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naší společné práce, a tak může-
me zhodnotit dosažené výsledky. 
Úspěšně jsme prošli přes všechny 
náročné úkoly od personálních 
úspor přes administraci programů 
po delimitaci některých činností 
s ministerstvem pro místní rozvoj, 
která nás nově zapojila do orga-
nizace krajských kol Vesnice roku 
a Historického města roku. Tyto 
úkoly jsme ale zvládli a na konci 
roku je za námi vidět dobře odve-
dená práce. Musíme však počítat 
s tím, že ke konci programovacího 
období přijde další náročné obdo-
bí. Čerpání v rámci jednotlivých 
programů a realizace projektů 
budou v pokročilé fázi a přinesou 
s sebou náročnější administraci 
a nárůst komunikace s příjemci. 
I naše komunikace uvnitř CRR pro-
to musí být intenzivní a naprosto 
precizní. Příští rok bude klíčový 
i z toho pohledu, že bude nasta-
ven rámec pro nové období a také 
role CRR v implementační struk-
tuře evropských fondů po roce 
2013. Musíme proto napnout své 
síly k tomu, abychom udrželi nasa-
zenou kvalitu a tempo naší práce 
a v důsledku pak získali postavení, 
které bude adekvátní našim dosa-
vadním zkušenostem. Přeji Vám 
a Vašim blízkým krásné vánoční 
svátky a hodně štěstí a pohody 
v novém roce 2012.

Markéta Reedová

Máme za 
sebou rok… 

 Znojmo, historické město roku 2011

Regionální rozvojový fond 

Historické město roku
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Centrum pro regionální rozvoj 
se mezi řadou dalších činností 
podílí také na fungování Regio-
nálního rozvojového fondu. Jed-
ná se o finanční nástroj, který 
nabízí kolem dvou set milionů 
korun obcím a menším městům 
na výstavbu nebo rekonstrukci 
obecní infrastruktury.

RRF nabízí obcím a městům 
vyjma hl. m. Prahy a statutárních 

Po jarní a letní soutěži Vesnice 
roku přichází na začátku roku 
2012 druhá ze soutěží, na jejímž 
průběhu se letos poprvé podílí 
Centrum pro regionální rozvoj. 
Širší veřejnosti je známa pod 
svým zkráceným názvem Histo-
rické město roku.

Historie soutěže spadá až 
do listopadu 1990, kdy bylo 
založeno Sdružení historických 

měst možnost poskytnutí zvýhod-
něného úvěru. Úvěr je poskyto-
ván jako desetiletý, v maximální 
výši 30 milionů korun a s na trhu 
bezkonkurenční úrokovou saz-
bou, která aktuálně činí 1,99 % 
ročně. Úvěry jsou určeny na vý-
stavbu a rekonstrukci technické, 
dopravní a volnočasové infra-
struktury a na výstavbu a rozvoj 
průmyslových zón.  

sídel Čech, Moravy a Slezska. 
Jedná se o zájmové dobrovolné 
sdružení měst, které má dnes 
přes dvě stě členů. Z iniciativy 
sdružení a za spolupráce s mini-
sterstvy kultury a hospodářství 
byl o dva roky později zahájen 
Program regenerace Městských 
památkových rezervací a Měst-
ských památkových zón, jehož 
cílem je ochrana historických 

RRF vznikl v červnu 1999 z pro-
středků evropské předvstupní 
pomoci PHARE ve výši 3,69 mil. 
eur, po jejím ukončení byly v roce 
2007 prostředky převedeny na 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Tyto prostředky tvoří polovinu 
objemu RRF, druhou polovinu 
tvoří prostředky Českomoravské 
záruční a rozvojové banky.

sídel, regenerace památkově 
chráněných území a záchrana 
kulturního dědictví. Za osmnáct 
let existence programu bylo opra-
veno přes deset tisíc historických 
kulturních památek za více než 
deset miliard korun, téměř čtyřmi 
miliardami korun přispěl na obno-
vu historických center měst státní 
rozpočet. 

pokračování na straně č. 2  
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První listopadový víkend se na 
pražském Výstavišti konal první 
ročník veletrhu CzechBus, kte-
rého se zúčastnili také zástupci 
sítě Enterprise Europe Network 
při CRR a Technologickém cen-
tru AV ČR.

