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příprava nového čísla našeho časopisu 
probíhá uprostřed rychle se měnící epide-
miologické situace a přijímaných návazných 
opatření, která mají za úkol zastavit nebo 
zpomalit šíření nákazy covid-19.

Centrum pro regionální rozvoj České repub-
liky zodpovědně reaguje na tyto okolnosti 
tím, že v minulých dnech omezilo osobní 
kontakty s veřejností, žadateli a příjemci, 
zrušilo chystaná školení, semináře a další 
plánované hromadné akce.

Rádi bychom vás nicméně ujistili, že veškerý 
servis pro žadatele a příjemce poskytuje 
Centrum bez omezení náhradním způsobem 
pomocí elektronické (e-maily, videokonzul-
tace) nebo telefonické komunikace.

Jsme si vědomi toho, že přijatá opatření 
v boji proti covid-19 mohou pro příjemce 
znamenat velké množství různých problé-
mů s dopadem na harmonogram projektu. 
V této souvislosti bychom vás chtěli ubezpe-
čit, že Centrum bude přistupovat ke každé-
mu projektu individuálně, vždy ve snaze co 
nejvíce pomoci příjemci zdárně dokončit 
realizaci jeho projektu.

Na dalších stránkách se můžete seznámit 
s našimi specializovanými pracovišti, která 
jsou zaměřena na kontroly a administraci 
veřejných zakázek. Na mapě spádových 
oblastí zjistíte, na jaké pracoviště se můžete 
se svým projektem obrátit. Podrobně se 
seznámíte s jejich řediteli v rozhovorech, 
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ve kterých také můžete nahlédnout pod 
pokličku kontroly veřejných zakázek.

Na dalších stránkách Vás pozveme na jižní 
hranici naší republiky, poblíž Mikulovu, 
na samou hranici s Rakouskem, kde byla 
zachráněna a obnovena unikátní barokní 
památka, most s patnácti cihlovými oblouky. 
Cesta k němu je napojena na mezinárodní 
páteřní cyklostezku. Díky programu Interreg 
V-A Rakousko je tato mimořádná památka 
zachována i pro budoucí generace.

Cesta kamene je rozsáhlým projektem, 
který spojuje Podkrkonoší na české straně 
s polským Dolním Slezskem. Nabídne síť 
turistických a cyklistických stezek s dlouhou 
řadou technických i kulturních památek 
vytvořených z místních surovin – kameniva 
a s celou historií přeshraničního regionu, 
který je neodmyslitelně spjatý s těžbou, 
zpracováním a využíváním hornin, minerálů 
i polodrahokamů.

Centrum se letos v září již podruhé 
účastnilo nadačního běhu Teribear, jeho 
téměř 90 běžců získalo svými výkony přes 
130.000 Kč pro Nadaci Terezy Maxové dě-
tem. Celkově se umístilo na 6. místě z více 
než 600 přihlášených týmů.

Vážení čtenáři, přejeme vám v této nelehké 
době příjemné čtení, hodně optimismu 
a hlavně pevné zdraví.

Vaše redakce

Vážení čtenáři,
Úvodní slovo

Regiony nás baví. Občasník. Vydává Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3, 
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V oblasti administrace veřejných 
zakázek nabízí Centrum tři specia-
lizovaná spádová pracoviště, a to 
na Územních odborech IROP pro 
Plzeňský, Jihomoravský a Králové-
hradecký kraj, kde jsou k dispozici 

specialisté, kteří kontrolují ve-
řejné zakázky, komunikují s žada-
teli a příjemci o průběhu kontrol 
a provádějí preventivní osvětu 
v oblasti veřejných zakázek. Na 
každém ze tří uvedených pra-

covišť je našimi specialisty po-
skytována komplexní odborná 
činnost ke všem aktivitám IROP.

V případě disponibilních kapacit 
mohou specializovaná pra-
coviště též poskytovat konzul-
tace k připravovaným veřejným 
zakázkám, které žadatelé a pří-
jemci budou předkládat v rámci 
svých projektů.

Pokrytí území České republiky 
jednotlivými odděleními na 
administraci veřejných zakázek 
(OAVZ) uvádíme v mapě a pře-
hledné infografice. Na následují-
cích stránkách si můžete přečíst 
minirozhovory s jednotlivými 
vedoucími OAVZ.

