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1.  Základní charakteristika organizace  
 

 

 

 

 

 

 

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠT Ě:   

POBOČKY CRR ČR:                  POBOČKA PRO NUTS II (PRAHA) 

 POBOČKA PRO NUTS II (STŘEDNÍ ČECHY) 

 POBOČKA PRO NUTS II (MORAVSKOSLEZSKO) 

 POBOČKA PRO NUTS II (STŘEDNÍ MORAVA) 

 POBOČKA PRO NUTS II (JIHOVÝCHOD) 

 POBOČKA PRO NUTS II (JIHOZÁPAD) 

 POBOČKA PRO NUTS II (SEVEROZÁPAD) 

 SPOLEČNÉ TECHNICKÉ SEKRETARIÁTY: JTS OLOMOUC 

 

Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen CRR ČR) bylo zřízeno jako příspěvková organizace 
zřizovací listinou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen MMR) na základě 
Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj ČR (dále jen RM) č. 10 ze dne 20. prosince 1996 jako 
Regionální rozvojová agentura ČR. Změna názvu byla provedena RM č. 10 ze dne 1. března 
1997 a změna Zřizovací listiny a Statutu RM č. 48 ze dne 19. srpna 1997. Obě tyto listiny prošly 
v průběhu let dalšími změnami, souvisejícími vždy se změnou v činnostech CRR ČR.  

Poslední změna Zřizovací listiny a Statutu byla provedena Rozhodnutím ministra č. 272/2010 ze 
dne 21. prosince 2010 s účinností od 22. 12. 2010. CRR ČR je příspěvkovou organizací, řízenou 
MMR ČR, v souladu se Zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

CRR ČR je důležitým článkem v implementaci programů spolufinancovaných z prostředků EU 
spravovaných především MMR a podílí se na úspěšné realizaci projektů schválených 
ke spolufinancování z prostředků EU a tím na zajištění maximálního využití prostředků 
poskytnutých ČR z fondů EU. 

Hlavní aktivity CRR ČR jsou zaměřeny především na plnění závazků České republiky 
vyplývajících z mezinárodních smluv a dalších dokumentů s mezinárodní závazností, 

Jméno organizace: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR 

Sídlo organizace: Praha 2, Vinohradská 46, 120 00 

Identifika ční číslo: 65993870 

Právní forma:  státní příspěvková organizace 
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a z usnesení vlády České republiky uloženého zřizovateli - Ministerstvu pro místní rozvoj - 
v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje. 
 
 
1.1. Vymezení prostředí a jeho regulace (základní výběr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRR ČR 

PRÁVNÍ PŘEDPISY EU 
• Nařízení EP a Rady (ES) 

1080/2006 o EFRR 

• Nařízení EP a Rady (ES) 
1082/2006 o ESÚS 

• Nařízení EP a Rady  č. 
083(ES) 1083/2006 o 
EFRR, ESF a FS 438/01) 

POŽADAVKY MMR 
• Rozhodnutí ministra 
• Zřizovací listina, Statut 
• Požadavky řídících 

orgánů (Cíl 1, Cíl 2, 
Cíl 3, programy 
Iniciativy Společenství, 
Phare) 

NÁRODNÍ PRÁVNÍ 
PŘEDPISY 

• Zákon č. 218/2006 Sb.,        
o rozpočtových pravidlech a 
o změně některých 
souvisejících zákonů 

• Zákon č. 320/2001 Sb.,         
o finanční kontrole 

• Zákon č. 248/2000 Sb.,        
o regionálním rozvoji 

OSTATNÍ 
• vybraná Usnesení vlády 

(682/2000, 826/2000, 
119/2003) 

• Metodika finančních toků 
• výsledky Auditu 

připravenosti 
• interní předpisy  
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1.2.  Realizované činnosti a procesy v CRR ČR 

 
CRR ČR vykonávalo v r. 2010 tyto hlavní činnosti1: 

• Podpora implementace programů strukturálních fond ů EU v ČR formou 
administrace projektů v rozsahu delegovaných činností určených rozhodnutími ministra 
pro místní rozvoj u programů SROP (Cíl 1), JPD (Cíl 2), programů Iniciativy 
společenství: Interreg, nadnárodní programy a meziregionální programy, dále pak 
programy Cíle 1 a 2: IOP a OPTP a programy Cíle 3 evropské územní spolupráce - EÚS 
(přeshraniční, nadnárodní a meziregionální) – zajišťovaly útvary řízení strukturálních 
fondů Cíl 1 a Cíl 2,  Cíl 3 útvar evropské uzemní spolupráce. 

• Řízení programu Regionální rozvojový fond (RRF), včetně administrace Rady RRF. 
• Zajišťování HW a SW a provozu monitorovacích a informačních systémů (IS) pro 

implementaci programů Evropské unie v ČR jak předvstupních, tak i strukturálních – 
zajišťoval útvar regionálních informací a monitorovacích systémů.  

• Zajištění provozu informačních systémů a webových prezentací CRR ČR (RIS, 
IRIS a Mapový server) – zajišťoval útvar regionálních informací a monitorovacích 
systémů.  

• Zajištění činnosti evropské sítě Enterprise Europe Network - útvar Enterprise Europe 
Network (ENTENET, EEN) 

Z hlediska procesního řízení je pak možné činnosti CRR ČR rozdělit do dvou základních druhů 
procesů, a to jsou procesy řídící a procesy hlavní.  

                                            
1 Jednotlivé hlavní činnosti a jejich úkoly při zabezpečování všech kontrolních činností v CRR ČR při implementaci 
všech programů, kde CRR ČR plní funkci zprostředkujícího subjektu, jsou popsány v příslušných kapitolách. 
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Tabulka 1: Přehled hlavních a řídících procesů v rámci CRR ČR 

DRUH PROCESU ČÍSLO PROCESU NÁZEV PROCESU 

Ř
íd

íc
í p

ro
ce

sy
 

R1 Řízení CRR 
R2 Nápravná a preventivní opatření 
R3 Řízení neshod 
R4 Interní audity 
R5 Monitoring a hodnocení 
R6 Procesy QMS 
R7 Cíle organizace, přezkoumání QMS 
R8 Řízení interní dokumentace 

H
la

vn
í p

ro
ce

sy
 

H1 Implementace programu IOP 
H2 Implementace programu OPTP 
H3 Implementace programu CÍL 3 
H4 Monitorovací systémy 
H5 Regionální informace 
H6 Projekt Enterprise Europe Network 
H7 Program PHARE 
H8 Program SROP 
H9 Program JPD2 
H10 RRF 

 
Organizační struktura a pracovní postupy v organizaci jsou stanoveny na základě požadavků 
auditu jednotlivých programů, nařízení  EK č. 438/2001 a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole. Pracovní postupy zakotvené ve vnitřních předpisech organizace vycházejí 
z programových dokumentů, které byly připraveny řídícími orgány (ŘO) a schváleny Evropskou 
komisí (EK) a Ministerstvem financí (MF), a z další dokumentace potřebné pro zabezpečení 
programů. Soulad pracovních postupů s programovými dokumenty je ověřován  ŘO programů 
a iniciativ a MF ČR. 

1.3.  Změny v řízení a struktuře organizace 

Již k 1. 12. 2009 došlo v CRR ČR k organizačním změnám, které vyplývaly z aktualizace 
Zřizovací listiny (Rozhodnutí ministra č. 223/2009) a Statutu příspěvkové organizace CRR ČR. 
Tyto změny byly v roce 2010 promítnuty a zapracovány do nastavených procesů řízení a vnitřní 
řídící dokumentace CRR ČR, která je v souladu s normou ISO ČSN EN 9001:2009, a významně 
ovlivnily činnost organizace.  

Byla zavedena funkce generálního ředitele CRR ČR, kterým byl jmenován Dr. Ing. Jiří Bedrlík, 
a funkce výkonného ředitele, kterou zastával dosavadní ředitel CRR ČR Ing. Petr Sýkora.  

V návaznosti na personální změny byla mimo jiné přezkoumána politika kvality CRR ČR, byly 
zpřesněny definice cílů organizace a vymezeny nově i základní činnosti CRR ČR. 

Na základě rozvrstvení cílů na úroveň strategickou, střednědobou a operativní byly dne 20. 8. 
2010 vydány Cíle kvality na období 2010 – 2013. Pro všechny úrovně cílů byly stanoveny 
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nástroje pro jejich dosažitelnost a ukazatele hodnocení. Cíle jsou sledovány na poradě vedení 
a jednou ročně se počítá s vyhodnocením jejich plnění.  

CRR ČR zabezpečovalo své činnosti v úzké spolupráci zejména se zřizovatelským odborem 
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), ale i ostatními odbory MMR, MF a příslušnými ŘO. Tato 
činnost se řídila programovými dokumenty, rozhodnutími ministra a byla zaměřena především 
na: 

1. implementaci programů spolufinancovaných z fondů EU;  
2. provoz monitorovacích a informačních systémů; 
3. zajištění projektu Enterprise Europe Network; 
4. činnost sekretariátu RRF; 
5. činnost sekretariátu Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém PS JMS. 

CRR ČR v roce 2010 úspěšně absolvovalo dohledový audit systému managementu kvality, ISO 
ČSN EN 9001:2009. Auditní a recertifikační společností bylo konstatováno, že procesy zavedené 
v organizaci jsou aktualizovány a jsou bez výhrad i bez slabých míst v souladu s požadavky výše 
uvedené normy systému řízení kvality. 
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2. Věcná činnost organizace 
 
Útvary zajišťující základní provozní funkce celé organizace 
Organizační jednotky, zajišťující provozní funkce CRR ČR (sekretariát generálního ředitele, 
oddělení interního auditu, útvar řízení lidských zdrojů, komunikace a externích služeb a útvar 
ekonomického řízení) zabezpečovaly základní řídící a podpůrné procesy pro řádný provoz CRR 
ČR.   

Prostřednictvím činnosti těchto jednotek generální ředitel: 
• zabezpečuje činnosti spojené s koncepcí a finančním řízením činnosti organizace, 
• zabezpečuje právní služby pro činnost generálního ředitele i všechny útvary CRR ČR, 
• zajišťuje službu interního auditu, 
• zajišťuje administrativní podporu a služby pro generálního ředitele i řízené útvary CRR 
ČR. 

 
2.1.  Sekretariát generálního ředitele  

Sekretariát zajišťoval administrativní služby pro všechny útvary CRR ČR a další služby, spojené 
s provozem a s technickým zabezpečením činnosti celé organizace: opravy, objednávky služeb a 
prací, vedení databáze dodavatelů, zajištění spisoven ve smyslu příslušné legislativy atd. 
 

2.2.  Oddělení interního auditu 

Výkon činnosti interního auditu zajišťoval uvnitř CRR ČR funkčně nezávislý útvar, organizačně 
oddělený od řídících i výkonných struktur organizace – oddělení interního auditu (OIA). Tato 
organizační jednotka, respektive její vedoucí, je přímo podřízena generálnímu řediteli 
organizace, který také zajišťuje jeho nezávislost. 

OIA realizuje svoji činnost na základě ročního plánu interních auditů, který byl pro rok 2010 
schválen generálním ředitelem organizace 29. 1. 2010. Roční plán interních auditů je součástí 
strategického plánu interních auditů, který byl schválen na období 2008-2012.  

V roce 2010 plnilo OIA především monitorovací, ověřovací a ujišťovací funkci (vykonané 
interní audity), a také konzultační funkci pro vedení organizace a jednotlivé útvary. Mimo tyto 
základní funkce bylo ze strany vedení vyžádáno posílení součinnosti pracovníků OIA  
při realizaci šetření externích subjektů – externích auditů, veřejnosprávních kontrol atp. Veškerá 
činnost oddělení interního auditu probíhala v souladu s platnou legislativou České republiky, 
příslušnou dokumentací CRR ČR a dle požadavků Mezinárodních standardů pro výkon interních 
auditů.  

Závěrečné zprávy a protokoly z interních auditů byly předávány generálnímu řediteli CRR ČR, 
případně jeho pověřenému zástupci. Při výkonu interních auditů byla ze strany auditorů 
konstatována zjištění  či neshody a dána doporučení k nápravě či zlepšení stavu. Na všechny tyto 
nálezy reagovali příslušní zaměstnanci a následně byl prostřednictvím závěrečných zpráv 
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z interních auditů informován generální ředitel CRR ČR. Současně byly identifikovány a 
prověřovány rizikové oblasti pro činnost organizace.  

Závěry z interních auditů jsou sledovány a ověřovány v databázi interních auditů. Informace 
z databáze jsou podkladem pro plánování interních auditů a pro sledování nastavených opatření 
k nápravě. V rámci interních auditů se také interní auditoři zaměřili na prověřování již 
identifikovaných rizik a na identifikaci nových rizik, která by mohla negativně ovlivnit činnost 
organizace.  

 

Tabulka 2: Interní audity dle zákona č. 320/2001 Sb. 