CzechBus je specializovaný 
odborný středoevropský vele-
trh, zaměřený na výrobce auto-
busů a trolejbusů, dodavatele 
garážové, servisní techniky a 
dalších komponentů a také na 
firmy poskytující služby spojené 
s organizací, provozem a řízením 
hromadné dopravy. Pozornost 
je věnována také ekologickým 
dopravním prostředkům na alter-
nativní pohon. Na veletrhu vysta-
vovala řada výrobců autobusů 
a mikrobusů své nejnovější měst-
ské i zájezdové modely, což oce-
nili především nejmladší účastníci 
veletrhu. Díky partnerství Doprav-
ního podniku byl k vidění také 
historický autobus, který brázdil 
ulice Prahy v padesátých letech, 
a zavzpomínat tak mohly i starší 
generace. Na veletrh si letos našly 
cestu čtyři tisícovky návštěvníků.  

V rámci doprovodného pro-
gramu prvního dne byla ze strany 
EEN zorganizována matchma-
kingová jednání v oboru výroby 
autobusů, dodávek technologií 
a organizace autobusové dopra-
vy. Jednání se zúčastnily firmy 
z České republiky, Slovenska, 
Polska, Švédska i Estonska, usku-
tečnilo se na čtyřicítku schůzek 
a řada dalších neformálních jed-

Veletrh CZECHBUS

nání. Matchmakingová jednání 
všeobecně jsou mezi účastníky 
veletrhů z řad podnikatelů oblí-
bená, neboť jim přinášejí maxi-
mální využití času stráveného na 
veletrhu doplněného obchodní-
mi schůzkami. Firmy si partnery 
k jednání vybírají samy ze sezna-
mu registrovaných účastníků, 
znají předem kooperační profily 
přihlášených podniků, tedy hlavní 
aktivity firem, jejich nabídky i po-
ptávky, a z těchto informací pak 
vycházejí při specifikaci požadav-
ků na jednání. Podobná jednání 
EEN pořádá i při dalších význam-
ných evropských veletrzích jak 
v České republice, tak v zahraničí. 

Eva Hrubešová, Vilém Řehák

Centrum pro regionální rozvoj 
bylo partnerem letní cestovatel-
ské soutěže, která probíhala na 
stránkách Týdeníku Rozhlasu 
od června do září. Každé ze 
čtrnácti kol se týkalo jednoho 
kraje ČR a představilo jeden 
projekt spolufinancovaný 
z operačního programu admi-
nistrovaného naší organizací. 
Daného projektu se pak týkala 
i soutěžní otázka, jejíž odpověď 
bylo možno najít také na serveru 
RIS. Soutěžilo se vždy po sedmi 
kolech a soutěže zaznamenala 
nečekaně velký ohlas - v obou 
kolech dohromady přišlo 11 290 
odpovědí, z toho jen 740 špat-
ných! Rovná stovka výherců se 
již může radovat z dárkových 
předmětů z produkce rozhlasu, 
CRR a dalších partnerů.

CRR  
v médiích

Nejvíce projektových žádostí 
v části Integrovaného operač-
ního programu administrované 
Centrem pro regionální roz-
voj bylo předloženo v oblasti 
podpory 5.2 Zlepšení prostředí 
v problémových sídlištích. Do 
konce října bylo na CRR předlo-
ženo 827 projektových žádostí, 
z toho 108 žádostí v aktivitě re-
vitalizace veřejných prostranství 
a 719 žádostí v aktivitě regene-
race bytových domů. Uvedená 
čísla dokazují, že pro 41 měst se 
schváleným Integrovaným plá-
nem rozvoje měst, která mohou 
o dotaci v této oblasti podpory 
žádat, je možnost částečného fi-
nancování zvelebování prostředí 
měst a především zanedbaných 
sídlišť velice lákavá. Premiantem 
je město Liberec, které podalo 
62 projektových žádostí.

Číslo 
měsíce

827
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poskytnuto patnáct úvěrů ve výši 
190 mil. Kč. Čerpání a spláce-
ní poskytnutých úvěrů probíhá 
bezproblémově, část poskytnu-
tých finančních prostředků se 
již vrátila zpět do fondu a moh-
la být poskytnuta dalším obcím. 
V druhé polovině roku 2010 tak 
byly poskytnuty další tři úvěry ve 
výši 57 mil. Kč, v letošním roce 

 pokračování ze strany č. 1

V letech 2008-2009 fond poskytl 
na úvěry veškeré své prostředky, 
například na výstavbu kanalizace 
a čistírny odpadních vod v Ševětí-
ně, Pečkách, Fryštáku, Líbeznici 
nebo Štramberku, další úvěry 
byly poskytnuty na rekonstrukce 
obecních komunikací v Boleši-
nách, Mečeříži, Tvarožné nebo 
Zruči nad Sázavou. Celkem bylo 

byly schváleny taktéž tři úvěry. 
Na konci října se konalo letošní 
druhé zasedání Rady RRF, kde byl 
oznámen aktuální objem volných 
prostředků, které lze z RRF využít 
na financování dalších infrastruk-
turních projektů. Pro zájemce je 
v tuto chvíli k dispozici osm mili-
onů korun. 