Specializovaná pracoviště 
Centra pro administraci 
veřejných zakázek
Centrum pro regionální rozvoj stále zkvalitňuje 
služby pro žadatele a příjemce, proto již před 
několika lety přistoupilo ke specializaci 
svých pracovišť. Cílem tohoto procesu 
je centralizovat odbornosti v určité 
oblasti na jednu či více poboček 
Centra, a poskytnout tak 
žadatelům a příjemcům 
co nejlepší servis.

Přehled specializovaných pracovišť pro administraci veřejných zakázek

Aktuální kontakty na příslušná územní pracoviště IROP a na naše 
specializované pracovníky jsou uvedeny na domovské stránce 
Centra https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/.

Jihomoravský kraj 
Adresa: Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno-Komárov
Pracovní doba: 9:00 – 16:00
Kontakt: iropjihomoravsky@crr.cz
Vedoucí pracoviště: Ing. Eva Marečková
Počet specialistů: 16

Plzeňský kraj
Adresa: 17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň
Pracovní doba: 9:00 – 16:00
Kontakt: iropplzensky@crr.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Lukáš Holub
Počet specialistů: 12

Královéhradecký kraj 
Adresa: Evropský dům, Švendova 1282, 
500 03 Hradec Králové
Pracovní doba: 9:00 – 16:00
Kontakt: iropkralovehradecky@crr.cz
Vedoucí pracoviště: Mgr. Tomáš Vontor
Počet specialistů: 13
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Dvě otázky pro 
Evu Marečkovou,

Mezi odbornou veřejností se 
v obecné rovině dlouhodobě dis-
kutuje nedostatek kvalifikovaných 
kapacit, které se specializují na 
zadávání veřejných zakázek, na 
trhu práce. Jak se s touto sku-
tečností vyrovnalo Centrum? Daří 
se nacházet dostatečné kapacity 
pro kontrolní činnost?

Kontroloři veřejných zakázek působí 
ve všech krajích České republiky. 
Relativně problematický nábor pra-
covníků v oblasti veřejných zakázek 
zaznamenáváme pouze v některých 
regionech, kde je na trhu práce 
nabídka potenciálních odborníků 
omezená, a potom v Praze, kde je 
naopak v této oblasti zdaleka nejširší 
konkurence zaměstnavatelů. Nicmé-
ně vzhledem k celorepublikovému 
pokrytí administrace veřejných 
zakázek třemi odděleními (OAVZ), 

a to v Brně, Plzni a Hradci Králové, 
jejichž pracovníci jsou zastoupeni 
ve všech příslušných krajích, není 
nepřekonatelným problémem ani 
přijetí juniorního pracovníka a jeho 
postupné zaškolení. Každé z těchto 
tří oddělení veřejných zakázek totiž 
disponuje zkušenými odborníky, 
kteří v případě přijetí juniorního 
pracovníka do kolektivu mohou 
poskytnout patřičné odborné know-
how a prostřednictvím mentoringu 
ho připravit na veškerá úskalí, se 
kterými se při kontrolní činnosti 
může setkat.

Centrum klade důraz na vysokou 
erudici pracovníků kontrolujících ve-
řejné zakázky a lze uvést, že v sou-
časnosti disponuje relativně širokou 
kapacitou fundovaných odborníků 
v oblasti veřejných zakázek, kteří 
do Centra nastoupili s předchozí 

vedoucí OAVZ Brno

jednu ze součástí naší činnosti, 
která je sice pro všechny zúčastně-
né nepříjemná, nicméně podle 
stanovených pravidel pro posky-
tování dotací nezbytná. Nelze 
také opomenout, že Centrum 
má odpovědnost za to, že výdaje 
uplatňované v IROP jsou vynakládá-
ny v souladu s platnými předpisy, 
zejména v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. V pří-
padě porušení zákona o zadávání 
veřejných zakázek (nebo jiných 
relevantních předpisů) má Cent-
rum povinnost přistoupit k uložení 
finanční opravy (korekce dotace). 
Do budoucna se také budeme ve 
vyšší míře věnovat preventivním 
kontrolám, tedy kontrolám před za-
hájením zadávacího řízení a rovněž 
i konzultacím před zahájením 
zadávacího řízení. Tyto preventivní 
kontroly a konzultace tvoří právě ná-
stroj ke snížení množství uložených 

finančních oprav, které jsou ukládá-
ny jen v situacích, kdy už náprava 
nezákonného stavu není možná.