* Audit č. 3/2009 „Evropská územní spolupráce“ byl v roce 2009 Příkazem ředitele CRR ČR a závěrem Porady 
vedení č. 18 ze dne 14.9.2009 pozastaven a pokračoval v roce 2010, kde byl zahrnut do auditního plánu pod číslem 
2/2010, v počtech realizovaných auditů je tento audit zahrnut jako jeden, přestože je započítán i coby audit 
nedokončený v roce 2009 a zároveň plánovaný a ukončený 2010. 
 
V průběhu roku 2010 byla provedena úprava původního plánu interního auditu, která znamenala 
přesun či odložení plánovaných interních auditů a zařazení auditu mimo původně schválený plán, 
tzv. audit na vyžádání. Změna plánu byla projednána s vedením organizace a schválena poradou 
vedení. 

Hlavní příčinou změny plánu byl požadavek generálního ředitele na ověření činnosti společnosti 
Hospodářské parky, spol. s r.o. v souvislosti s předchozím zrušením společnosti  a její likvidací 
dle obchodního zákoníku. Tím došlo mimo jiné i k posunutí termínu dokončení auditu 
personálního řízení z původně plánovaného prosince 2010 na leden – únor 2011. Celkem bylo 
v průběhu roku 2010 realizováno 6 plánovaných auditních šetření. 

 

Počet realizovaných auditů 6* 
Počet auditů, plánovaných/zahájených 2009, dokončených 2010 
Počet plánovaných auditů dle § 30 odst. 3 ZFK 
Počet vykonaných plánovaných auditů dle § 30 odst. 3 ZFK 
Počet vykonaných auditů operativně zařazených dle § 30 odst. 6 ZFK 
Počet vykonaných auditů celkem 
Počet neukončených plánovaných auditů (bude dokončen v roce 2011) 

1* 
5* 
4 
1 
6 
1 
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Tabulka 3: Specifikace realizovaných interních auditů v roce 2010 

 Typ auditu 
Oblast – 
vymezení 

Oblast – specifikace Auditované útvary 

1. 
Audit 
systému, 
audit shody 

Systém 
managementu 
kvality 

Dodržování požadavků normy ČSN EN ISO 
9001:2009 na úrovni organizačních jednotek 
(postupy, záznamy) i na úrovni PMK a garantů 
interních předpisů 

Jednotlivé 
organizační jednotky 
CRR ČR 

2. 
Audit 
souladu a 
výkonu 

Evropská 
územní 
spolupráce 

Příjem a kontrola žádostí (příjem žádostí, 
evidence žádostí, kontrola žádostí, kontrola 
přijatelnosti, předání žádostí k dalšímu 
posouzení). Výběr a hodnocení projektů (přijetí 
a distribuce žádostí, hodnocení projektů, 
příprava podkladů pro MV, výběr projektů).  

Útvar Evropské 
územní spolupráce 

3. 
Audit 
systému a 
souladu 

Vnitřní 
kontrolní 
systém 

Uplatnění zákona 320/2001 Sb. ve smyslu 
předběžné, průběžné a následné kontroly, 
vymezení rolí - správce rozpočtu, příkazce 
operace, hlavní účetní; nastavení kontrolních 
mechanismů, risk management, komunikace s 
nadřízenými subjekty (MF, MMR); aplikace 
opatření. 

Útvar ekonomického 
řízení 

4. 

Reaudit 
(audit 
systému, 
audit shody) 

Řízení 
dokumentů 
a záznamů 
(1/2009) 

Tvorba, správa a ukládání dokumentů. Plnění 
požadavků zákona o archivnictví a spisové 
službě. Řízení dokumentů v elektronické 
podobě, jejich aktuálnost, obsahová a formální 
stránka. Architektura interní dokumentace. 

CRR ČR 

5. 
Audit 
výkonu 

Hospodářské 
parky 

Činnost a hospodaření společnosti Hospodářské 
parky, s.r.o. z hlediska souladu s platnými 
zákony a vnitřními předpisy se zřetelem na 
případná rizika CRR ČR při ukončení činností 
této společnosti. 

Útvar ekonomického 
řízení 

6.* 
Audit 
systému a 
souladu 

Personální 
řízení 

Plánování lidských zdrojů, nábory, výstupy, 
správa popisů pracovních míst, hodnocení 
zaměstnanců, adaptační proces. Plánování 
školení a vyhodnocení školení. 

Útvar řízení lidských 
zdrojů, komunikace 
a externích služeb 

*  Audit č. 6-2010 nebyl dokončen ke dni 31.12.2010, jeho ukončení je předpokládáno v období ledna-února 2011. 

 
Mimo „běžná“ auditní šetření roku 2010 je v odpovědnosti OIA také monitorování výstupů 
a ověření realizace nápravných opatření u auditů z předchozího období. Jednalo se především o 
audity č. 2, 4 a 5/2009, neboť audit č. 3/2009 byl v roce 2009 přerušen a pokračoval pod 
označením 2/2010 a audit č. 1/2009 byl z důvodu nenaplnění dílčích cílů a rozsahu zjištění u cílů 
ověřovaných předmětem reauditu v podobě auditu č. 4/2010. 
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OIA preferuje mezinárodními standardy i zákonem doporučený tzv. „audit bez překvapení“, tj. 
všechna zjištění z interních auditů jsou pečlivě dokumentována a diskutována s příslušnými 
řídícími pracovníky jak v průběhu šetření, tak i při tvorbě závěrečné zprávy.  

Ve sledovaném období nebyla identifikována žádná situace, která by indikovala 
opodstatněné podezření na potenciální výskyt korupčního jednání. Rizika v této oblasti jsou 
prověřována průběžně, pravděpodobnost výskytu negativních jevů a jejich důsledky jsou řízeny 
kontrolními mechanismy. 

 
Auditní šetření a prověřování rizika 
V rámci každého auditního šetření jsou prověřována rizika, jež jsou pro danou auditovanou 
oblast relevantní. Identifikace prověřovaných rizik probíhá již ve fázi plánování příslušného 
interního auditu.  

 

Tabulka 4: V roce 2010 bylo  dle jednotlivých auditů prověřováno: 

č. auditu název auditu 
prověřovaných 
rizik 

1/2010 
Systém managementu kvality 
(kontinuální audit) 

12 

2/2010 Evropská územní spolupráce 19 
3/2010 Vnitřní kontrolní systém 28 

4/2010 
Řízení dokumentů a záznamů 
(Reaudit) 

10 

5/2010 Hospodářské parky 12 
6/2010 Personální řízení 13 
Celkem  94 
 
Interní audit a externí kontroly/audity 
OIA na základě interních předpisů poskytuje součinnost při externích auditech či kontrolách. 
Monitoruje a koordinuje činnost externích auditorů a kontrolorů ve vztahu k CRR ČR, dále se 
účastní zahajovacího setkání, jednotlivých návštěv či závěrečného jednání. O kontrolách/ 
auditech vede OIA evidenci a poskytuje vedení souhrnné informace o stavu plnění/neplnění 
jednotlivých opatření.  

V průběhu roku 2010 bylo ve vztahu k CRR ČR (jako kontrolované osobě či osobě povinné 
spolupůsobit při kontrole) realizováno celkem 64 různých šetření externích subjektů,  a to 
v členění: 
 
Auditní šetření  – 30x 
Veřejnosprávní kontrola – 26x 
Externí kontroly/audity u jiných subjektů (s dopadem i na CRR ČR) – 5x 
Ostatní 3x (šetření bez statutu auditu či kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě či jiných legislativních norem) 
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Externí audity 
Realizované externí audity byly v převážné míře prováděny dle přímo použitelných předpisů ES, 
a to oddělením pověřeného auditního subjektu (OPAS) ministerstvem pro místní rozvoj (celkem 
25), dále ministerstvem financí  (celkem 4) a byly zaměřeny na systém čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů dle jednotlivých operačních programů, které CRR ČR administruje. Dle 
zaměření na konkrétní programy lze rozdělit jednotlivé audity na: 
 
Audit Operačního programu přeshraniční spolupráce – 8x 
Audit Integrovaného operačního programu – 3x 
Audit Operačního programu technická pomoc – 16x 
Audit SROP a JPD2 2 – 2x 
Audit Monitorovacího systému – 1x 
 
Externí kontroly 
Z celkového počtu 26 veřejnosprávních kontrol (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve VS a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole) bylo celkem 21 kontrol realizováno kontrolory 
z odborů zřizujícího ministerstva, tj. Ministerstva pro místní rozvoj, a to v členění: 
MMR – odbor řídícího orgánu OPTP  – 8x 
MMR – odbor evropské územní spolupráce – 7x 
MMR – odbor interního auditu a pověřeného auditního subjektu (mimo „audit“ OPAS) – 3x 
MMR – samostatné oddělení kontroly – 1x 
MMR – odbor rozpočtu – 1x 
MMR – odbor řízení OP (IOP) – 1x (evidovaná administrativní kontrola tří projektů CRR ČR) 
 
Dalšími subjekty, provádějícími kontroly, byly: 
MF ČR – odbor Národní fond platební a certifikační orgán – 3x 
Nejvyšší kontrolní úřad – 1x 
MPO ČR – odbor podnikání – 1x 
 
Externí kontroly/audity u jiných subjekt ů (s dopadem i na CRR ČR) 
Mimo kontroly, při kterých bylo CRR ČR přímo kontrolovanou osobou, proběhlo v roce 2010 
i 5 šetření u subjektů jiných (příjemců, řídícího orgánu či jiných subjektů implementační 
struktury), jejichž výstupy však měly dopad i na CRR ČR v podobě povinnosti realizovat některá 
z navržených doporučení či opatření. Závěry z takových kontrol jsou dávány CRR ČR na vědomí 
a realizace příslušných kroků je ověřována stejně jako v případě „běžných“ externích 
auditů/kontrol. 
MMR – samostatné oddělení kontroly  – 1x 
MMR – odbor řízení operačních programů – 2x 
MMR – odbor řízení NSRR (realizováno firmou EUFC CZ, s.r.o., hodnocení absorpční kapacity 
OPTP) – 1x 
MMR – odbor Řídícího orgánu OPTP (realizováno firmami EUFC CZ, s.r.o., RegioPartner, 
s.r.o., AQE advisors, a.s. - evaluace střednědobého pokroku v OPTP a evaluace indikátorové 
soustavy v OPTP) – 1x 
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Ostatní 
Mimo auditů/kontrol již uvedených proběhla v průběhu roku 2010 v CRR ČR také 3 šetření 
různých externích komerčních společností, zaměřená na hodnocení různých oblastí výkonu 
činnosti CRR CR. Tato externí šetření byla iniciována buď ze strany CRR ČR (ve dvou 
případech) či realizována z důvodů obnovy certifikace CRR ČR (dozorový audit ISO ČSN EN 
9001:2009).  
 

2.3.  Útvar řízení lidských zdrojů, komunikace  

V roce 2010 útvar řízení lidských zdrojů, komunikace a externích služeb zabezpečoval úkoly, 
které vycházely z potřeb organizace a byly plněny v rámci politiky kvality (ISO ČSN EN 
9001:2009): 

• Stabilizace personálních zdrojů, zavedení personálního controllingu jako součást 
procesního řízení. 

• Nastavení cílových ukazatelů  v rámci procesu vzdělávání Top Managementu.  
• Vypracování projektů vzdělávání kofinancovaných z operačních programů SF EU 

a následné snížení podílu financování vzdělávání z prostředků státního rozpočtu. 
• Realizace dohledového auditu ISO ČSN EN 9001:2009 a zapracování požadovaných 

změn a aktualizací do řízené vnitřní dokumentace. 
 

2.3.1. Řízení lidských zdrojů v CRR ČR  
Útvar řízení lidských zdrojů spolupracuje s útvarem ekonomického řízení a odbornými útvary, 
které se přímo podílejí na programovém a finančním řízení implementace programů 
kofinancovaných z fondů EU.  

V oblasti řízení lidských zdrojů bylo v roce 2010 základním cílem pokračovat v nastavení 
systému, založeném na procesním řízení a eliminaci rizik.  

Útvar řešil též změny v personálních kapacitách, které proběhly v návaznosti na RM č. 159/2010  
o úsporných opatření v organizacích řízených MMR. Ty se týkaly pracovních pozic 
zabezpečujících metodický dozor, finanční a projektové řízení v rámci hlavní kanceláře CRR 
ČR. Regionální pracoviště, která jsou pro činnost CRR ČR klíčová, nepodléhala žádným 
personálním změnám. Naopak, tato pracoviště byla vnímána jako odborně a profesně vedená, 
schopná plně zabezpečit kontrolní a administrativní činnost a současně i kvalitní poradenskou 
činnost v rámci interakce s žadateli a následně příjemci dotací. 

Řízení lidských zdrojů po stránce pracovně právní 
V roce 2010 útvar řízení lidských zdrojů realizoval proces delimitace (na základě RM č.  
183/2010) - tj. převedení pěti systematizovaných míst (z toho fyzicky tří zaměstnanců) z oddělení 
monitorovacích systémů CRR ČR na MMR. Současně s tím proběhla delimitace dvou 
systematizovaných míst z oblasti kontroly zadávacích řízení v OPTP. V prosinci roku 2010 
proběhla (na základě RM č. 252/2010) následně i delimitace samostatného oddělení regionálních 
pracovišť MMR do CRR ČR. V rámci delimitace bylo převedeno deset systematizovaných míst  
(z toho fyzicky deset zaměstnanců).  

