalifikace zamûstnancÛ
pracujících v tomto sociálním podniku. 
Souãástí projektu je distribuce vlastního CD, které
bude obsahovat informace o projektu. Vzhledem
k tomu, Ïe se jedná o inovativní projekt, zámûrem
pfiíjemce je informovat vefiejnost o jeho prÛbûhu
prostfiednictvím závûreãné konference, jejímÏ té-

matem bude prÛbûh realizace projektu, jeho zhod-
nocení a pfiedání získan˘ch zku‰eností pro pfiípad-
nou inspiraci dal‰ích zájemcÛ ãi ‰iroké vefiejnosti
zab˘vající se problematikou cílové skupiny. Regis-
traci akce na v˘robu biopaliv schválilo Ministerstvo
práce a sociálních vûcí dne 30. 3. 2010 a Rozhod-
nutí o poskytnutí dotace nabylo právní moci dne
12. 8. 2010. Projekt Sociální podnik v romské loka-
litû Kobylá nad Vidnavkou byl jiÏ v roce 2010 reali-
zován, tzn., Ïe do‰lo jiÏ k nákupu strojÛ nutn˘ch
pro bûh sociálního podniku a nyní probíhá reali-
zace projektu prostfiednictvím zamûstnání osob
z cílové skupiny. 
První v˘zva Integrovaného operaãního programu za-
mûfiená na podporu sociální ekonomiky a na pod-
poru vzniku a rozvoje aktivit nov˘ch sociálních
podnikÛ byla uzavfiena, v rámci této v˘zvy jiÏ není
moÏné pfiedkládat projekty. Dne 29. ãervence 2011
vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních vûcí novou
v˘zvu ã. 8. Posledním dnem pro pfiedkládání pro-
jektov˘ch Ïádostí je 29. ãerven 2012. Do‰lo ke
zmûnû pravidel oproti pfiedchozí v˘zvû ã. 1. Zmûny
se t˘kají mimo jiné podporovan˘ch ãinností, podílu
financování Ïadatele, podporovan˘ch cílov˘ch sku-
pin. Etnické men‰iny a cizinci jiÏ nepatfií mezi taxa-
tivnû vymezené cílové skupiny, novû je zafiazena
skupina osob bez pfiístfie‰í a dal‰í nespecifikované
sociálnû vylouãené nebo sociálním vylouãením
ohroÏené osoby, které byly (bezprostfiednû, tj. max.
3 mûsíce pfied nástupem do zamûstnání) ãi jsou uÏi-
vateli registrované sociální sluÏby podle zákona
ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách, ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisÛ, apod. V podporovan˘ch cílov˘ch
skupinách je stále zafiazena skupina osob dlouho-
dobû nezamûstnan˘ch a déle neÏ 1 rok veden˘ch
v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání Úfiadu práce âR.
Aktuální v˘zva je dostupná na webov˘ch stránkách
MPSV. ZároveÀ je otevfiena 6. v˘zva pro oblast in-
tervence 3.1, aktivitu b), která se zamûfiuje na in-
vestiãní podporu pfii zaji‰tûní dostupnosti sluÏeb,
které umoÏní návrat pfiíslu‰níkÛ nejvíce ohroÏen˘ch
sociálnû vylouãen˘ch romsk˘ch lokalit zpût na trh
práce a do spoleãnosti. ●

Ing. LUDMILA KOSTELNÍKOVÁ
odbor implementace fondů EU, MPSV
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?
■ ■  Jaká jsou nejãastûj‰í pochybení pfii realizaci
v˘bûrov˘ch fiízení?
K nejãastûj‰ím pochybením pfii realizaci v˘bûrov˘ch
fiízení (tj. vefiejn˘ch zakázek malého rozsahu nebo
vefiejn˘ch zakázek s vy‰‰í hodnotou, které nespa-
dají do reÏimu zákona o vefiejn˘ch zakázkách)
patfií zejména:
● nesprávné urãení pfiedpokládané hodnoty vefiejné
zakázky; ● nepovolené dûlení nebo sluãování vefiej-
n˘ch zakázek; ● nedostateãnû vymezen˘ pfiedmût pl-
nûní vefiejné zakázky; ● diskriminaãní a omezující vy-
mezení pfiedmûtu vefiejné zakázky; ● pfiíli‰ pfiísné na-
stavení poÏadavkÛ na kvalifikaci uchazeãÛ; ● nedo-
stateãné vymezení zpÛsobu hodnocení ve v˘zvû a za-
dávací dokumentaci; ● zmûna zpÛsobu hodnocení
uvedeného ve v˘zvû nebo v zadávací dokumentaci v prÛ-
bûhu hodnocení nabídek; ● podstatná zmûna smlou-
vy uzavfiené s dodavatelem oproti v˘zvû a zadávací do-
kumentaci nebo nabídce uchazeãe; ● objednání dal-
‰ího zboÏí, sluÏeb nebo stavebních prací, které neby-
ly pfiedmûtem vefiejné zakázky od vybraného uchazeãe.