Pokud jde o možnost příjemců bránit 
se proti uložené finanční opravě, 
lze v prvním kroku podávat námitky 
proti výsledku předběžné kontroly 
(stanovisko k zakázce), které Cent-
rum po jejich podání a nejpozději 
s předloženou žádostí o platbu 
posoudí a může jim autoremedurou 
zčásti nebo i zcela vyhovět. V pří-
padě, že Centrum posoudí námitky 
proti závěru předběžné kontroly 
jako nedůvodné nebo zčásti nedů-
vodné, přistupuje Centrum/ŘO IROP 
k uložení finanční opravy (Informace 
o nevyplacení části dotace). Pří-
jemce je oprávněn podat proti této 
opravě v zákonné lhůtě námitky, 
které jsou pak následně vypořádány 
ze strany ŘO IROP, a to na základě 
vyjádření Centra k těmto námitkám. 

zadavatelskou, kontrolní či pře-
zkumnou praxí. Centru se tak daří 
držet nadstandardní kvalitu v ob-
lasti kontroly veřejných zakázek, 
odbornost svých pracovníků pro-
hlubuje průběžným vzděláváním, 
ať už na bázi externích školení 
a seminářů, nebo prostřednictvím 
„na míru ušitých“ interních školení 
zaměřených na potřeby kontrolní 
praxe Centra.

Jsem rovněž přesvědčena, že 
úspěch v personální oblasti nespo-
čívá pouze v získání dostatečného 
počtu odborně způsobilých nových 
pracovníků, ale stejně důležité je si 
tyto lidi udržet a mít možnost jejich 
průběžného dalšího vzdělávání, což 
se v Centru, jak si troufám tvrdit, 
daří. Fluktuace pracovníků v oblasti 
veřejných zakázek je téměř nulová 
a i tato skutečnost přispívá k tomu, 
že jsme schopni kontrolu veřejných 
zakázek provádět vždy na vysoké 
odborné úrovni, a plnit tak hlavní 
cíl naší činnosti, kterým je zajistit 
příjemcům maximální podporu při 
zadávání veřejných zakázek. Naše 
služby žadatelům spočívají zejména 
v kontrole veřejných zakázek před 
zahájením zadávacího řízení tak, 
aby celé zadávací řízení proběhlo 
pokud možno bezproblémově.

Méně příjemnou stránkou kontroly 
VZ je v krajních případech i udě-
lování finančních oprav. Jakým 
způsobem vnímáte tuto agendu? 
Jak se mohou zadavatelé proti 
případnému postihu bránit?

Agendu ukládání finanční oprav 
(korekce dotace) vnímám jako 

Pokud ŘO IROP potvrdí uloženou 
finanční opravu svým rozhodnu-
tím (rozhodnutím ministryně pro 
místní rozvoj), může příjemce toto 
rozhodnutí napadnout žalobou 
u příslušného soudu. Nutno ale 
podotknout, že v drtivé většině pří-
padů je názor Centra ze strany ŘO 
IROP potvrzen, což mimo jiné svědčí 
o vysoké odbornosti kontrolorů 
veřejných zakázek působících 
v Centru.

Pracoviště OAVZ Brno 
a jeho spádové kraje.

• Jihomoravský kraj
• Kraj Vysočina
• Olomoucký kraj
• Zlínský kraj
• Moravskoslezský kraj

Rozhovory
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Dvě otázky pro 
Lukáše Holuba,
vedoucího OAVZ Plzeň

Z jakého důvodu je kontrola veřejné 
zakázky rozdělena do několika fází? 
Jaké spatřujete (ne)výhody takové-
ho systému?

Důvodem existence tohoto systé-
mu je jednoznačně snaha předejít 
chybnému postupu zadavatele 
v rámci zadávacího řízení, které by 

mohlo v krajních případech vést 
až k uplatnění finanční opravy 
z částky poskytnuté dotace. Ne-
hledě na skutečnost, že všechny 
operační programy jsou vázány 
pokyny Národního orgánu pro 
koordinaci (NOK), který stanovu-
je povinnost zkontrolovat určité 
procento nadlimitních veřejných 
zakázek před jejich vyhlášením 
a zadáním, se snažíme na úrovni 
Centra dosáhnout stavu, kdy bude 
možné zkontrolovat v jednotlivých 

Centra výraznější negativní dopad 
na záměry zadavatele. Osobně tedy 
nepochybuji o tom, že výhody tohoto 
systému jednoznačně převažují nad 
nevýhodami.

Jaké okolnosti nejvíce komplikují 
proces kontroly veřejných zakázek 
v IROP?