 



 

Zpráva o činnosti a hospoda ření za rok 2010 
STRANA/POČET 
STRAN 
 

14/47 

DATUM A MÍSTO: KVĚTEN 2011, CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR 

PŘEDKLÁDÁ: Mgr. MARKÉTA REEDOVÁ, GENERÁLNÍ 
ŘEDITELKA CRR ČR URČENO PRO: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

 
 

 

Řízení lidských zdrojů po stránce kvalifikační 
Požadované kvalifikace pracovníků bylo v roce 2010 dosahováno vyššími nároky na pracovníky, 
kteří jsou zařazováni do systemizovaných míst. Každé systemizované místo vycházelo z popisu 
konkrétní pracovní pozice vyplývající z řízeného procesu personálního controllingu a následně 
i systému vzdělávání. Na základě Usnesení vlády ČR č. 1542/2005 o Pravidlech vzdělávání 
zaměstnanců ve správních úřadech a následném rozpracování pro MMR v RM č. 28/2006, CRR 
ČR jako příspěvková organizace MMR zabezpečovalo následující vzdělávání a prohlubování 
kvalifikace: 

• Vstupní vzdělávání - tzv. adaptační proces.   
• Rozšiřující vzdělávání následné (vyplývající z požadavků na pracovní pozici, výsledky 

vyhodnocení adaptačního procesu). 
• Prohlubující vzdělávání. 

CRR ČR v roce 2010 řešilo zabezpečení stabilního a kvalitního kádru erudovaných 
pracovníků pro základní činnosti CRR ČR.  Je možné konstatovat, že CRR ČR v tomto směru 
plně naplnilo tzv. indikátor stability, tedy maximálně možný počet zaměstnanců implementační 
struktury, kteří setrvávají na pracovní pozici déle než tři roky. Ke zkvalitnění kádru pracovníků  
přispěla též realizace tzv. manažerské akademie.  

 
2.3.2. Propagační  činnost 
CRR ČR jako státní příspěvková organizace se ve svých aktivitách v roce 2010 zaměřila na 
veřejnou prezentaci a medializaci činností, které z titulu svého pověření pro MMR vykonává. 
Smyslem bylo vyplnění informačních mezer, které MMR v rámci svých specializovaných útvarů 
nepokrývá a které tuto činnost MMR vhodně doplňují. 

• Ve spolupráci s MMR a příslušnými útvary CRR ČR vytváření a plnění komunikačních 
akčních plánů jednotlivých programů EU. Např. členství v pracovní skupině pro 
komunikaci IOP, spolupráce při přípravě komunikačních akčních plánů.  

• Ve spolupráci s pracovníky MMR veřejná prezentace a medializace projektů a programů 
EU. 

• Zajištění účasti a propagace CRR ČR na vybraných veletrzích, výstavách a konferencích. 
Konkrétně spolupráce s MMR, odborem publicity a administrativní kapacity NSRR 
zejména při realizaci veletržních prezentací.  

• Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu   
• Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech 
• Středoevropský veletrh cestovního ruchu  
• Konference Internet ve státní správě a samosprávě  
• Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce ČR  

• Dohled v masmédiích nad veřejnou vizitkou CRR ČR jakožto příspěvkové organizace 
MMR. 

Veškerou propagační činnost vykonával manažer pro propagaci a média.  
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2.3.3. Oddělení externích služeb 
Oddělení externích služeb, jako součást útvaru lidských zdrojů, zajišťovalo především: 

• externí právní poradenství, zejména v případech, kde CRR ČR vystupovalo jako 
zadavatel veřejných zakázek, 

• navrhovalo a průběžně aplikovalo revize interní dokumentace organizace, která se zabývá 
nákupem služeb, dodávek či prací,  

• připomínkovalo a zabezpečovalo právní čistotu veřejných zakázek malého rozsahu 
realizovaných v organizaci, 

• úzce spolupracovalo s oddělením technické asistence v případě, kdy jsou veřejné zakázky 
kofinancovány ze zdrojů EU, 

• vedlo centrální databázi dokumentů jednotlivých útvarů v elektronické podobě, 
vztahujících se k veřejným zakázkám, realizovaných v CRR ČR. 

 
2.4.  Útvar ekonomického řízení 
V roce 2010 byla činnost útvaru zaměřena zejména na: 

• kontrolu čerpání rozpočtu 2010 a přípravu rozpočtu 2011, 
• predikci vývoje CRR po roce 2013 a odhady rozpočtového výhledu a zvláště pak s tím 

spojených rizik,  
• prohloubení vazeb mezi jednotlivými úseky činnosti útvaru s cílem zvýšit úroveň 

integrace navazujících činností a jejich koordinaci. 
 
Kontrola rozpočtu 2010 a příprava rozpočtu 2011 
V roce 2010  byly pravidelně čtvrtletně  - v rámci kontroly plnění rozpočtu - analyzovány příjmy 
a výdaje. Byla rovněž prováděna úsporná opatření, stanovená zřizovatelem - MMR. Byly také 
dořešeny organizační postupy pro důsledné schvalování výdajových položek ex ante a zpřesněny 
kompetence pro posuzování a schvalování rozpočtových výdajů. 

Příprava rozpočtu 2011 vycházela z realizace rozpočtu na rok 2010. Do návrhu rozpočtu byl 
zakalkulován vliv úsporných opatření, která byla realizována v roce 2010 v souladu se snížením 
rozpočtu. Byl rovněž zakalkulován růst mzdových nákladů, respektujících nařízení vlády ČR 
č.130/2009 a také kvantifikace předpokládaného růstu cen vstupů, na jejichž vývoj má 
organizace poměrně malý vliv. Rozpočet pro rok 2011 byl připraven jako vyrovnaný. 

Predikce vývoje CRR ČR po r. 2013, odhady rozpočtového výhledu a s tím spojených rizik  
Při přípravě zaměření CRR ČR  pro období od roku 2014 se jevilo jako účelné využít poznatků 
z činnosti organizace v  předchozích programovacích období, zejména však prvních poznatků 
z realizace programovacího období 2007-2013, což by mělo vést ke zlepšení a zkvalitnění 
činnosti CRR ČR. 

Činnost CRR ČR a realizace programů a projektů se bude realizovat v rámci sociálně 
ekonomického prostředí České republiky. Proto byla připravena prvá predikce budoucího vývoje 
s vědomím toho, že prognózy jsou zatíženy neurčitostí, což může přinášet rizika také do činnosti 
CRR ČR. Lze předpokládat, že ekonomický vývoj může mít vliv na kvantifikaci cílových hodnot 
u konkrétních projektů a rovněž na kalkulaci nákladů v české měně i v EUR.  
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Prohloubení vazeb mezi jednotlivými úseky činnosti útvaru s cílem zvýšit úroveň integrace 
navazujících činností a jejich koordinaci 
Vyšší integrace jednotlivých úseků útvaru ekonomického řízení byla provedena jednak v rámci 
útvaru, například propojením rozpočtové, účetní a hospodářské činnosti, a také mezi hlavní 
kanceláří CRR ČR a jeho regionálními pobočkami. Byl tak zvýšen dohled nad správností 
příjmových a výdajových operací jak z věcného, tak z formálního hlediska. Proto audity 
nadřízených orgánů, které v roce 2010 v CRR proběhly, shledaly hospodaření CRR bez závad. 
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3. Hlavní činnosti organizace  
 

Aktivity jednotlivých útvarů, které zajišťují hlavní činnosti organizace, se prolínají, proto je 
popis činností rozdělen nikoliv podle konkrétních útvarů, ale dle hlavních činností organizace, 
kterými jsou: 

• Podpora implementace programů strukturálních fondů EU v ČR  
• Řízení programu RRF, včetně administrace Rady RRF 
• Zajišťování HW a SW a provozu monitorovacích systémů a informačních systémů pro 

implementaci programů EU v ČR jak předvstupních, tak i strukturálních  
• Zajištění provozu vlastních informačních systémů a webových prezentací  
• Činnost útvaru Enterprise Europe Network 
 

3.1  Podpora implementace programů fondů EU v ČR 
 
3.1.1. Předvstupní pomoc (programy Phare) 
Předvstupní pomoc z prostředků Phare byla prostřednictvím CRR ČR jako implementační 
agentury realizována do roku 2006. Přestože byla ukončena vlastní realizace programů a projektů 
včetně jejich financování k 30. 11. 2006, v roce 2010 i nadále CRR ČR v souladu s pracovními 
dokumenty, které se vážou k realizaci předvstupní pomoci, zajišťovalo: 

• průběžné vypořádávání vyplácení zádržného u jednotlivých projektů  (poslední uvolnění 
zádržného proběhne v roce 2011), 

• komunikaci, podklady a součinnost pro kontroly a audity ze strany pověřených orgánů 
(NKÚ, EK) a připravovalo argumentaci k nálezům kontrolních skupin z období 2000-
2006, 

• evidenci, schvalování a ukládání pracovních dokumentů a monitorovacích zpráv projektů, 
u nichž doba udržitelnosti dosud neskončila, 

• zabezpečení součinnosti pro MMR a MF při uzavírání účtů jednotlivých programů 
předvstupní pomoci, 

• vypracování statistických údajů k programům a projektům na základě vyžádání se strany 
nadřízených orgánů, 

• poskytování konzultací příjemcům pomoci: 
• k problematice převodu vlastnictví výstupů projektů, 
• k problematice zpracování závěrečných monitorovacích zpráv k jednotlivým 

projektům, 
• k řešení municipálních problémů, které mají vztah k  již realizovaným projektům, 

• schvalování či předkládání doporučení schvalujícímu úředníkovi programu (PAO) ke 
schválení změn v projektech (na základě požadavku jednotlivých příjemců pomoci) v  
pětiletém období jejich povinné udržitelnosti,  

• zabezpečování povinné archivace projektů Phare  (do roku 2015). 
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3.1.2. Programové období 2004 – 2006 
 
SROP a JPD2  
CRR ČR zajišťuje funkci zprostředkujícího subjektu pro programy SROP a JPD2 na základě RM 
č. 27/2002 a RM č. 74/2004, především administraci změn v projektech a grantových 
schématech, monitoring projektů a kontrolu udržitelnosti již zrealizovaných projektů.  

V programu SROP se jedná celkem o: 
• 564 individuálních projektů,  
• 10 akcí grantového schématu Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu 

(GS 74),  
• 84 grantových schémat. 

V programu JPD 2 celkem o: 
• 148 projektů,  
• 2 grantová schémata, 
• kontrola vzorku jednotlivých akcí grantových schémat. 

V rámci aktivit související s kontrolou udržitelnosti projektů se provádí zejména: 
• vlastní kontrola ročních monitorovacích zpráv o udržitelnosti zpracovávaných konečnými 

příjemci podpory, 
• ex post analýzy rizik a ex post kontroly projektů, 
• řešení kontrolních nálezů s řídícími orgány programů, 
• vedení a archivace programové dokumentace a složek projektů. 

Ex post analýza rizik se provádí u všech projektů minimálně dvakrát: 1 rok po ukončení projektu 
a na konci období udržitelnosti, tedy po obdržení první a poslední monitorovací zprávy 
o udržitelnosti projektu. Cílem ex post kontroly je prověřit, zda konečný příjemce dodržuje 
závazky týkající se výsledků projektu, vedení účetních dokladů a dalších závazků stanovených 
Smlouvou o Financování/ Podmínkami po dobu 5 let od podpisu Smlouvy/ vydání Rozhodnutí 
(u Podmínek). Ex-post kontrola na konci období udržitelnosti bude provedena u všech projektů/ 
akcí. 

Interreg IIIA 
CRR ČR i nadále zajišťovalo administraci Iniciativy Společenství Interreg IIIA (ČR-Bavorsko, 
ČR-Polsko, ČR-Rakousko, ČR-Sasko, ČR-Slovensko) ve formě následné kontroly. Jedná se 
zejména o tyto činnosti: 

• Ex post analýza rizik projektů, 
• Ex post fyzická kontrola projektů, 
• Kontrola monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. 

Cílem ex post kontroly je prověřit, zda konečný příjemce dodržuje závazky týkající se výsledků 
projektu, vedení účetních dokladů a dalších závazků stanovených Smlouvou o financování/ 
podmínkami po dobu 5 let od data ukončení fyzické realizace projektu. 

Kontrola udržitelnosti je prováděna na vzoru projektů vybraných prostřednictvím ex-post analýzy 
rizik projektů. 
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3.1.3. Programové období 2007 – 2013 
 
3.1.3.1. Cíl 1 a Cíl 2 IOP a OPTP 
Na základě usnesení vlády č. 821 ze dne 28. 6. 2006 ministr pro místní rozvoj pověřil CRR ČR: 

• RM č. 173/2006 ze dne 30. 6. 2006 výkonem funkce zprostředkujícího subjektu pro IOP, 
• RM č. 349/2006 ze dne 20. 11. 2006 výkonem funkce zprostředkujícího subjektu pro 

OPTP. 