■ ■ Kdy se jedná o nedovolené dûlení vefiejn˘ch 
zakázek?
O neoprávnûné rozdûlení vefiejné zakázky se jedná
v pfiípadech, kdy zadavatel rozdûlí ãasovû, místnû
a vûcnû související plnûní na více vefiejn˘ch zakázek,
které zadá jednodu‰‰ím postupem, neÏ kdyby zadá-
val v‰echny zakázky jako jedin˘ celek. 
Pfiíklad: Zadavatel zadá opravu dvou sousedících
budov jako dvû samostatné podlimitní vefiejné za-
kázky, aãkoli souãet jejich pfiedpokládan˘ch hod-
not odpovídal nadlimitní vefiejné zakázce. Pfii
neoprávnûném dûlení vefiejn˘ch zakázek zadava-
tel obchází finanãní limity a poru‰uje zásady trans-
parentnosti, ãímÏ omezuje vefiejnou soutûÏ, poãet
dodavatelÛ ochotn˘ch nebo schopn˘ch se zúãastnit
zadávacího nebo v˘bûrového fiízení, a tím se pfiipra-
vuje i o moÏnost získat v˘hodnûj‰í nabídku.
Pokud si není jist, zda poptávané plnûní ãasovû,
místnû a vûcnû souvisí nebo ne, mûl by postupovat
dle § 98 zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakáz-
kách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a rozdûlit vefiej-
nou zakázku na ãásti. Analogicky podle § 98 zákona
o vefiejn˘ch zakázkách mÛÏe zadavatel postupovat
i u vefiejn˘ch zakázek malého rozsahu nebo vefiej-
n˘ch zakázek s vy‰‰í hodnotou, které nespadají do
reÏimu zákona o vefiejn˘ch zakázkách.

■ ■ Kdy se jedná o nedovolené sluãování vefiejn˘ch
zakázek?
Opaãn˘m pfiípadem neoprávnûného dûlení vefiej-
n˘ch zakázek je sluãování vefiejn˘ch zakázek s ne-

souvisejícím pfiedmûtem plnûní. O neoprávnûné slu-
ãování vefiejné zakázky se jedná v pfiípadech, kdy za-
davatel zadá jako jedinou zakázku plnûní, která
nejsou shodná nebo obdobná, nesouvisí spolu a ne-
tvofií jeden funkãní celek. 
Pfiíklad: Zadavatel zadává jako jedinou zakázku
stavební práce v uãebnû a dodávku klavíru. Pfii
neoprávnûném sluãování vefiejn˘ch zakázek dochází
k umûlému vytvofiení pfiekáÏek pro dodavatele, ktefií
by za jin˘ch okolností byli schopni pfiedmût vefiejné
zakázky realizovat, a tedy k poru‰ení zásady zákazu
diskriminace. I v tomto pfiípadû platí, Ïe pokud si
zadavatel není jist, zda se jedná nebo nejedná o ne-
dovolené sluãování, mÛÏe rozdûlit vefiejnou zakázku
na ãásti.  