Marie Pavlů, sekretář Rady RRF

Regionální rozvojový fond 

 Historický autobus na veletrhu CzechBus Foto: www.buspress.cz



run, dvě nominované neúspěšné 
obce dalších sto tisíc a vítěz celo-
státního kola vedle ceny z české-
ho křišťálu milion korun a právo 
užívat příslušný rok titul „Histo-
rické město roku“. Pro ilustraci, 
v loňském roce se soutěže zúčast-
nilo 52 přihlášených měst a obcí, 
zastoupeny byly všechny kraje 
včetně hlavního města Prahy.

Jiří Jansa, Vilém Řehák

www.crr.cz
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projektů. Mezi hlavní nápravná 
opatření patří zlepšení postupů 
pro stanovení objemu finančních 
prostředků ve výzvách a sledová-
ní a řízení výzev, zvýšení adminis-
trativní kapacity zprostředkujících 
subjektů, včasná příprava výzev 
a jasné a přehledné dokumenta-
ce nebo zlepšení podpory publi-
city programu. 

Výsledkem evaluace komuni-
kačních aktivit je například návrh 
tematického konceptu Kvalita 
života jako komunikačního cíle 
IOP – jinými slovy, cílem komuni-
kačních aktivit má být ukázat ve-
řejnosti, čím jí IOP zlepšuje a po-
siluje kvalitu života a dostupnost 

Na konci roku 2011 se konalo 
hned šest monitorovacích výbo-
rů v programech, na jejichž im-
plementaci se podílí CRR.

Hlavním byl Monitorovací vý-
bor IOP, který se konal 24. listo-
padu v Praze. Diskutována byla 
například hlavní rizika vztahující 
se k budoucí implementaci pro-
gramu a možnosti řešení. Mezi 
významné riziko patří nedodržení 
pravidla n+3/n+2. 

V roce 2011 se nakonec poda-
řilo pravidlo naplnit a příslušnou 
alokaci vyčerpat, riziko však pře-
trvává do dalších let. S tím je pak 
spojené i další významné riziko 
v podobě nedostatku kvalitních 

možností v rámci jednotlivých 
podporovaných oblastí IOP.

V odpoledním bloku byla před-
ložena kontrolní zpráva auditního 
orgánu, která (stejně jako kontro-
ly provedené řídícím orgánem) 
shledává jako nejčastější chyby 
zadávání veřejných zakázek a re-
alizace aktivit v projektu nepláno-
vaných, příp. realizace aktivit ve 
větším než plánovaném rozsahu. 
Monitorovací výbor proto klade 
důraz na průběžné konzultace 
a školení a semináře pro žadatele 
a příjemce. 

Během monitorovacího výboru 
byly také podány informace o sta-
vu schvalování změny programo-

Monitorovací výbor IOP 
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Historické město roku

 Svitavy, vítěz prvního ročníku soutěže za rok 1994

Od roku 1994 je součástí progra-
mu také soutěž o titul Historické 
město roku, která se oficiálně 
jmenuje poněkud krkolomně 
Cena za nejlepší přípravu a reali-
zaci Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací 
a městských památkových zón. 
Vyhlašovateli soutěže je dnes 
vedle Sdružení historických sídel 
a ministerstva kultury také mini-
sterstvo pro místní rozvoj, které 
po svém vzniku v roce 1996 pře-
vzalo tuto agendu od zrušeného 
ministerstva hospodářství. Drži-
tel titulu Historické město roku 
za daný rok je vyhlašován vždy 
v polovině dubna roku následu-
jícího u příležitosti Mezinárodní-
ho dne památek a historických 
sídel, který připadá na 18. dubna. 
Prvním držitelem za rok 1994 se 
stalo město Svitavy, zatím posled-
ní cenu si letos v dubnu odneslo 
Znojmo. Kdo vystřídá toto vinař-
ské centrum na jihu Moravy, se 
dozvíme již za čtyři měsíce.