Dále pak ministr pro místní rozvoj vymezil úkoly CRR ČR jako zprostředkujícího subjektu: 
• RM č. 55/2008 ze dne 15. 4. 2008 při implementaci IOP pro oblasti intervence 4.1 

a 4.1b, 5.2, 5.3, 6.1a, 6.1b, 6.2a, 6.2b, s výjimkou těch, kde CRR ČR je příjemcem 
dotace, 

• RM č. 57/2008 ze dne 15. 4. 2008 při implementaci OPTP pro všechny prioritní osy 
s výjimkou těch, kde CRR ČR je příjemcem dotace, 

• RM č. 4/2009 ze dne 20. 1. 2009 pověřil CRR ČR výkonem funkce Zprostředkujícího 
subjektu při implementaci oblastí intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace a 3.3 
Služby v oblasti zaměstnanosti u programu IOP, 

• RM č. 160/2009 ze dne 4. 9. 2009 pověřil CRR ČR výkonem funkce Zprostředkujícího 
subjektu při implementaci oblastí intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 
a 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik u programu IOP. 

 
IOP 
V rámci realizace programu IOP vystupuje CRR ČR jako příjemce pomoci a rovněž jako 
zprostředkující subjekt. Role příjemce a zprostředkujícího subjektu pro vybrané oblasti 
intervence Integrovaného operačního programu jsou od sebe odděleny, aby nedocházelo ke 
konfliktu zájmů. 

Role zprostředkujícího subjektu pro program IOP vyplývá z RM č. 55/2008 a CRR ČR 
zabezpečovalo pro vybrané oblasti intervence (4.1a, 4.1b, 5.2, 5.3, 6.1a, 6.1b, 6.2a a 6.2b) 
zejména tyto činnosti: 

• Příjem projektů 
• Zajištění kontaktu se žadateli o podporu a poskytování informací 
• Posouzení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektů 
• Ex ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante 
• Interim analýza rizik projektu  
• Interim kontrola projektu 
• Kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu  
• Ověřování dodržení podmínek pro zadávaní veřejných zakázek 
• Posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu 
• Monitorování realizace projektů 
• Kontrola ročních Monitorovacích zpráv o udržitelnosti zpracovávaných konečnými 

příjemci podpory 
• Ex post analýzy rizik a ex-post kontroly projektů 
• Řešení kontrolních nálezů s řídícími orgány programů 
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• Vedení a archivace programové dokumentace a složek projektů 
 
Na základě RM č.4/2009 byly na CRR ČR delegovány vybrané činnosti zprostředkujícího 
subjektu také pro oblasti intervence 3.1 a 3.3, které jsou v gesci MPSV a na základě RM 
č. 160/2009 pak pro oblasti intervence 2.1 a 3.4.  

Jedná se zejména o tyto činnosti: 

• Příjem projektů 
• Zajištění kontaktu se žadateli o podporu a poskytování informací 
• Posouzení přijatelnosti, formálních náležitostí a hodnocení projektů 
• Interim analýza rizik projektu  
• Interim kontrola projektu 
• Kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu  
• Ověřování dodržení podmínek pro zadávaní veřejných zakázek 
• Posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu 
• Monitorování realizace projektů  
• Kontrola ročních monitorovacích zpráv o udržitelnosti zpracovávaných konečnými 

příjemci podpory 
• Ex post analýzy rizik a ex post kontroly projektů 
• Řešení kontrolních nálezů s řídícími orgány programů 
• Vedení a archivace programové dokumentace a složek projektů 

 

S ohledem na výše uvedená RM se CRR ČR stalo zprostředkujícím subjektem administrujícím 
50 % celkové alokace IOP. 

 

Tabulka 5: IOP agregovaně za jednotlivé zprostředkující subjekty 

Oblasti intervence (dle ZS) Alokace (dle ZS) 
Alokace (dle ZS) 
% 

CRR (4, 5.2, 5.3. 6)  319 195 180,00 €  20,17% 
CRR ve spolupráci s MPSV/MV  
(3.1; 3.3; 2.1; 3.4) 

 467 456 210,00 €  29,54% 

MV (1.1)  334 494 605,00 €  21,14% 

MK (5.2)  212 762 461,00 €  13,45% 

MzD (3.2)  248 481 706,00 €  15,70% 

Celkem 1 582 390 162,00 € 100,00% 
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Kromě kontrolní činnosti organizovalo CRR ČR četné komunikační a propagační aktivity. Vedle 
každodenní práce s žadateli či příjemci je třeba zdůraznit organizaci přibližně 50 seminářů pro 
příjemce či žadatele ročně. V odborných periodikách CRR ČR publikovalo články o administraci 
projektů, např. v oblasti intervence 5.2, 5.3 a 4.  

Průběžně byla též aktualizována metodika (realizační pravidla, režim práce) pro administraci 
projektů (např. týkající se kontroly výběrových řízení, administrace žádosti o platbu či 
specifických postupů pro administraci projektů v gesci MPSV a MV). Vydávání metodických 
pokynů bylo v kompetenci odborných útvarů hlavní kanceláře. 

 
OPTP 
V rámci realizace programu OPTP vystupovalo CRR ČR jako příjemce pomoci a rovněž jako 
zprostředkující subjekt. Na základě rozhodnutí č. 57/2008 ministra pro místní rozvoj (resp. 
rozhodnutí č. 171/2009 ze dne 1. 10. 2009) zabezpečovalo CRR ČR tyto činnosti:  

• Příjem projektů  
• Zajištění kontaktu se žadateli o podporu a poskytování informací 
• Kontrola formálních náležitostí a posouzení přijatelnosti projektových žádostí  
• Věcné hodnocení projektových žádostí  
• Ex ante analýza rizik projektů, kontroly ex-ante 
• Interim analýza rizik projektu  
• Interim kontrola projektu 
• Kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu  
• Ověřování dodržení podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a postupů 

při zadávání zakázek mimo působnost zákona v souladu s Příručkou pro žadatele a 
příjemce OPTP vydanou z úrovně ŘO OPTP 



 

Zpráva o činnosti a hospoda ření za rok 2010 
STRANA/POČET 
STRAN 
 

22/47 

DATUM A MÍSTO: KVĚTEN 2011, CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR 

PŘEDKLÁDÁ: Mgr. MARKÉTA REEDOVÁ, GENERÁLNÍ 
ŘEDITELKA CRR ČR URČENO PRO: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

 
 

 

• Posouzení změn v projektech, řešení případů odstoupení od projektu 
• Monitorování realizace projektů 
• Kontrola ročních Monitorovacích zpráv o udržitelnosti zpracovávaných konečnými 

příjemci podpory 
• Ex post analýzy rizik a ex-post kontroly projektů 
• Řešení kontrolních nálezů s řídícími orgány programů 
• Vedení a archivace programové dokumentace a složek projektů 

 

Kromě každodenní práce s žadateli či příjemci a odpovídání na jejich dotazy zajištovalo CRR 
ČR též semináře o administraci projektů pro příjemce či žadatele. 

V návaznosti na vývoj programové dokumentace zpracovávala hlavní kancelář CRR ČR i pro 
tuto oblast metodiku (realizační pravidla, režim práce) pro administraci projektů (např. kontroly 
výběrových řízení či administrace žádosti o platbu) a vydávala podle potřeby metodické pokyny.  
 
3.1.3.2. Cíl 3 Evropská územní spolupráce 
Ministr pro místní rozvoj v rámci Cíle 3 pověřil CRR ČR svými rozhodnutími č. 190/2007 ze 
dne 14. 9. 2007 výkonem funkcí v rámci implementace programů přeshraniční spolupráce 
v období 2007 – 2013, č. 230/2007 ze dne 30. 10. 2007 výkonem funkcí v rámci implementace 
OP Nadnárodní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce a programu ESPON 2013 
v programovém období 2007 – 2013 a č. 211/2008 ze dne 24. 11. 2008 výkonem funkcí v rámci 
implementace OP URBACT II v období 2007 -2013.  

Hlavní úkoly stanovené v těchto rozhodnutích jsou zajištění činností kontrolora u všech 
programů, zajištění činnosti JTS pro OP ČR – Polsko, dále zajištění činností Infobodu pro OP 
ČR – Slovensko, jakož i zajištění činnosti monitorovacího systému MONIT pro program ČR – 
Polsko a ČR – Sasko. 

V rámci Cíle 3 vykonává CRR funkce svěřené jednotlivými rozhodnutími ministra : 

• ve všech 5 operačních programech Přeshraniční spolupráce (spolupráce se svobodným 
státem Sasko, svobodným státem Bavorsko, Rakouskem, Slovenskem a Polskem), 

• v operačním programu Nadnárodní spolupráce, 
• v operačním programu Meziregionální spolupráce, 
• v program ESPON 2013 a operačním programu URBACT. 

Hlavní těžiště činností CRR ČR v rámci programů Cíle 3 spočívá zejména v následujících 
činnostech:  

• kontrola výdajů na úrovni partnera, 
• kontrola výdajů na úrovni projektu, 
• kontrola dílčích monitorovacích zpráv průběžných i závěrečných, 
• kontrola souhrnných monitorovacích zpráv průběžných i závěrečných v OP tam, kde 

CRR ČR vykonává i kontrolu na úrovni projektu, 
• kontrola zadávacích řízení, 
• kontrola na místě (fyzické kontroly interrim), 
• kontrola vzorku mikroprojektů v rámci kontroly FMP/DF. 
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Pracovníci CRR ČR spolupracovali na přípravě smluv či rozhodnutí, případně zpracování jejich 
návrhů, na vydávání stanovisek ke změnám v projektech, a na administraci žádostí o změnu 
v projektu atd. 

 
Přeshraniční spolupráce 
V roce 2010 pokračovala též administrace všech OPPS včetně programů Nadnárodní 
a Meziregionální spolupráce, programu ESPON a URBACT. CRR ČR tak dle ustanovení čl. 16 
Nařízení (ES) 1080/2006 provádělo výše uvedené kontroly.   

Kontroloři při výkonu své činnosti velmi úzce spolupracují s kontrolory sousedních členských 
států.  

Společný technický sekretariát 
Společný technický sekretariát pro program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko zajišťuje úkoly 
stanovené v operačním programu a operačním manuálu, a to zejména: 

• kontrolu a hodnocení předkládaných žádostí,  
• jednání monitorovacích výborů,  
• uzavírání smluv s vedoucími partnery,  
• propagaci programu a konzultace se žadateli,  
• zpracování výročních zpráv,  
• další servis pro Řídící orgán programu (MMR - odbor Evropské územní spolupráce) a pro 

auditní orgán (MF ČR).  
 
INFOBOD 
Infobod zajišťuje úkoly stanovené v  programovém manuálu, příručce pro příjemce, příručce pro 
hodnotitele a další programové i interní dokumentaci.  

Jedná se zejména o tyto činnosti: 
• propagace programu OPPS SR-ČR,  
• participace na pořádání seminářů pro žadatele a příjemce, 
• poskytování konzultací pro žadatele,  
• přijímání a formální kontrola žádostí předkládaných českými vedoucími partnery atd. 

Infobod úzce spolupracuje se Společným technickým sekretariátem programu přeshraniční 
spolupráce Slovensko - ČR sídlícím v Bratislavě a s  Ministerstvem pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, které je řídícím orgánem programu. 
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Tabulka 6: Kvantifikace Implementace programů spolufinancovaných z fondů EU v letech 2009-2011 

Program Rok 2009 2010 výhled 2011

Počet dokončených kontrol žádostí o dotaci - 
IOP

226 873 429

Kontroly VŘ - IOP 147 542 850

Fyzické kontroly - IOP 248 116 302

MZUP -  IOP 148 134 598

Počet dokončených zadministrovaných ŽoP - 
IOP

235 393 970

Celkem 1004 2058 3149

průměr kontrol na 1 úvazek 22,91 48,24 80,74

počet úvazků 43,82 42,66 39

z toho:                                 TP 28,94 29,34 21

systemizace 14,88 13,32 18

Počet dokončených kontrol žádostí o dotaci - 
OPTP

31 24 25

Kontroly VŘ - OPTP 210 24 15

Fyzické kontroly - OPTP 172 69 80

MZUP -  OPTP 2 1 20

Počet dokončených zadministrovaných ŽoP - 
OPTP

63 94 125

Celkem 478 212 265

průměr kontrol na 1 úvazek 53,11 23,56 26,50

počet úvazků 9 9 10

z toho:                                 TP 9 9 10

systemizace 0 0 0

Kontroly VŘ - Cíl 3 277 664

Fyzické kontroly - Cíl 3 17 102

MZUP -  Interreg 108 40

Počet dokončených zadministrovaných ŽoK + 
ŽoP - Cíl3

442 1356

Počet dokončených zadministrovaných ŽoK - 
Interreg

16 0

Počet zkontrolovaných zpráv o pokroku 714 427

Infobod + JTS 374 570

Celkem 1948 3159 3288

průměr kontrol na 1 úvazek 43,23 75,07 76,91

počet úvazků 45,06 42,08 42,75

z toho:                                 TP 36,88 38,13 28

systemizace 8,18 3,95 14,75

Fyzické kontroly 73 367 53

MZUP 743 1056 308

ŽoP 2 0 0

Celkem 818 1423 361

4248 6852 7063

průměr kontrol na 1 úvazek 43,40 73,10 76,98

počet úvazků 97,88 93,74 91,75

z toho:                                 TP

systemizace

*pro účely tohoto přehledu jsou použity souhrny kontrol na úrovni partnera i na úrovni projektu

IOP

OPTP

Cíl3*

Nejsou kvantifikovány jednotlivé 
druhy kontrol plánovaný počet 

kontrol je odvozen z plánovaného 
počtu projektů a projektových 

partnerů. Zdůvodnění predikace na 
rok 2011 je obsaženo v v kapitole V

SROP, JPD2

Celkem IOP + OPTP + Cíl 3 + SROP, JPD2

 
  
Pozn.: Zdroj dat DB Monit7+, interní databáze CRR ČR pro Cíl 3. 
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3.2.  Regionální rozvojový fond (RRF) 
RRF je obrátkový fond pro financování investic měst a obcí do místní infrastruktury, který je 
spolufinancovaný z prostředků PHARE CZ 9603.01 a CZ 9801 a z prostředků  Českomoravské 
záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Fond vznikl v červnu 1999, kdy do něj bylo vloženo 
2,5 mil. eur z prostředků fondu PHARE, v prosinci bylo vloženo dalších 1,19 mil. eur. Existence 
RRF byla původně plánována do roku 2010, dodatky k původní finanční smlouvě byla 
prodloužena do 31. prosince 2020.     