Skutečností, které mohou mít dopad 
do procesu kontroly veřejných 
zakázek v IROP, je celá řada. Pokud 
bych měl zmínit ty nejzásadnější, 
jsou to především kapacitní možnosti 
Centra, dále stále ještě nepříliš roz-
vinutá rozhodovací praxe Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže (dále 
jen „ÚOHS“) a judikatura správních 
soudů s ohledem na některé aspek-
ty aplikace zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „ZZVZ“) a v neposlední řadě také 
samotný přístup zadavatelů k prová-
děné kontrole a jejich povinnostem 
vyplývajícím z pravidel IROP.

Jak jsem již zmínil k první otázce, cí-
lem Centra je kontrola veřejných za-
kázek v jednotlivých (preventivních) 
fázích, a to nejlépe úplně ve všech 
ke kontrole předložených veřejných 
zakázek. Nicméně je nutné přiznat, 
že v aktuálním programovém období 
se to ne zcela dařilo, jelikož množství 
předložených veřejných zakázek bylo 
natolik vysoké, že i přes veškerou 
snahu nebyly dostupné kapacity 
Centra na takový nápor kontrol 
připraveny a od preventivních 
kontrol se na určité časové období 
muselo upustit. Centrum však na 
tuto situaci zareagovalo a v sou-
časnosti je systém optimalizován tak, 
abychom byli schopni pro nadcháze-
jící programové období provádět 
kontroly veřejných zakázek prů-
běžně, a to ve všech fázích. Věřím, 

Kontrola veřejné zakázky 
v Integrovaném regionálním 
operačním programu (dále jen 
„IROP“) je v optimálním případě 
rozdělena do 6 fází:

*fázích veškerá zadávací řízení, a riziko 
porušení zákona či jiného předpisu 
tak tím snížit na minimum. Osobně 
považuji takový systém kontrol za 
velmi užitečný a nenahraditelný z hle-
diska prevence.

Právě předcházení případným po-
chybením je zásadní výhodou kontrol 
rozdělených do několika fází. Za-
davatel tak získá alespoň přiměřené 
ujištění o správnosti svého postupu, 
vyjasní si případné nejasnosti s pra-
covníky Centra, a minimalizuje tak 
rizika spojená se zadáním veřejné 
zakázky. Pokud jsou v průběhu za-
dávacího řízení shledána v postupu 
zadavatele závažná pochybení, je ve 
většině případů možné přijmout ná-
pravná opatření, a to až do okamžiku 
podpisu smlouvy. Pokud nápravná 
opatření přijmout nelze, může za-
davatel přistoupit ke zrušení zadáva-
cího řízení, což je sice krajní varianta, 
nicméně se tak lze vyhnout případné-
mu uplatnění finanční opravy, která 
mívá obvykle neblahé důsledky na 
hospodaření zadavatele.

Nevýhodu systému kontrol spatřu-
ji zejména v jeho relativní časové 
náročnosti, a to především z pohle-
du zadavatele. V pravidlech IROP je 
stanovena desetidenní lhůta od před-
ložení dokumentace zadavatelem, 
během které by měl zadavatel vyčkat 
s dalším postupem (vyhlášením za-
dávacího řízení, uzavřením smlouvy) 
do vyjádření Centra. Pro zadavatele to 
může být určitá komplikace, zejména 
pokud stanovil harmonogram veřejné 
zakázky bez časové rezervy. Je tedy 
pochopitelné, že někteří zadavatelé 
nejsou takovému systému příliš na-
kloněni, nicméně pokud zadavatel po-
čítá s kontrolou dopředu a přizpůsobí 
tomu proces zadávání, neměla by mít 
kontrola veřejné zakázky ze strany 

že budeme brzy schopni dosáhnout 
potřebné kapacity a nabídneme 
zadavatelům v tomto ohledu služby 
v potřebném rozsahu.