Nyní poprvé je do organizace 
soutěže zapojeno Centrum pro 

regionální rozvoj, které přebírá 
roli MMR na úrovni krajských 
kol. Na rozdíl od známější Vesni-
ce roku není v této soutěži CRR 
kontaktním místem, kam se podá-
vají přihlášky do soutěže: tuto roli 
plní územní odborné pracoviště 
Národního památkového ústavu. 
Zástupci CRR se ale účastní hod-
nocení soutěže. Každá krajská ko-
mise je tříčlenná, vedle CRR do ní 
svého zástupce vysílá Národní pa-
mátkový ústav a Sdružení historic-
kých sídel. Přihlášky musí zájemci 
podat do konce prosince, krajská 
kola soutěže proběhnou v lednu. 
Hodnocení se provádí na základě 
návštěvy komisí v přihlášených 
obcích, vždy společně za celou 
komisi a jednotně podle předem 
stanoveného protokolu. Hodnotí 
se zejména centrum města nebo 
obce (tedy městská památková 
zóna nebo městská památková 
rezervace) a v nich architektonic-
ký a stavební charakter, veřejná 
prostranství, památky, stavební 
uspořádání, parky, infrastruktura 
apod. Každá krajská komise pře-

dá protokoly z hodnocení na od-
bor památkové péče ministerstva 
kultury s návrhem pořadí do kon-
ce ledna. Celostátní komise (již se 
zástupcem MMR) poté v únoru 
vybere na základě doporučení 
krajských komisí čtrnáct finalistů, 
během března zúží výběr na tři 
obce a v dubnu vybere vítěze. 
Každý krajský vítěz obdrží z pro-
gramu regenerace sto tisíc ko-

vého dokumentu, schválené na 
předchozím výboru v květnu 
2011, o přípravě realizace finanč-
ního nástroje Jessica, o výsledcích 
vyhodnocení výdajů na administ-
rativní kapacitu a outsourcing (viz 
minulé číslo newsletteru) a před-
ložen a posléze schválen návrh 
evaluačního plánu na rok 2012. 

Výbor také mimo jiné uložil ří-
dícímu orgánu, aby ve spoluprá-
ci s ministerstvem práce a CRR 
provedl do března příštího roku 
analýzu delegovaných činností 
s cílem identifikovat nadbytečné 
a duplicitní procesy a navrhnout 
jejich změny.    

(red)

Foto: redakce
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Co přináší nová úprava pracovněprávních předpisů? 
Novelizace zákoníku práce 
(zákon č. 262/2006 Sb.) a záko-
na o zaměstnanosti (č. 435/2004 
Sb.) účinná od Nového roku při-
náší pro zaměstnance i zaměst-
navatele řadu změn. Na co kon-
krétně je třeba dát si pozor?

První z důležitých změn se do-
tkne nových vedoucích pracovní-
ků, u nichž lze sjednat zkušební 
dobu až v délce šesti měsíců. 
Stále platí, že již sjednanou dél-
ku zkušební doby není možné 
smluvně dodatečně prodlužovat. 
Zkušební doba se však automatic-
ky u všech pracovníků prodlužuje 
o dobu překážek v práci a nově 
i o dobu čerpání dovolené. 

Novela také prodlužuje mož-
nou dobu trvání pracovního po-
měru na dobu určitou, která nově 
nesmí mezi týmiž smluvními stra-
nami  přesáhnout tři roky a může 
být opakována nejvýše dvakrát. 
Celkově je tedy možné zaměstná-
vat na dobu určitou až po dobu 
devíti let. 

Zákoník práce také zavádí 
nový výpovědní důvod „porušení 
režimu dočasně práce neschop-
ného pojištěnce zvlášť hrubým 
způsobem“. 

Jedná se o situaci, kdy se za-
městnanec nebude prokazatelně 
v době prvních jednadvaceti dnů 
nemoci zdržovat v místě pobytu 
a dodržovat dobu a rozsah povo-
lených vycházek. V této souvis-
losti upozorňujeme, že CRR má 
nastavenou metodiku pro realiza-
ci provádění kontrol dodržování 
režimu dočasně práce neschop-
ného zaměstnance, kdy tuto kon-
trolu mohou provádět pověření 
zástupci OŘLZ a vedoucí v rámci 
jimi řízených útvarů.

Mění se i některá ustanovení 
spojená s výpovědí. Odstupné se 
nově bude odvíjet od počtu od-
pracovaných let. 