Finanční podpora je poskytována městům a obcím prostřednictvím zvýhodněných úvěrů 
z revolvingového fondu. Tyto úvěry kombinují finanční prostředky Ministerstva pro místní 
rozvoj (MMR) z prostředků fondu PHARE a komerční zdroje Českomoravské záruční 
a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB), a to v poměru 1:1. Finanční prostředky MMR jsou bezúročné 
a výsledné úrokové sazby úvěrů z RRF jsou proto pro města a obce výrazně nižší, než úrokové 
sazby běžných komerčních úvěrů. 

Původním cílem RRF byla podpora průmyslových zón a likvidace tzv. brownfields. V roce 2007 
byly prostředky PHARE vložené do RRF vyúčtovány a zůstatek byl předán do vlastnictví MMR 
pod podmínkou jeho využití na financování dalších projektů regionálního rozvoje. I po skončení 
PHARE tak ve fondu zůstaly finanční prostředky. Od roku 2008 bylo poskytování úvěrů 
rozšířeno také na financování dopravní, vodohospodářské a jiné technické infrastruktury. 
V letech 2008-2010 bylo poskytnuto patnáct úvěrů v celkové výši 189,9 mil. Kč. Po splacení 
některých úvěrů bylo v červnu 2010 otevřeno nové kolo přijímání žádostí o úvěry, od října 2010 
byla podpora rozšířena na sportovně rekreační zařízení, kulturní a vzdělávací zařízení včetně 
jejich vybavení nebo na úpravy parků a volnočasových ploch. Aktuálním cílem RRF je zajistit 
optimální využití disponibilních prostředků pro podporu rozvoje města a obcí. K 31. prosinci 
2010 byla v RRF k dispozici částka 47,5 mil. Kč.    

V roce 2010 CRR ČR průběžně zajišťovalo funkci manažera Fondu a sekretariát Rady RRF, 
během roku 2010 proběhla dvě řádná zasedání Rady RRF. 

 

Tabulka 7: Prostředky RRF k 31.12.2010 
 
účet MMR/RRF  91029004  
volné prostředky určené na úvěry  
(tj. 50% zdrojů RRF) 

23 754 332 Kč 

prostředky ČMZRB k dispozici na úvěry  
(tj. 50% zdrojů RRF) 

23 754 332 Kč 

VOLNÉ PROSTŘEDKY na úvěry z RRF celkem 47 508 664 Kč*  

*  Z uvedené částky bylo 30 mil. Kč rezervováno pro obec Rokytnice nad Jizerou a 4,6 mil. Kč pro obec Deštné 
v Orlických horách. 
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Tabulka 8: Poskytnuté úvěry z RRF k 31. 12. 2010 
 

název obce 
datum 

podpisu 
smlouvy 

výše 
sjednaného 
úvěru v K č 

konečná výše 
čerpání úv ěru v 

Kč 

splacená část 
jistiny v K č 

nesplacená část 
jistiny v K č 

datum 
splatnosti 

popis projektu 
financovaného z 

úvěru RRF  

Bolešiny 22.7.2008 8 000 000,00 8 000 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 31.7.2018 
rekonstrukce 
místní 
komunikace 

Ševětín  1.9.2008 10 262 000,00 10 261 548,70 1 890 371,00 8 371 177,70 24.8.2018 intenzifikace 
ČOV 

Pečky 17.9.2008 20 000 000,00 čerpá se     29.1.2016 

dostavba 
kanalizace a 
intenzifikace 
ČOV 

Mečeříž  1.10.2008 4 862 600,00 4 862 600,00 4 524 974,00 337 626,00 31.8.2018 rekonstrukce  
komunikací 

Pečky 2 26.11.2008 13 770 000,00 10 793 236,12 10 793 236,12 0,00 31.3.2010 
komunikace, 
revitalizace 
centra města 

Chlumín 14.11.2008 5 000 000,00 4 969 257,00 869 580,00 4 099 677,00 12.11.2018 rekonstrukce 
komunikace 

Jeseník 9.12.2008 10 190 000,00 10 190 000,00 1 455 720,00 8 734 280,00 20.12.2016 
revitalizace/reko
nstrukce 
náměstí 

Fryšták 5.3.2009 6 838 876,00 6 838 876,00 854 868,00 5 984 008,00 29.12.2017 kanalizace 

Tvarožná 23.4.2009 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00 28.2.2019 komunikace a 
kanalizace 

Líbeznice 27.4.2009 8 000 000,00 7 444 374,50 888 900,00 6 555 474,50 20.12.2018 kanalizace a 
ČOV 

Sivice 28.4.2009 9 000 000,00 9 000 000,00 514 286,00 8 485 714,00 25.2.2019 rekonstrukce 
komunikací 

Turnov  3.6.2009 30 000 000,00 čerpá se     31.5.2019 
kanalizace, 
vodovod, 
komunikace 

Region Jih 18.9.2009 28 000 000,00 28 000 000,00 0,00 28 000 000,00 27.9.2018 
kanalizace, 
vodovod, 
komunikace 

Zruč n/Sáz. 16.7.2009 15 000 000,00 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 10.7.2019 komunikace, 
osvětlení 

Štramberk 21.10.2009 13 000 000,00 12 940 526,29 0,00 12 940 526,29 1.12.2019 kanalizace 

CELKEM    189 923 476,00 136 300 418,61 26 791 935,12 109 508 483,49     

 z toho podíl        
 MMR/RRF 94 961 738,00      
 ČMZRB 94 961 738,00      
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3.3. Zajištění regionálních informací, monitorovacích  a informačních 
systémů 

Tuto činnost v rámci CRR ČR zajišťoval útvar regionálních informací a monitorovacích systémů 
na základě RM č. 193/2008  ze dne 16. 10. 2008. 

  

3.3.1. Systémová infrastruktura 
V roce 2010 byly provedeny práce v souladu s plánem obnovy a rozvoje technického zařízení 
a informačních technologií. Monitorovací systém je uživatelům přístupný 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu kromě časů plánovaných a oznámených servisních odstávek. V roce 2010 bylo dosaženo 
díky využití moderních technologií vysoké provozní spolehlivosti s minimem mimořádných 
výpadků. Souběžně byly provedeny přípravy na realizaci projektů k rozšíření a obnovení HW 
vybavení a příslušného systémového SW pro zvýšení objemových a provozních kapacit aplikací 
využívaných pro finanční a věcný monitoring informačního systému (IS) Monit7+ a webové 
žádosti Benefit7 strukturálních fondů provozovaných na CRR ČR. 

Probíhala průběžná spolupráce na přípravě projektu záložního pracoviště pro monitorovací 
systémy ve variantě „do kříže“ – zálohovací prostředí pro centrální úroveň monitorovacího 
systému MSC2007 v lokalitě CRR ČR a zálohování úrovně IS KP a IS ŘO (Monit7+ a Benefit7) 
v lokalitě MMR. Dokončení realizace tohoto záměru se předpokládá v první polovině roku 2011. 

 
3.3.2. Monitorovací systémy 
Jednotlivé operační programy, které k administraci a monitorování využívají IS Monit7+ 
a Benefit7, průběžně uplatňovaly požadavky na úpravu a rozvoj systému. Požadavky řídících 
orgánů OP a dalších relevantních subjektů včetně požadavků na centrální rozvoj, které vyplývaly 
ze změn legislativy, metodiky monitorování a metodiky finančních toků, byly průběžně 
projednávány na pracovní skupině pro jednotný monitorovací systém. Realizaci odsouhlasených 
požadavků zajišťovalo CRR ČR u zpracovatele. V roce 2010 se pracovalo zejména na 
následujících podoblastech:  

• zabezpečení provozu IS Monit7+ včetně zajištění centrálního rozvoje pro regionální 
operační programy (ROP JV, ROP JZ, ROP MS, ROP SC, ROP SV, ROP SZ), sektorové 
(tematické) operační programy (IOP, OP TP, OP VK, OP LZZ, OP VaVpI, OP PA, OP 
PK, OP D), OP EÚS (Cíl3 Polsko, Cíl3 Sasko) v rámci programového období 2007 – 
2013), 

• zabezpečení provozu webové žádosti Benefit7, zejména automatizací monitorovacích 
zpráv a žádostí o platbu, 

• zabezpečení provozu interface pro přenos dat z IS Monit7+ do MSC2007 a naopak, 
• specifické úpravy Monit7+ a Benefit7 pro jednotlivé ROP, 
• specifické úpravy Monit7+ a Benefit7 pro operační programy v gesci MMR – OP TP, 

IOP, Cíl3 Polsko a Cíl3 Sasko včetně dvoujazyčných verzí webové žádosti Benefit7 pro 
oba zmíněné operační programy přeshraniční spolupráce, 

• specifické úpravy Monit7+ a Benefit7 pro sektorové operační programy OP LZZ v gesci 
MPSV, OP VK a OP VaVpI v gesci MŠMT, 

• generování webových žádostí Benefit7 pro jednotlivé výzvy jednotlivých operačních 
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programů, 
• implementace a zabezpečení provozu interface pro přenos dat mezi IS Monit7+ 

a účetními systémy jednotlivých řídících orgánů, 
• příprava a implementace modulů Incident Management a Release Management na 

podporu procesů souvisejících s monitorovacím systémem evropských fondů do aplikace 
MITIS. 

RM č. 141/2008 ze dne 11. 8. 2008 a navazujícím rozhodnutím č. 61/2009 ze dne 14. 4. 2009 
byla zřízena a modifikována pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém (PS JMS) 
pro programové období 2007 - 2013, která vytváří a schvaluje základní návrhy pro zadání 
požadavků na aktualizaci a úpravu monitorovacích systémů. Na činnosti PS JMS se podílejí 
zástupci všech řídících orgánů operačních programů. CRR ČR bylo pověřeno zajištěním činnosti 
sekretariátu této skupiny, připravuje podklady a organizačně zajišťuje jednání PS JMS. 
V průběhu roku 2010 se uskutečnilo celkem 11 jednání této pracovní skupiny. 

CRR ČR organizačně zabezpečovalo také školení pro uživatele IS Monit7+ jak z řad řídících 
orgánů a zprostředkujících subjektů, tak i dalších relevantních subjektů. Celkem bylo v roce 
2010 zorganizováno 52 školení, kterých se zúčastnilo na 600 uživatelů z řídících orgánů 
a zprostředkujících subjektů operačních programů. 

Kromě výše uvedených činností vztahujících se k operačním programům programového období 
2007–2013, zabezpečuje CRR ČR provoz informačních systémů Monit týkajících se 
programového období 2004–2006, konkrétně pro operační programy JPD 2, SROP a INTERREG 
III A,B,C. 

V závěru roku bylo vydáno RM 275/2010 ze dne 21. 12. 2010 a RM 281/2010 a RM 282/2010 
ze dne 28. 12. 2010, kterými se převádí činnosti a aktivity spojené s administrací monitorovacích 
systémů (IS Monit7+ a Benefit7 pro operační programy programového období 2007 – 2013) 
z CRR ČR na MMR. Na základě těchto rozhodnutí byly provedeny přípravné činnosti k realizaci 
delimitace uvedených aktivit s účinností od 1. 1. 2011. 