Jednou z rovin, která může za 
určitých okolností komplikovat pro-
ces kontroly veřejné zakázky, je ne-
existence rozhodovací praxe ÚOHS, 
popř. judikatury správních soudů 
pro některé výkladové nejasnosti 
ZZVZ. Jakkoli jsou pracovníci Centra, 
kteří provádějí kontrolu veřejných 
zakázek, po odborné stránce na vy-
soké úrovni, existují stále výkladové 
nejasnosti ZZVZ, o kterých se vedou 
debaty mezi odbornou veřejností, 
přičemž správný výklad nebyl v řadě 
situací prozatím ze strany správních 
soudů ani ÚOHS stanoven nebo 
potvrzen. A jsou to právě správní 
soudy, potažmo ÚOHS, které by 
měly mít ve výhradní kompetenci 
výklad ZZVZ. Centrum si je samo-
zřejmě vědomo, že nesprávnou 
interpretací ZZVZ v rámci kontroly 
veřejné zakázky může dojít až k po-
škození práv zadavatele (v případě 
uplatnění finanční opravy), proto 
v případech dosud nepodložených 
jednoznačným výkladem postupuje 
vždy ve prospěch zadavatele. V rám-
ci preventivních kontrol veřejných 
zakázek je tedy možné i takové 
situace řešit poměrně „bezpečně“ 
a zadavateli je vždy doporučen 
takový postup, který zakládá určitou 
úroveň právní jistoty.

Kontrolu veřejné zakázky mohou 
komplikovat i samotní zadavatelé, 
a to zejména ti, kteří se předem 
staví ke kontrolám zakázek ze strany 
Centra negativně, nepředkládají 
dokumentaci v potřebném rozsahu 
a včas, nebo nedbají na doporučení 
Centra. Veškeré tyto aspekty mohou 
vést jak k prodlužování doby trvání 

samotné kontroly, tak i k závažné-
mu pochybení zadavatele v rámci 
zadávání zakázek. Osobně ale 
vnímám Centrum jako velmi „prokli-
entsky“ orientovanou organizaci, 
která nepřistupuje k zadavatelům 
pouze z pozice kontrolního orgánu, 
ale snaží se jim nabídnout také 
rovnocenné partnerství. Pokud tedy 
zadavatelé komunikují s pracovníky 
Centra konstruktivně (což se ve 
většině případů děje), lze se téměř 
vždy dobrat řešení akceptovatelné-
ho pro obě strany.

Rozhovory

Pracoviště OAVZ Plzeň 
a jeho spádové kraje.

• Plzeňský kraj
• Jihočeský kraj
• Karlovarský kraj
• Ústecký kraj

kontrola zadávací  
dokumentace před vyhlášením 
zadávacího řízení,

kontrola průběhu zadávacího 
řízení před zadáním veřejné 
zakázky (podpisem smlouvy),

kontrola postupu zadavatele 
po podpisu smlouvy,

kontrola návrhu dodatků,

kontrola uzavřených dodatků,

kontrola všech případně 
provedených změn smlouvy 
(v rámci kontroly žádosti o platbu).

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Vizí Centra pro nejbližší bu-
doucnost je rozšířit portfolio 
„služeb“ o poskytování dílčích 
konzultací k veřejným zakázkám 
a pořádání seminářů/kulatých 
stolů k tématu veřejných zakázek 
s významnými partnery v regio-
nu. Z jakého důvodu přistoupilo 
Centrum k uvedenému záměru? 
Lze nastínit předpokládaná pozitiva 
takové spolupráce?
Hlavní prioritou Centra v oblasti 
veřejných zakázek při jednání s kli-
enty nadále zůstává snaha o profe-
sionální a vstřícný proklientský 
přístup. Cílem takové snahy je nejen 
hlubší budování pozitivního vztahu 
mezi Centrem a příjemci/zadavateli 
a obrazu Centra v očích veřejnosti 
obecně, ale především snaha o ještě 
větší snížení chybovosti zadavatelů 
při zadávání veřejných zakázek.

Jedním z nástrojů, pomocí kterých 
se Centrum snaží uvedeného cíle 
dosáhnout, je i zavedení dílčích 
konzultací k chystaným veřejným 
zakázkám. Tato konzultační činnost 
bude zajištěna prostřednictvím spe-
cializovaných oddělení administrace 
veřejných zakázek v Hradci Králové, 
Brně a Plzni. Zaměření odborných 
konzultací bude realizováno jak 
podle principu územního, tak 
podle tematického, s přihlédnutím 
k odborné specializaci jednotlivých 
územních pracovišť (např. specia-
lizací OAVZ v Hradci Králové jsou 
veřejné zakázky týkající se dodávek, 
služeb a stavebních prací v oblasti 
zdravotnictví a národních kulturních 
památek). Dalším nástrojem na 
snižování chybovosti zadavatelů 
při zadávání veřejných zakázek, na 
kterou se chce Centrum v následu-

jícím programovém období více 
zaměřit, je zvyšování odbornosti 
zadavatelů/příjemců v oblasti 
zadávání veřejných zakázek. 
Centrum se zaměří na vhodné 
vzdělávání zadavatelů prostřednic-
tvím pořádání odborných seminá-
řů a workshopů včetně navázání 
aktivní spolupráce se zadavateli 
prostřednictvím nově zřízených 
komunikačních kanálů. Při spolu-
práci s významnými zadavateli 
a partnery se vždy preferuje indivi-
duální přístup.