Pokud zaměstnání tvá méně 
než jeden rok, má zaměstnanec 
nárok na odstupné ve výši jedno-
násobku svého průměrného vý-

dělku. V případě délky trvání pra-
covního poměru od jednoho do 
dvou let se jedná o dvojnásobek 
průměrného výdělku, a pokud za-
městnání trvá déle než dva roky, 
má odcházející zaměstnanec 
nárok na odstupné ve výši trojná-
sobku průměrného výdělku.

 Novela zákoníku práce také 
mění termín, k němuž musí být 
rozhodnuto o dočerpání zbytku 
dovolené z předchozího roku. 
Nově bude platit, že zaměstna-
vatel musí určit čerpání zbytku 
dovolené z předchozího roku nej-
později do 30. června následující-
ho kalendářního roku. Neučiní-li 
tak, má právo určit čerpání dovo-
lené rovněž zaměstnanec, musí 
to však oznámit zaměstnavateli 
alespoň 14 dnů předem, pokud 
se obě strany nedohodnou jinak. 

Dochází také ke změně u do-
hod o provedení práce. Nově je 
možno na DPP konat práce až do 
rozsahu 300 hodin ročně, ovšem 
v případě, že výdělek z dohody 

je vyšší než 10 000 Kč hrubé-
ho měsíčně, bude předmětem 
plateb zdravotního a sociálního 
pojištění. V dohodě musí být po-
vinně sjednáno, na jakou dobu se 
uzavírá.

Na závěr uveďme také změnu 
definice nelegální práce v novele 
zákona o zaměstnanosti. 

Nelegální prací se tedy rozu-
mí „výkon závislé práce fyzickou 
osobou mimo pracovněprávní 
vztah“. 

Zákon navíc zvyšuje postihy 
pro zaměstnavatele, kteří takovou 
práci umožní, ale současně i pro 
zaměstnance, kteří takovou práci 
vykonávají. Zákon se tak díky přís-
nějšímu vymezení a vyšší penali-
zaci snaží odstranit existenci tzv. 
zastřeného pracovního vztahu, 
který je běžně mezi personalisty 
označován jako „švarcsystém“ 
a ze strany státních úřadů a insti-
tucí obcházen pod hlavičkou „ne-
investiční prostředky na služby“. 

Radek Filo, Jana Bruthans

Bratranci Sedlákovi jsou již čtvr-
tou generací vinařů této rodiny.
Jejich hájemství se rozprostírá 
na dvanácti hektarech vlastních 
vinic ve velkopavlovické vinařské 
podoblasti pouze v obci Velké 
Bílovice, kde byl už v roce 1918 
postaven rodinný vinný sklep.

Jejich práce je poctivá a na vínu 
to jde poznat – nenajdete v něm 
falešné tóny. Sedlákovi kladou dů-
raz na práci s jednotlivým keřem 
během celého vinařského roku. 
Jejich produkce je dána jednodu-
chou rovnicí – pouze 1 až 2 láhev 
z jednoho keře.

Víno od Sedláka – jak vám chutná? 
Zkuste si porovnat své chuťové 

vjemy s těmi, které zaznamenal 
odborník z webu Historie a víno. 
No, a pokud vám víno šmakuje, 
nechejte se inspirovat k ochutná-
ní dalších odrůd:

„Modrý Portugal 2009 - pozdní 
sběr. Já tuhle odrůdu nijak zvláště 
nevyhledávám, tento vzorek byl 
ale hodně netypický, líbil se mi 
a nedalo mi, abych se nezeptal, 
zda v něm není nějaká příměs jiné 
odrůdy, protože mi moc nesedě-
la ani barva ani vůně. Odpověď 
zněla, že jde o unikátní velmi sta-
rý klon. Tak čím mě zaujal? Velmi 

tmavá granátová barva, vysoká 
viskozita. Velmi intenzivní a na 
odrůdu nezvykle těžká vůně ma-
lin a ostružin. V těle středně plné, 
hodně kořenitá chuť peckovin, 
středně dlouhá dochuť. 

Tramín červený 2010 - pozdní 
sběr: Sytější zlatavá barva, visko-
zita vyšší. Velmi intenzivní, těžká 
sladká vůně, v níž byly pro odrů-
du typické růže a také skořice. 
Plné tělo, lahodná bohatá chuť 
rozinek a sladkého ovoce. V chuti 
ani v delší dochuti jsem neobjevil 
žádný náznak hořčinky, která se 
u tramínu občas objevuje. I když 

v poslední době v mých soukro-
mých preferencích tato odrůda 
malinko ustupuje, tentokrát se mi 
hodně líbila.“

 Ilustrační fotografie Foto: redakce