 
3.3.3. Vlastní informační systémy (IS) CRR ČR – RIS a Mapový server 
 
Regionální informační servis 2010 (RIS) 
V roce 2010 bylo u aplikace RIS optimalizováno administrační rozhraní. To se projevilo větší 
přehledností vnitřního systému a efektivitou při obsluze administrace, zpřehledněním správy 
systému. Navenek pro uživatele se změna projevila i modernější a uživatelsky přívětivější 
úpravou grafiky včetně intuitivnějšího ovládání. Systém byl také v tomto roce standardním 
způsobem udržován ve smyslu aktualizací dat v maximální možné míře. V současnosti má RIS 
cca 1700 dynamických stránek, do kterých jsou data načítána z různých zdrojů. Tato data od 
jednotlivých správců je třeba před každým uploadem validovat a upravovat do příslušných šablon 
RIS. Informační systém byl předváděn na různých akcích, kde se MMR společně s CRR ČR 
prezentovalo, např. Regiontour, Holiday World, Internet ve státní správě a samosprávě, Země 
živitelka apod. 
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Příklady provedených prací: 

• import vybraných kapitol z databáze ČSÚ KROK 2007 - 2009, MOS 2007 – 2009,  
• aktualizace krajských RIS po jednotlivých sekcích – kraj, okres, ORP, veřejná správa, 
• úpravy prezentace RIS (webové zobrazení, dynamické tabulky), 
• úprava načítání dat z MSC2007/IRIS o místo realizace (v detailu jednotlivých projektů). 

 
Mapový server  2010 (MS) 
Aplikace Mapového serveru pokračovala ve své proměně zrychlením načítání mapových 
podkladů různých měřítek v jednotlivých mapových projektech pod vlastní odborný obsah map. 
Došlo k rozšíření interoperability pro další vyhledávače, byla nastavena nová spolupráce 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny při sdílení dat nad mapovými podklady MS. Technický 
rozvoj aplikace je každý rok pravidelně provázen také rutinními aktualizačními procesy, tj. 
aktualizací nejen vybraných mapových podkladů, ale i odborného obsahu, který je nad těmito 
mapovými podklady zobrazován. Vždy se jedná také o další možné propojování s RIS tak, jak 
dovolují momentální technické možnosti a funkčnosti obou aplikací. 

Příklady provedených prací: 

• vytvoření přímého přístupu do databáze Oracle na vybrané tabulky RIS, zjednodušení 
aktualizace odborného obsahu MS,  

• vyhledávání nad daty v Oracle – brownfields, rozvojové plochy, 
• aktualizace adresních bodů pomocí RSO (Registr sčítacích obvodů – zdroj ČSÚ) za 

účelem zpřesnění vyhledávání v mapě, 
• podle databáze RIS byly aktualizovány vrstvy euroregionů, mikroregionů, infocenter, 

rozvojových ploch a aktivní mapa webů obcí. 
 

3.4.  Útvar Enterprise Europe Network (EEN) 
 
Rokem 2010 skončilo první tříleté období projektu Enterprise Europe Network (EEN). Činnost 
útvaru EEN probíhala v souladu s pracovním plánem, schváleným Evropskou komisí - 
Generálním ředitelstvím pro podnikání a průmysl na roky 2008-2010. Projekt je podporován 
evropským Rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Schválením 
projektu pod pracovním názvem BISONet se české konsorcium 11 partnerů zařadilo do 
mezinárodní poradenské sítě Enterprise Europe. Rámcová smlouva s EK je podepsána až do 
r. 2013. Finanční náležitosti činnosti EEN v letech 2008-2010 jsou uvedeny v tabulce č. 9. 
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Tabulka 9: Výsledek hospodaření EEN v letech 2008-2010 
 

Položka / rok 2010 2009 2008 
Kancelářský materiál, materiál k PC, stolní voda 10 359,20 37 258,84 469,13 
Knihy a časopisy 20 765,16 20 612,85 23 638,56 
Úklidový, údržbový a ostatní materiál 5 933,00 4 730,00 99,00 
Drobný dlouhodobý majetek 46 738,70 123 389,64 2 604,61 
Propagační materiál 30 820,00 91 458,00 0,00 
Pohonné hmoty 5 141,00 0,00 0,00 
Elektrická energie, voda, topení 115 584,90 58 047,40 0,00 
Údržba a opravy majetku 234 498,00 133 618,40 263 314,00 
Cestovné tuzemské 20 948,00 9 544,00 19 272,00 
Cestovné zahraniční 289 015,64 215 465,78 201 578,66 
Pohoštění 46 351,00 26 161,00 2 176,00 
Nájemné 25 644,00 8 070,00 0,00 
Servisní a materiálové výdaje kopírovací stroje 0,00 45 398,00 51 771,00 
Poštovní poplatky a kurýrní služby 0,00 560,00 0,00 
Telefonní, televizní a rozhlasové poplatky 35 366,18 49 357,10 70 596,99 
Připojení k síti internet, datové služby 2 813,72 10 270,18 10 698,10 
Nehmotný majetek do 60 tisíc 0,00 0,00 833,00 
Aktualizace www stránek, registrace domén 0,00 0,00 3 426,00 
Překlady a tlumočení 3 895,00 1 606,50 1 428,00 
Účetní, administrativní práce a daňové poradenství 187 137,00 253 166,00 216 000,00 
Inzerce a propagace 363 711,00 70 984,00 10 925,20 
Kurzy, semináře, školení pro cizí zaměstnance 12 595,00 0,00 0,00 
Odborné práce 314 735,50 178 929,00 21 825,00 
Úklidové práce, odvoz odpadu a ostraha objektů 238 102,60 115 575,60 0,00 
Ostatní práce a služby 26 070,00 41 200,50 0,00 
Mzdové náklady 2 170 411,00 1 827 534,00 1 744 711,00 
Sociální a zdravotní pojištění, FKSP a jiné soc. náklady 739 976,00 617 510,00 604 522,00 
Odpisy majetku 12 118,00 34 144,00 15 520,00 
Daně, bankovní poplatky, kurzové ztráty, manka a škody 178 082,39 14 702,81 19 172,89 
Ostatní náklady z činnosti 10 421,92 0,00 0,00 
Jazykové kurzy zaměstnanců 82 838,00 39 859,55 35 038,96 
Školení, kurzy semináře zaměstnanci 15 409,00 12 809,15 25 913,00 
N Á K L A D Y     C E L K E M 5 245 480,91  4 041 962,30 3 345 533,10 

 
Výnosy z prodeje služeb 20 153,38 29 753,25 0,00 
Ostatní výnosy z činnosti 0,00 7 671,00 0,00 
Ostatní výnosy z činnosti EEN 64 583,47 4 960,91 150 099,90 
Úroky 1 213,41 3 864,95 4 959,97 
Kurzové zisky 71 161,87 128 866,20 612,27 
Příspěvek EK na činnost EEN 5 996 672,14 3 116 013,06 3 032 390,53 
V Ý N O S Y  C E LK E M 6 153 784,27 3 291 129,37 3 188 062,67 

 

Výsledek hospoda ření 908 303,36 -750 832,93 -157 470,43 
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Projekt EEN v ČR administrativně řídí Technologické centrum AV ČR, CRR ČR je odpovědno 
za řízení činností týkajících se poradenství o jednotném trhu Evropské unie (koordinace, 
zpracování zpráv, kontrolní činnost, metodická činnost atd.). 

Činnost útvaru Enterprise Europe Network v CRR ČR v r. 2010 lze rozdělit do 7 základních 
aktivit, které odpovídají výše uvedenému pracovnímu plánu:  

• Rozšiřování informací, poskytování poradenství a konzultací souvisejících s fungováním 
a příležitostmi vnitřního trhu se zbožím a službami. 

• Aktivní propagace iniciativ společenství, politik a programů relevantních pro MSP 
a poskytování informací MSP při podávání přihlášek do těchto programů. 

• Operační nástroje na měření dopadu existující legislativy na MSP. 
• Přispívání ke studiím dopadu prováděných Evropskou komisí. 
• Asistence MSP při rozvoji přeshraničních aktivit a mezinárodních vazeb (networking). 
• Podpora MSP při hledání vhodných partnerů pomocí vhodných nástrojů. 
• Kooperace a koordinace, mezinárodní konference a další velké akce, zlepšování kvality. 

Rozšiřování informací, poskytování poradenství a konzultací souvisejících s fungováním 
a příležitostmi vnitřního trhu se zbožím a službami  

Velký důraz v činnosti je kladen na poskytování informací a poradenství v záležitostech 
týkajících se podnikání a Evropské unie. Celkový počet dotazů, který zpracoval útvar EEN v roce 
2010, byl 630. 

Byla pokryta všechna plánovaná témata poradenství a informací: 

Využití strukturálních fondů, evropských i národních programů pro podporu podnikání, evropská 
nařízení, směrnice a normy, směrnice nového přístupu – označení CE, další komunitární 
i národní legislativa, výběrová řízení pro veřejný sektor, obchodní příležitosti pro firmy, akce na 
podporu výzkumu a vývoje, poradenství pro exportující firmy, založení podniku v jiné členské 
zemi, přeshraniční poskytování služeb, zpracování zdrojových analýz pro finanční poradenství, 
veřejné zakázky.  

Dotazy jsou evidovány v databázi dotazů a klienti v databázi klientů.  

Aktivní propagace iniciativ společenství, politik a programů relevantních pro MSP 
a poskytování informací MSP při podávání přihlášek do těchto programů 

• Akce 

V rámci aktivní propagace evropských politik, iniciativ a programů byla v r. 2010 uskutečněna 
řada akcí - seminářů, workshopů, školení i konferencí. EEN v CRR ČR v roce 2010 celkem 
zorganizovalo či spoluorganizovalo 17 akcí, jichž se účastnilo 577 posluchačů. 

• Odborné informační letáky – fact sheets 

Útvar EEN v roce 2010 pokračoval ve vydávání tzv. fact sheets – odborných informačních letáků 
– celkem jich bylo zpracováno 18. Touto formou jsou prezentována nejdůležitější témata, 
týkající se zejména vnitřního trhu EU, a také akce pořádané EEN. 
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• Propagace a EUwatch – elektronický informační bulletin 

EEN v CRR ČR vydává pravidelný měsíční bulletin nazvaný EUwatch. Zveřejňuje v něm 
důležité informace o fungování jednotného evropského trhu, aktuality z EU, zajímavé nabídky 
a poptávky pro podniky, informace o akcích a možnostech podpory podnikání, vyhlašované 
výzvy ze SF atd. Bulletin CRR ČR byl v r. 2010 zasílám již více než 300 klientům z řad 
podnikatelů, manažerů či institucí zabývajících se podporou podnikání a EU. Kromě toho 
pracovníci útvaru EEN přispívali pravidelně do společného bulletinu české sítě Enterprise 
Europe, vydávaného 4x ročně. EEN se prezentovalo také řadou článků a tiskových materiálů ve 
významných periodikách a v r. 2010 bylo zpracováno ve spolupráci s ostatními partnery video, 
prezentující konkrétní výsledky práce sítě v ČR, včetně svědectví klientů, kteří služeb sítě 
využili. 

• Webové stránky a spolupráce s dalšími servery 

Útvar EEN spravuje svoji část webu CRR ČR týkající se jeho aktivit a podílí se i na obsahu 
společných webových stránek sítě v ČR http://www.een.cz/. Zároveň uveřejňuje zajímavé 
informace i na webech spolupracujících organizací a institucí (např. http://businessinfo.cz/cz/, 
www.euroskop.cz, www.komora.cz, www.mpo.cz). 

Operační nástroje na měření dopadu existující legislativy na MSP 

Útvar EEN seznamoval podnikatele s možnostmi využití systému SME Feedback, sloužícího 
k informování evropských institucí o problémech při podnikání na jednotném trhu EU. Firmy 
mohou kontaktovat EEN v CRR ČR se žádostí o zaznamenání svého problému do databáze 
Evropské komise. V roce 2010 EEN v CRR ČR zaznamenalo do této databáze  EK 5 takových 
případů. 

Přispívání ke studiím dopadu prováděných Evropskou komisí 

EEN pravidelně informovalo o otevřených konzultacích a výzkumech Evropské komise a dalších 
evropských institucí a o možnostech, jak se do nich mohou zapojit. EEN v CRR ČR 
zorganizovalo v r. 2010 dvě tematická šetření pro Evropskou komisi (kulatý stůl s podniky, 
následné vyplnění dotazníků a přenesení do  databáze Evropské komise). Šlo celkem 
o 34 záznamů.  

Asistence MSP při rozvoji přeshraničních aktivit a mezinárodních vazeb  

Možnosti mezinárodní spolupráce a navazování kontaktů je jednou ze silných stránek celé sítě 
Enterprise Europe. EEN v CRR ČR byla zapojena do organizace 6 matchmakingových akcí 
a poskytla asistenci a poradenské služby 44 firmám, které se těchto aktivit zúčastnily. Tato 
asistence byla ve všech případech komplexní (včetně oborových informací) a zahrnovala 
v některých případech i doprovod na akci a odbornou pomoc, včetně tlumočení, přímo v místě 
konání.  