Vnímání Centra jako „dobrého 
partnera“ je podporováno dis-
tribucí informací prostřednictvím 
webových prezentací a od-
borných časopisů, ve kterých 
Centrum aktivně upozorňuje 
zadavatele/příjemce na možná 

Dvě otázky pro 
Tomáše Vontora,
vedoucího OAVZ Hradec Králové

úskalí při zadávání veřejných za-
kázek a na konkrétní oblasti, v nichž 
zadavatelé často chybují, a kdy tak 
může docházet až k uplatňování 
finančních oprav.

V rámci Centra zajišťují kontrolu 
veřejných zakázek dle ZZVZ spe-
cialisté na administraci veřejných 
zakázek, zatímco kontrolu zakázek 
mimo režim ZZVZ (dle Metodické-
ho pokynu pro oblast zadávání 
zakázek pro programové období 
2014–2020, dále jen „MPZ“) kont-
rolují manažeři projektu. Je možné 
přiblížit důvody takového rozdělení 
kontrol? V čem je možné shledat 
jeho (ne)výhody?

Centrum provádí kontrolu všech 
veřejných zakázek i zakázek 
mimo režim zákona, které za-

davatel realizoval a z nichž žádá 
prostřednictvím Žádosti o platbu 
o poskytnutí finanční podpory 
(ve výši celkových způsobilých 
výdajů). Veřejné zakázky malého 
rozsahu zadávané mimo režim 
zákona podle MPZ kontrolují 
manažeři projektu. Naproti tomu 
veřejné zakázky zadávané dle 
ZZVZ a veřejné zakázky vyšší 
hodnoty, zadávané dle MPZ, 
kontrolují vyškolení specialisté 
z jednotlivých oddělení adminis-
trace veřejných zakázek. Důvody 
pro takové rozdělení kompetencí 
jsou především kapacitní, pro-
tože kontroly veřejných zakázek 
malého rozsahu, zadávaných dle 
MPZ, jsou méně náročné jak z hle-
diska složitosti předmětu plnění, 
tak i z hlediska případné kvalifika-
ce či hodnotících kritérií. Zadání 

veřejné zakázky dle MPZ je obecně 
podstatně méně náročným způso-
bem zadávání, co se týká pravidel 
a povinností, které je zadavatel 
povinen dodržet. Tam, kde se u ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
bude jednat o složitější kontrolu, 
jsou specialisté z oddělení admi-
nistrace veřejných zakázek připra-
veni s manažery projektu spolu-
pracovat. Ať už se jedná o kontroly 
výběrových (dle MPZ) či zadáva-
cích řízení, Centrum klade velký 
důraz na systematické odborné 
vzdělávání specialistů na adminis-
traci veřejných zakázek a projek-
tových manažerů kontrolujících 
veřejné zakázky mimo režim ZZVZ 
prostřednictvím individuálních 
školení, odborných setkání, 
sdílením informací a vzájemnou 
komunikací napříč Centrem.

Pracoviště OAVZ 
Hradec Králové a jeho 
spádové kraje

• Královéhradecký kraj
• Liberecký kraj
• Pardubický kraj
• Středočeský kraj

Rozhovory
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S výstavbou barokního cihlového mostu 
se započalo začátkem 17. století. Dříve 
byl jediným přístupovým místem na 
ostrov s letohrádkem, který byl na svou 
dobu v evropském měřítku zcela ojedi-
nělou komponovanou krajinou, tvo-
řenou vedle staveb i parkovou úpravou 
celého ostrova. Samotný most je 95 
metrů dlouhý a má šířku 3,7 metru. 
Cihlová stavba, která je složena z 15 
cihlových oblouků, je zcela mimořádná 
nejen svým stářím, ale zejména volbou 
použitého materiálu a celkovým kon-
strukčním řešením. O kvalitě práce na-
šich předků svědčí i dobře zachované 
původní barokní cihly, které tak mohly 
být pro obnovu mostu znovu využity.