■ ■ V nov˘ch v˘zvách k pfiedkládání Ïádostí o do-
tace se objevuje upozornûní, Ïe zadavatel bude po-
vinen pfiedkládat odÛvodnûní ke zvolené kva lifikaci
nebo zpÛsobu hodnocení na vyÏádání. RovnûÏ du-
plicitnû s poÏadavky na protokoly z jednání hod-
notící komise zadavatel bude povinen pfiedloÏit
odÛvodnûní vylouãení uchazeãÛ ze zadávacího fií-
zení. Z jakého dÛvodu dochází k duplicitû? Vzhle-
dem k tomu, Ïe zadavatel nastavuje poÏadavky na
kvalifikaci a na zpÛsob hodnocení pfied zahájením
zadávacího fiízení, znamená to, Ïe zadavatel má
odÛvodnûní ke kvalifikaci nebo ke zpÛsobu hodno-
cení vyhotovit pfiedtím, neÏ zahájí v˘bûrové/zadá-
vací fiízení?
PoÏadavek na pfiedkládání odÛvodnûní ke stanovení
pfiedpokládané hodnoty, zvolené kvalifikaci, zpÛ-
sobu hodnocení nebo postupu v prÛbûhu v˘bûro-
vého/zadávacího fiízení slouÏí zejména k ovûfiení,
zda zadavatel pfii zadávání vefiejné zakázky zohlednil
zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zá-
kazu diskriminace, a také zásady 3E, tj. zásady hos-
podárnosti, úãinnosti a úãelnosti vynakládání
vefiejn˘ch prostfiedkÛ. V praxi ãasto dochází k pfií-
padÛm, kdy pfii kontrole zadávacího/v˘bûrového fií-
zení není moÏné s jistotou urãit úmysl zadavatele
v rámci jednotliv˘ch poÏadavkÛ a úkonÛ, coÏ ná-
slednû vyvolává pochybnosti o tom, Ïe zadávací/v˘-
bûrové fiízení bylo realizováno v souladu s v˘‰e
uveden˘mi zásadami. 
Pfiíklady: Zadavatel v rámci technické kvalifi-
kace poÏaduje urãitou zku‰enost, kterou dispo-
nuje velmi omezen˘ okruh dodavatelÛ;
zadavatel vylouãil uchazeãe s nejniÏ‰í nabídko-
vou cenou kvÛli tomu, Ïe nedoloÏil urãité do-
klady, aãkoli zadavatel mohl vyzvat uchazeãe
k jejich doplnûní. V takov˘ch pfiípadech by zada-
vatel mûl b˘t schopen prokázat, Ïe ve‰keré jeho

úkony a postupy v pfiíslu‰ném zadávacím nebo v˘-
bûrovém fiízení byly uãinûny v souladu s jiÏ zmínû-
n˘mi zá sadami transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace, a také zásadami
3E. V pfiípadû poÏadovan˘ch zku‰eností to zna-
mená, Ïe se jedná o zku‰enosti nezbytnû nutné
k realizaci pfiedmûtu vefiejné zakázky, a v pfiípadû
vylouãení uchazeãe s nejniÏ‰í nabídkovou cenou
ze zadávacího fiízení se jedná o uchazeãe, kter˘ by
stejnû nebyl vybrán (napfiíklad z dÛvodu, Ïe jeho
nabídka obsahovala i dal‰í nedostatky, které ne-
bylo moÏné odstranit). 
V pfiípadû odÛvodnûní vylouãení uchazeãe se tedy
nejedná o duplicitu v odÛvodnûní, neboÈ do proto-
kolu o jednání hodnotící (ãi jiné pfiíslu‰né komise) se
uvádí právní dÛvody vylouãení uchazeãe a do odÛ-
vodnûní pro úãely kontroly opodstatnûní z hlediska
dodrÏování zásad 3E.
Podmínky jednotliv˘ch v˘zev k pfiedkládání Ïádostí
o dotace nestanoví zadavateli povinnost vyhotovit
pfiíslu‰né odÛvodnûní pfiedtím, neÏ bude vyÏádáno,
a je moÏné, Ïe u nûkter˘ch vefiejn˘ch zakázek ne-
vznikne nutnost pfiedkládat takové odÛvodnûní. Za-
davatelé by si v‰ak mûli uvûdomovat, Ïe Ïádost
o odÛvodnûní nûkterého poÏadavku ãi úkonu mÛÏe
pfiijít v pomûrnû dlouhé dobû po realizaci zadáva-
cího nebo v˘bûrového fiízení, kdy uÏ bude tûÏké si
vybavit ve‰keré podstatné dÛvody, které vedly
k onomu poÏadavku nebo úkonu. 

■ ■ Jaké jsou plánované zmûny v souvislosti s no-
velizací zákona ã. 137/2006 Sb., o vefiejn˘ch zakáz-
kách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ?
Zmûny v postupech zadávání budou vypl˘vat z ak-
tuálního znûní zákona o vefiejn˘ch zakázkách, tedy
pfiedev‰ím dojde ke sníÏení finanãních limitÛ
u jednotliv˘ch kategorií vefiejn˘ch zakázek malého
rozsahu. Novû budou také nûkteré vefiejné zakázky
 s vy‰‰í hodnotou spadat do reÏimu zákona o vefiej-
n˘ch zakázkách.●

Mgr. ALENA LARIONOVÁ
Řídicí orgán IOP, MMR

Odpovědi na nejčastěji kladené 
dotazy – veřejné zakázky



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, Ph.D.
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 
Jiří Čížek
jiri.cizek@mvcr.cz
974 818 512

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

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