Podpora MSP při hledání vhodných partnerů ze soukromého nebo veřejného sektoru 
pomocí vhodných nástrojů  

EEN při CRR ČR má přístup do databáze Business Cooperation Database (BCD), vytvářené 
a spravované Evropskou komisí. Útvar EEN vkládá kooperační profily svých firem – zájemců 
o jakýkoliv druh obchodní či výrobní spolupráce, vyhledává z této databáze vhodné partnery pro 
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české firmy, šíří vybrané nabídky/poptávky v bulletinech, na webových stránkách či na vyžádání. 
V roce 2010 projevilo zájem o nabídky ze zahraničí 116 českých firem a 19 zahraničních firem 
o nabídky českých podniků. EEN v CRR ČR vložilo do databáze BCD 18 aktivních profilů 
českých firem, které nabízejí nebo poptávají zboží  a služby pro mezinárodní spolupráci. Pro 
vyhledávání vhodných obchodních partnerů pro podniky jsou kromě matchmakingových akcí či 
databáze BCD využívány i přímé kontakty na členy sítě Enterprise Europe v zahraničí nebo 
databáze firem jak zahraničních, tak  českých.  

Kooperace a koordinace, mezinárodní konference a další velké akce, zlepšování kvality 

Řízení poradenských aktivit o jednotném trhu EU v rámci sítě EEN v ČR probíhá v úzké 
spolupráci s koordinátorem projektu, Technologickým centrem AV ČR. Dvakrát se sešla 
v r. 2010 řídící rada české sítě Enterprise Europe, v níž má zastoupení i MMR a další významné 
instituce a ministerstva. EEN při CRR ČR má své zastoupení ve 2 evropských pracovních 
a sektorových skupinách sítě Enterprise Europe. 

Velký důraz je kladen na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Jedním z důležitých nástrojů 
je získávání zpětné vazby od klientů. Slouží k tomu nejen hodnotící dotazníky vyplňované 
účastníky akcí, ale i např. děkovné dopisy od spokojených zákazníků. Na počátku roku 2010 se 
uskutečnilo také velké dotazníkové šetření mezi firmami – klienty EEN v ČR, které ukázalo 
velice pozitivní dopad aktivit EEN na podnikatelskou veřejnost a také spokojenost se službami 
EEN v ČR.  

V prosinci 2010 se síť EEN v ČR prezentovala na bilanční výroční konferenci Byla zaměřená na 
prezentaci výsledků za 3 roky činnosti této evropské sítě v ČR. 
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4. Naplňování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 

 
Tabulka 10: Přehled realizovaných veřejných zakázek CRR ČR r. 2010 
 

Poř. 
číslo 

 
Název 

 
Zadávací útvar Zaměření 

 
Objem 

prostředků 
(Kč bez DPH) 
 

Zdroj financování / 
Projekt 

 
Datum VR 

1. 

 
Dodávka 
licencí a 

podpora pro 
Citrix 

 

ÚRIMS 

Provozování RIS a 
MS Licence a 
podpory pro 
provozování 
systémové 

infrastruktury 
monitorovacího 

systému SF 

935 100,- OPTP 16.2.2010 

2. 

Dodávka 
grafického 
vzhledu a 

optimalizace 
administračníh
o rozhraní RIS 

ÚRIMS Rozvoj RIS 
1.084 800 + 

60 000,- 

Z rozpočtu „Rozvoj 
RIS/IRIS a mapového 

serveru“ 
23.2.2010 

3. 

Prodloužení 
licence 

Symantec Scan 
Engine Web 

Server 

ÚRIMS 

Licence podpory 
pro provozování 

systémové 
infrastruktury 

monitorovacího 
systému SF 

35 160,- OPTP 25.2.2010 

4. 

Dodávka 
licencí a 

podpor pro 
SSH Tectia 

ÚRIMS 

Licence podpory 
pro provozování 

systémové 
infrastruktury 

monitorovacího 
systému SF 

12 242,- OPTP 25.2.2010 

5. 

Dodání 
průběžné 
služby 

Mapového 
serveru CRR 
ČR na roky 
2010-2012 

ÚRIMS 
Rozvoj Mapového 

serveru 
3.200 000,- 

Z rozpočtu „Rozvoj 
RIS/IRIS a mapového 

serveru“ 
8.6.2010 

6. 

Tvorba a 
implementace 

modulů 
Incident 

Managment a 
Release 

Managment 

ÚRIMS 
Komplexní služby 

systémové 
infrastruktury 

1 135 000,- OPTP 15.6.2010 

7. 
Dodání služby 
řízení nápravy 

neshod 
ÚRIMS 

Informační 
bezpečnost ICT ve 
vztahu k provozo-
vání monitorova-
cího systému SF 

1 290 000,- OPTP 13.9.2010 
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Poř. 
číslo 

 
Název 

 
Zadávací útvar Zaměření 

 
Objem 

prostředků 
(Kč bez DPH) 
 

Zdroj financování / 
Projekt 

 
Datum VR 

8. 

Prodloužení 
podpory 2 

licencí Red Hat 
Linux Standard 

ÚRIMS 
Pro provoz 

aplikace RIS 
81 600,- 

Z rozpočtu „Provoz 
regionálních 

informačních systémů“ 
17.9.2010 

9. 

Nákup licencí a 
podpor pro 

VRTS Storage 
Foundation a 

Symantec 
Protection 

ÚRIMS 

Licence a podpory 
pro provozování 

systémové 
infrastruktury 

monitorovacího 
systému SF 

195 936,- OPTP 22.9.2010 

10. 

Prodloužení 
servisní 
podpory 

„Primergy“ 

ÚRIMS 

MS Licence a 
podpory pro 
provozování 
systémové 

infrastruktury 
monitorovacího 

systému SF 

120 960,- OPTP 4.11.2010 

11. 
Rozšíření 

diskového pole 
ÚRIMS 

Systémová 
infrastruktura 

490 905,- OPTP 16.11.2010 

12. 

Prodloužení 
licencí a 

podpor pro 
bezpečnostní 
infrastrukturu 

CRR ČR 

ÚRIMS 

MS Licence a 
podpory pro 
provozování 
systémové 

infrastruktury 
monitorovacího 

systému SF 

1 131 494,- OPTP 10.12.2010 

13. 
Poskytování 

právních služeb 
CRR ČR 

V předmětu 
administrace 

výběrového řízení 
na dodavatele 
služeb, prací a 
konzultační 
činnosti 

1 000 000,- Vlastní zdroje CRR ČR 2.2.2010 

14. 

Administrativní 
služby pro 
projekty 

realizované a 
financované z 

IOP 

ÚŘSFCC 
Zabezpečení 

administrativní 
podpory 

 999 999,- IOP 23.9.2010 

15. 

Manažerské 
vzdělávání 
pracovníků 
CRR ČR 

ÚŘLZKES 

Monotematické 
semináře, 
Skupinový 
coaching, 

Individuální 
coaching 

1 000 000,- IOP 26.2.2010 

16. 
Tlumočení 
minitendr 2 

JTS Olomouc 
Tlumočení na 

školení hodnotitelů 
7 000,-  TA OPPS ČR-PR 21.1.2010 

17. 
Tlumočení 
minitendr 3 

JTS Olomouc 

Pracovní jednání 
subjektů zapoje-

ných do implemen-
tace Fondů 

mikroprojektů – 2 
tlumočníci 

21 204,- TA OPPS ČR-PR 19.2.2010 

18. Tlumočení JTS Olomouc Dvoudenní 13 050,- TA OPPS ČR-PR 19.3.2010 
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Poř. 
číslo 

 
Název 

 
Zadávací útvar Zaměření 

 
Objem 

prostředků 
(Kč bez DPH) 
 

Zdroj financování / 
Projekt 

 
Datum VR 

minitendr 4 tlumočení při 
hodnocení dopadu 

19. 
Tlumočení 
minitendr 5 

JTS Olomouc 

Dvoudenní 
tlumočení na 

jednání 
Monitorovacího 

výboru 

23 528,- TA OPPS ČR-PR 21.4.2010 

20. 
Tlumočení 
minitendr 6 

JTS Olomouc 
Tlumočení na 

školení kontrolorů 
12 000,- TA OPPS ČR-PR 12.10.2010 

21. 
Tlumočení 
minitendr 7 

JTS Olomouc 

Dvoudenní 
tlumočení na 

jednání 
Monitorovacího 

výboru a 
konference 

21 792,- TA OPPS ČR-PR 20.10.2010 

22. minitendr 2 JTS Olomouc 

Překlady z češtiny 
do polštiny, 

drobné, menší, 
rozsáhlé 

46 200,- TA OPPS ČR-PR 4.3.2010 

23. minitendr 3 JTS Olomouc 

Překlady z češtiny 
do polštiny, 

drobné, menší, 
rozsáhlé 

30 450,- TA OPPS ČR-PR 23.3.2010 

24. minitendr 4 JTS Olomouc 

Překlady z češtiny 
do polštiny, 

drobné, menší, 
rozsáhlé 

30 450,- TA OPPS ČR-PR 22.4.2010 

25. minitendr 5 JTS Olomouc 

Překlady z češtiny 
do polštiny, 

drobné, menší, 
rozsáhlé 

14 000,- TA OPPS ČR-PR 26.4.200 

26. minitendr 6 JTS Olomouc 

Překlady z češtiny 
do polštiny, 

drobné, menší, 
rozsáhlé 

29 400,- TA OPPS ČR-PR 21.9.2010 

27. 
Zajištění 

tlumočnické 
techniky 

JTS Olomouc 

Při akcích – fond 
mikroprojektů, 2x 

monitorovací 
výbor a 1x 
konference 

94 730,- TA OPPS ČR-PR 17.9.2010 

28. 

minitendr 4 k rs 
na dodávku 

propagačních 
materiálů 

JTS Olomouc 

Propagační 
předměty 

programu – 
propisovací tužky 

 36 740,- TA OPPS ČR-PR 1.4.2010 

29. Zadávací řízení  JTS Olomouc 
Propagační 
předměty 
programu 

330 706,69 TA OPPS ČR-PR 9.4.2010 

Pozn.: minitendr vždy  realizován v rámci již vysoutěžené rámcové smlouvy z roku 2009 (JTS-TA OPPS)  
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5. Finanční zabezpečení činností organizace 
 
5.1. Základní hospodářské ukazatele 
 
Tabulka 11: Přehled základních hospodářských ukazatelů k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
Neinvestiční 
náklady 
celkem 

Tržby a 
výnosy 
celkem 

Hospodářský 
výsledek 
(zisk)  

Příspěvek 
na činnost 
ze SR 

Systém. 
dotace 
na 
investice 

Příspěvek 
ze zdrojů 
EK 

Přepočtený 
počet 
zaměstnanců 

Rozpočet 
schválený  255 862 255 862   77 982 0 4 567 127 

Rozpočet 
upravený 272 529 272 529   77 982 2 000 4 567 126 

Skutečnost 
k 31. 12.10 211 529 248 985 37 456 77 982 1 787 6 030 126 

% pln ění  77,62% 91,36%   100,00% 89,35% 132,03% 100,00% 
     100% SR Entenet  
 
Tabulka 12: Vývoj ukazatelů v letech 2008 - 2010 (v tis. Kč / osoby) 

Ukazatel 2008 2009 2010 

Neinvestiční výdaje 182 217 228 301 211 529 

Tržby - výnosy 6 807 2 542 3 049 

Systémové dotace na investice 45 014 80 718 2 000 

Příspěvek na činnost 174 412 181 429 239 906 

Příspěvek EK na Enterprise Europe Network 3 826 3 983 6 030 

Hospodářský výsledek zisk 2 828   37 456 

Hospodářský výsledek ztráta   -40 347   

Přepočtený počet zaměstnanců 122 125 126 
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5.2.  Rozpočtová opatření  
 
Tabulka 13: Přehled rozpočtových opatření v roce 2010 (v tis. Kč) 
 
Rozpočtové opatření č. 47 ze dne 29. 12. 2010 (všechny RO viz Příloha č. 15) 
 

Ukazatel 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet  

Změna 
Rozpočet po 
změnách 

Schválený 
NNV 

Upravený 
NNV 

Změna 
NNV po 
změnách 

TP IOP - neinvestiční příspěvek - EU 714 714 -714 0 0 0 0 0 

TP IOP - neinvestiční příspěvek - platy - EU 8 688 11 501 0 11 501 0 0 0 0 

TP IOP - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na sociální zabezpečení - EU 

2 172 2 960 0 2 960 0 0 0 0 

TP IOP - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na zdravotní zabezpečení - EU 

782 1 066 0 1 066 0 0 0 0 

TP IOP - neinvestiční příspěvek - převod 
FKSP - EU 

174 230 0 230 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - EU 55 953 88 385 -19 502 68 883 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - platy - EU 5 555 6 578 0 6 578 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - OON - EU 816 1 273 0 1 273 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na sociální zabezpečení - EU 

1 593 1 963 0 1 963 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na zdravotní zabezpečení - EU 

573 706 0 706 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - převod 
FKSP - EU 

111 131 0 131 0 0 0 0 

Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - platy - EU 11 652 11 198 0 11 198 0 0 0 0 

Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na sociální zabezpečení -EU 

2 913 2 913 0 2 913 0 0 0 0 

Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na zdravotní zabezpečení - EU 

1 049 1 049 0 1 049 0 0 0 0 

Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - převod FKSP 
- EU 

233 233 0 233 0 0 0 0 

TP IOP - neinvestiční příspěvek - převod 
FKSP - SR 

31 41 0 41 0 0 0 0 

TP IOP - neinvestiční příspěvek - SR 126 126 -126 0 0 0 0 0 

TP IOP - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na zdravotní zabezpečení - SR 