Při dnešní poloze hranic se most na-
chází jen pár metrů od státní hranice 
mezi Českou republikou a Rakouskem. 
Součástí projektu bylo tedy i napojení 
této výjimečné památky na páteřní 
cyklostezky a přístupové cesty z obou 
stran hranice. Most je tak nejen symbo-
lickou spojnicí historických epoch, ale 
vytvořil i překrásný prostor pro vzájem-
ná setkávání turistů a milovníků historie 
z české i rakouské strany. V okolí mostu 
proto vznikla i nová naučná stezka, kte-
rá návštěvníkům přiblíží pomocí šesti 
informačních panelů unikátnost celého 
místa. Sama státní hranice se právě zde 
v minulosti často měnila, a obnovená 
památka tak naplňuje cíle programu, 
které mají právě přes mosty, fyzické 
i psychologické, spojovat občany obou 
republik.

Slavnostní otevření mostu se usku-
tečnilo dne 13. července 2020 za 
účasti velvyslankyně České republiky 
v Rakousku JUDr. Ivany Červenkové 
a politických reprezentací partnerů 

zapojených v projektu – města Mikulov, 
obce Sedlec, obce Drasenhofen, kte-
ří potvrdili symboliku tohoto místa při 
rozvoji přeshraničních vztahů mezi oběma 
zeměmi. Právě tudy vedla v minulých 
letech nepropustná hranice mezi oběma 
státy, která znemožňovala kontakt mezi 
sousedy přes hranice a na dlouhá dese-
tiletí zastavila rozvoj a péči o mimořádné 
památky, které v těchto místech na hrani-
cích obou států historicky byly.

I přes částečnou změnu původního rázu 
krajiny, kterou koncem 19. století protnula 
železnice, se spolu s opravou samotného 
letohrádku (v roce 2019), ke kterému most 
původně vedl, daří postupně obnovit 
a zachovat pro budoucí generace tento 
historicky cenný odkaz našich předků.

Jedinečné, avšak donedávna zarostlé, zanedbané a dávno zapomenuté 
památce z doby kardinála Dietrichsteina se díky prostředkům 
z přeshraničního programu Intrereg V-A Rakousko – Česká republika 
podařilo navrátit její dávný lesk a zpřístupnit ji veřejnosti.

Portz Insel 
Obnova unikátní barokní památky

Intrereg V-A Rakousko – Česká republika
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Vydejte se s námi pěšky nebo na kole do Podkrkonoší na stezky, 
které vás zavedou ke slavným i k poněkud zapomenutým 
kamenným svědkům minulosti. Projekt spojující Podkrkonoší 
s Dolním Slezskem přibližuje návštěvníkům zajímavá místa 
a nese jméno „Cesta kamene“.

Cesta kamene provede 
návštěvníky Českem 
i Polskem

Interreg V-A Česká republika – Polsko
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Na poznávacích okruzích, které 
najdete v Hořicích, ve Dvoře Králové 
nad Labem, v polské Dobroměři, 
Svídnici a Střegomi, se seznámíte 
s místní historií těžby a zpracování 
kamene. Síť nově zbudovaných 
cyklostezek, naučných tras a nově 
opravené památky lákají cyklis-
ty na místa, kde si mohou nejen 

odpočinout, ale třeba se vydat po 
stopách kamenického řemesla ve 
východních Čechách a v polském 
pohraničí.

V Hořickém regionu, který se rozklá-
dá za Jičínem, se pískovec lámal nej-
spíše už od středověku. Dodnes se 
zde nalézají pozůstatky po bohaté 

kamenické a sochařské historii. Velkou 
slávu zažila těžba pískovce na konci 
19. století v souvislosti s dokončením 
místní železniční tratě. Ta umožnila 
dopravní spojení s Prahou a další-
mi městy, a tak se pískovec z obce 
Podhorní Újezd a ze sousedních Vojic 
dovážel i na stavbu Národního diva-
dla, dostavbu katedrály sv. Víta a na 
stavbu mnoha dalších významných 
budov. To vše a ještě mnohem více 
se dozvíte v nově rekonstruovaném 
Městském muzeu a galerii v Hořicích.

Na okraji Lázní Bělohrad nabízí Cesta 
kamene Hřídeleckou hůru, která je 
pozůstatkem po třetihorní sopce. 
Díky tomu se v čedičovém kopci 
nachází bohatý zdroj minerálů včetně 
dolomitu, kalcitu, opálu nebo olivínu. 
Těžba čediče se tu zastavila v roce 
1926 a dodnes tu po ní zbyly četné 
dutiny a komory, které jsou osídlené 
netopýry.

Na polské straně zase můžete ob-
divovat velkolepé žulové lomy u města 

Název:  
Cesta kamene

Výše dotace EU: 
1.699.023,52 eur

Veřejné zdroje ČR: 
293.869, 40 eur

Soukromé zdroje: 
5.958,28 eur

Celková částka:  
1.998.851 eur

Název dotačního programu:  
INTERREG V-A Česká 
republika – Polsko

Odkaz:  
www.cestakamene.eu

www.cz-pl.eu

*
Střegom, které navíc nabízí i řadu 
památek. Mimo jiné v něm byla 
díky projektu vybudována unikátní 
Alej soch, vystavující umělecká díla 
přímo pod širým nebem.

Ve Svídnici můžete ochutnat 
vyhlášené místní pivo, výborné 
perníky a prozkoumat kupeckou 

tradici města i historii sedmileté 
války, která do těchto míst zasáhla 
ve 2. polovině 18. století. Město je 
také plné pověstí a příběhů, a to 
díky soužití mnoha evropských 
národů, které tu po staletí vytvářely 
jedinečnou atmosféru. Za zhlédnutí 
stojí také čtyři nově rekonstruované 
kamenné kašny.
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Pomáháme

Centrum 
nasbíralo přes 
13 000 km pro 
Teribear

Tato nadace přispívá k návratu dětí 
z dětských domovů do rodinné 
péče, maminkám v nouzi pomáhá 
s výchovou jejich dětí a také se snaží 
udržovat biologické rodiny pohro-
madě, aby nemusely být děti z nich 
umisťovány do ústavní péče. V le-
tošním roce nebyla akce Teribear ča-
sově ohraničena, cílem bylo nasbírat 
cílovou částku 10.000.000 Kč, což 
znamenalo naběhat a nachodit 
celkem 1.000.000 kilometrů.

Teribear odstartoval 10. září a pro 
pražské zaměstnance Centra byl 

I letos se Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
rozhodlo zapojit se do akce Teribear, která kvůli aktuální 
covidové situaci probíhala po celé naší republice 
individuálně s pomocí mobilní aplikace STRAVA. V rámci 
Teribear se počítá každý nachozený či naběhaný 
kilometr, který se promění v 10 Kč ve prospěch Nadace 
Terezy Maxové dětem.

ku v rámci všech týmů. Díky 
neskutečnému zápalu našich 
zaměstnanců obsadilo Centrum 
neuvěřitelné 6. místo z více než 
600 týmů! Celkově zaměstnan-
ci Centra naběhali a nachodili 
13.319,9 kilometrů a nadace díky 
nim získala pro své projekty po-
moci dětem 133.199 Kč.

Děkujeme všem zaměstnancům, 
kteří se rozhodli akci Teribear 
svou aktivní účastí podpo-
řit a velmi se těšíme na další 
společný ročník.

připraven společný program 
„Odpoledne s trenérem“, v jehož 
rámci se zaměstnanci na úvodní 
přednášce seznámili s teorií 
běhu a při praktické části si 
vyzkoušeli běžeckou abecedu, 
vhodné cviky, se kterými mohou 
běh kombinovat i závěrečné 
protažení.

Tým Centra pro regionální rozvoj 
České republiky pro Teribear 
2020 čítal 89 zaměstnanců. Již 
v polovině akce se tým Centra 
pohyboval v TOP 10 žebříč-

Děkujeme všem 
zaměstnancům, kteří se 

rozhodli akci Teribear svou 
aktivní účastí podpořit 

a velmi se těšíme na další 
společný ročník.

„Hýbejte se s TERIBEAREM 
aneb Prima pohyb s medvědem. 
Powered by ŠKODA AUTO“ 
je charitativní virtuální happening 
Nadace Terezy Maxové dětem, 
pořádaný od roku 2009, v jehož 
rámci sbírají registrovaní účastníci 
v uvedeném termínu kilometry (běh 
nebo chůze) a každý takto zdolaný 
kilometr promění partneři akce na 
konkrétní pomoc dětem. Za každý 
kilometr 10 Kč. (Zdroj: teribear.cz)

*
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Pro lepší život v regionech

Příběhy našich projektů – prohlédněte si 
úspěšně realizované projekty IROP

www.regionynasbavi.cz