138 188 0 188 0 0 0 0 

TP IOP - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na sociální zabezpečení - SR 

383 522 0 522 0 0 0 0 

TP IOP - neinvestiční příspěvek - platy - SR 1 533 2 030 0 2 030 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - převod 
FKSP - SR 

20 24 0 24 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na zdravotní zabezpečení - SR 

101 125 0 125 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - OON - SR 144 225 0 225 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na sociální zabezpečení - SR 

281 346 0 346 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - platy - SR 980 1 160 0 1 160 0 0 0 0 

OPTP - neinvestiční příspěvek - SR 9 874 15 600 -3 444 12 156 0 0 0 0 

Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - převod FKSP 
- SR 

41 41 0 41 0 0 0 0 

Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na zdravotní zabezpečení - SR 

185 185 0 185 0 0 0 0 

Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - povinné 
pojistné na sociální zabezpečení -SR 

514 514 0 514 0 0 0 0 
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Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - platy -SR 2 056 1 975 0 1 975 0 0 0 0 

Rozvoj RIS/IRIS a mapového serveru 4 000 2 000 -700 1 300 0 0 0 0 

Aktualizace regionálních informačních 
servisů 

5 100 5 100 -1 300 3 800 0 0 0 0 

Implementace programů EU 17 000 17 000 -15 375 1 625 0 0 0 0 

Neinvestiční příspěvek CRR  na provoz 78 230 78 230 0 78 230 0 0 0 0 

TO IOP - investiční příspěvek - EU 3 440 6 106 -1 446 4 660 0 0 0 0 

OPTP - investiční příspěvek - EU 27 908 83 736 -53 230 30 506 0 0 0 0 

TO IOP - investiční příspěvek - SR 607 1 077 -254 823 0 0 0 0 

OPTP - investiční příspěvek - SR 4 925 14 777 -9 393 5 384   0 0 0 

TP IOP ( M) - neinvestiční příspěvek - EU 0 3 485 -84 3 401 0 0 0 0 

TP IOP ( M) - neinvestiční příspěvek - SR 0 615 -15 600 0 0 0 0 

TP Cíl 3 neinvestiční příspěvek - ostatní 
služby EU 

0 1 595 -2 1 593 0 0 0 0 

TP Cíl 3 neinvestiční příspěvek - ostatní 
služby SR 

0 283 -2 281 0 0 0 0 

TP Cíl 3 investiční  příspěvek -EU 0 644 0 644 0 0 0 0 

TP Cíl 3 investiční  příspěvek -SR 0 114 0 114 0 0 0 0 

Rozvoj RIS/IRIS a mapového serveru - 
investice 

0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 

IOP - neinvestiční příspěvek - OON - EU 0 340 0 340 0 0 0 0 

IOP - neinvestiční příspěvek - OON -SR 0 60 0 60 0 0 0 0 

TP - Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - OON - 
EU 

0 454 0 454 0 0 0 0 

TP - Cíl 3 - neinvestiční příspěvek - OON -SR 0 81 0 81 0 0 0 0 

Celkem 250 595 371 699 -105 587 266 112 0 0 0 0 

 
 

5.3. Přehled nákladů organizace  
 
Tabulka 14: Přehled nákladů organizace ke dni 31. 12. 2010 (v tis. Kč) 
 

Náklady Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Skutečnost % pln ění 
k upraveném
u rozpočtu 

501 - Spotřeba materiálu 4 230 4 730 4 464 94,38% 

502 - Spotřeba energie 2071 2061 1 333 64,68% 

511 - Opravy a udržování 82 476 76 476 46 740 61,12% 

512 - Cestovné tuzemské a 
zahraniční 

4 000 2 900 1 316 45,38% 

513 - Náklady na reprezentaci 1760 1 126 484 42,98% 

518 - Ostatní služby 64 271 81 973 50 106 61,13% 

521 - Mzdové náklady 49 636 55 093 57 191 103,81% * 

524 - Zákonné sociální 
pojištění 

16 878 18 731 19 159 102,28% * 
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527 - Zákonné sociální 
náklady 

974 1064 2 624 246,62% * 

531-   Silniční daň 0 0 0 0,00% 

538-   Ostatní daně a poplatky 
+ 528 Ostatní sociální 
náklady 

192 375 810 216,00% 

542- Ostatní pokuty a penále 
+ 541 Smluvní pokuty a 
úroky z prodlení 

0 0 5 0,00% 

543 - Odpis pohledávek 0 0 0 #DIV/0! 

563 - Kurzové ztráty 370 1000 772 77,20% 

548- Manka a škody 0 0 58   

549 - Jiné ostatní náklady 1004 1000 746 74,60% 

551 - Odpisy dlouhodobého 
hmot. a nehmotného  majetku 

28 000 26 000 25 602 98,47% 
#DIV/0! 

569 - Ostatní finanční 
náklady 

0 0 119 #DIV/0! 

Náklady celkem 255 862 272 529 211 529 77,62% 

 
Pozn. k položkám 521, 524 a 527: v rozpočtu  CRR ČR nejsou zohledněny mimorozpočtové mzdové náklady na 
EEN, mimorozpočtové náklady na zákonné sociální pojištění na EEN a mimorozpočtové náklady na zákonné 
sociální náklady na EEN. Dále k položce 527, podle nové účtové osnovy se v roce 2010 již neúčtuje vzdělávání 
pracovníků na  účet 518  - Ostatní služby, ale účtuje  se na účet 527 - Zákonné sociální náklady (ve výši 1 550 tis. 
Kč). 
 
 

5.4. Tvorba a použití fondů 
 
Tabulka 15: Fond reprodukce majetku (v tis. Kč) 
 
Stav fondu k 1. 1. 2010 75 469,00 
Tvorba fondu 25 602,00 
z toho: 
- z vyúčtovaných odpisů a zůstatkové 
ceny majetku 

25 602,00 

- z dotace MRR  0,00 

Čerpání fondu 44 392,00 
z toho 
- nákup výpočetní  a ostatní techniky  1 888,00 
- nákup databází a SW  42 504,00 
- odvod dotace do SR 0,00 
Stav fondu k 31. 12. 2010 56 679,00 
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Tabulka 16: Fond rezervní (v tis. Kč) 
 
Stav fondu k 1. 1. 2010 3 052,00 
Tvorba fondu z hospodářského 
výsledku 2009 

0,00 

Stav fondu k 31. 12. 2010 3 052,00 

 
Tabulka 17: Fond kulturních a sociálních potřeb (v tis. Kč) 
 
Stav fondu k 1. 1. 2010 1 172,00 
Tvorba fondu 2% ze mzdových 
prostředků 

1 071,00 

Čerpání fondu  986,00 

Stav fondu k 31. 12. 2010 1 257,00 
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6. Závěry k činnosti CRR ČR v roce 2010 a prvořadé 
úkoly roku 2011 

Pro CRR ČR byla v roce 2010 stěžejní příprava a vlastní zabezpečení procesu delimitace, kterým 
se na základě RM č. 275/2010 převedlo pět systematizovaných míst (z toho fyzicky tři 
zaměstnanci) z Oddělení monitorovacích systémů příspěvkové organizace Centrum pro 
regionální rozvoj ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj MMR. Současně s tím proběhla 
delimitace dvou systematizovaných míst z oblasti kontroly zadávacích řízení v OPTP. Delimitace 
zahrnovala procesy, předmět vykonávané činnosti a s tím spojenou oblast legislativní, hmotně 
právní a procesně právní. V prosinci roku 2010 proběhla (RM č. 252/2010) následně delimitace 
samostatného Oddělení regionálních pracovišť MMR do příspěvkové organizace Centrum pro 
regionální rozvoj ČR. V rámci delimitace bylo převedeno deset systematizovaných míst (z toho 
fyzicky deset zaměstnanců). Opět delimitace zahrnovala procesy, předmět vykonávané činnosti 
a s tím spojenou oblast legislativní, hmotně právní a procesně právní. 

Pro rok 2011 bude pro CRR ČR primárním úkolem zabezpečit tyto delegované činnosti: 

 
� Cíl 1 – Konvergence 

� IOP 
� OPTP 

 
� Cíl 3 – Evropská územní spolupráce 

� Operační programy přeshraniční spolupráce 
� Nadnárodní spolupráce 
� Meziregionální spolupráce 
� ESPON 2013 
� URBACT II 

 
Související činnosti: 

� zajištění technicko-provozních činností a podmínek pro provozování 
monitorovacích a informačních systémů (IS RO – Monit7+ , IS KP – Benefit7) 
a informačních systémů aplikační podpory (MITIS ) sloužících k implementaci 
a administraci operačních programů EU a k podpoře uživatelů. 

 

Minulé programovací období (2004 – 2006) - udržitelnost: 
� SROP a JPD2 
� INTERREG 

Ostatní činnosti: 
� zajištění projektu Enterprise Europe Network (ENTENET), 
� zajištění funkce Sekretariátu Rady regionálního rozvojového fondu. 
� Podpora aktivit MMR ČR na národní úrovni: 
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Soutěž Vesnice roku: 
� v rámci Programu obnovy venkova, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství;  
� CRR zajišťuje funkci tajemníků krajských hodnotitelských komisí (poskytování 

informací, evidence zaslaných přihlášek, účast na hodnocení); 
� koordinace soutěže na úrovni krajů, spolupráce na publicitě a propagaci soutěže. 

 
Státní pomoc při obnově území postižených živelními a jinými pohromami: 

� spolupráce při přípravě a realizaci národních programů; 
� program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou 

pohromou; 
� spolupráce na kontrolní činnosti a zajištění povodňových dohlídek. 

 
Soutěž Historické město roku: 

� v rámci Programu regenerace městských památkových zón vyhlašuje Ministerstvo 
pro místní rozvoj společně s Ministerstvem kultury a Svazem historických sídel 
Čech, Moravy a Slezka; 

CRR zastupuje zřizovatele v krajských kolech soutěže a podílí se na koordinaci na úrovni krajů.  

Pro zabezpečení výše uvedených delegovaných činností v roce 2011 CRR ČR musí v součinnosti 
s jednotlivými ŘO operačních programů nastavit potřebné kapacity. Veškeré činnosti, které jsou 
ze strany CRR ČR zabezpečovány, bude v roce 2011 nutné realizovat s plánovanou kapacitou 
113 HR zdrojů, tj. celkového ročního počtu přepočtených úvazků. Naprostá většina úvazků 
v CRR ČR (84%) bude nadále přímo zapojena do výkonu delegovaných činností (implementace, 
event. zajištění správy Monit SROP, JPD a Interreg) a zbývající část (16%) bude zajišťovat 
obslužné činnosti (řízení, personalistika, audit, účetnictví, rozpočet, financování, hospodářská 
správa, řízení QMS atd.). Výkon zbytkových delimitovaných činností bude muset být zajištěn 
3,5 úvazky s využitím pracovníků  zařazených v rámci  obslužných činností, tak i implementace. 
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8. Seznam použitých zkratek 
 

CRR ČR Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

Phare předvstupní program pomoci Evropské unie 

CzP Czech Point 

ČMZRB Českomoravská  záruční a rozvojová banka 

ČSÚ Český statistický úřad 

DB Databáze 

EK Evropská komise 

EEN, ENTENET Enterprise Europe Network  

EP Evropský parlament 

ERDF Evropský regionální rozvojový fond 

ES  Evropská společenství 

EU Evropská unie 

EÚS Evropská územní spolupráce 

HOP Hospodářské parky, společnost s ručením omezeným 

IOP Integrovaný operační program 

IS Informační systém 

ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-accession 

JIS Jednotný informační systém 

JMS Jednotný monitorovací systém 

JPD 2 Jednotný programový dokument Cíl 2 – programové období 2004 – 2006 

JTS Společný technický sekretariát 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MP Metodický pokyn 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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MS Monitorovací systém 

MSC2007 Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

MSP Malé a střední podniky 

MV Ministerstvo vnitra; Monitorovací systém 

NF Národní fond 

NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 

NO Národní orgán 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

OŘOP Odbor řízení operačních programů 

OAK Odbor publicity a administrativní kapacity NSRR 

OPLZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

OPTP Operační program technická pomoc 

OPVaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

OPVK Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OŘ NSRR Odbor řízení a koordinace NSRR 

OSMS Odbor správy monitorovacího systému na MMR 

PAO Schvalující úředník programu 

PCO Platební a certifikační orgán 

PSJMS Pracovní skupina pro jednotný monitorovací systém 

PSMS Pracovní skupina pro monitorovací systém 

QMS Quality  Management System 

RIS Regionální informační servis 

RM Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj 

ROP Regionální operační program 

RRF Regionální rozvojový fond 

ŘO Řídící orgán 

SF Strukturální fondy 
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SROP Společný regionální operační program 

TA Technická asistence 

ÚIS Účetní systémy řídících orgánů 

VZ Veřejné zakázky 

WMS Webová mapová služba 

ZFK Ustanovení o finanční kontrole ve veřejné správě 

ZS Zprostředkující subjekt 

ŽoK Žádost o kontrolu 

ŽoP Žádost  o platbu  

 

 


