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1. Manažerské shrnutí 
 

Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (dále jen StrategieKV°) pro období 
2014 – 2020 byl schválen Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 09.09.2014 usnesením 
č. ZM/298/9/14. Jedná se o klíčový strategický rozvojový dokument, jenž zavazuje město 
k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou k  rozvoji města v souladu s nastavenými 
cíli. Návrhová část StrategieKV° definuje 8 priorit dále rozčleněných do 23 specifických cílů, 
z nichž každý bude naplňován realizací jednoho opatření.  

Implementační část dokumentu stanoví způsob, jímž bude StrategieKV° realizována v praxi – 
prostřednictvím každoročních akčních plánů, které specifikují plánované projekty v  rámci 
jednotlivých priorit a opatření, vč. určení subjektů odpovědných za jednotlivé akce. Sestavení 
akčního plánu je navázáno na tvorbu rozpočtu města. Akční plán na rok 2015 byl schválen 
Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 20.01.2015 usnesením č. ZM/30/1/15. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o první akční plán po schválení celkové StrategieKV°, byl připraven ve 
zkráceném termínu a jeho realizace v roce 2015 byla víceméně testovací. 

StrategieKV° dále uvádí způsob monitorování naplňování cílů strategie, jehož účelem je měření 
úspěšnosti při dosahování vytýčených cílů prostřednictvím systému indikátorů. Monitorovací 
zpráva StrategieKV° je sestavena na základě podkladů od gestorů opatření.  

Na začátku roku 2016 manažer StrategieKV° oslovil gestory opatření ke spolupráci na přípravě 

monitorovací zprávy. Jednotliví gestoři se měli vyjádřit ke všem projektům, které byly uvedeny 

v akčním plánu. Gestoři poskytli informace o realizaci plánovaných projektů a jejich skutečné 

finanční náročnosti. Odbor strategií a dotací doplnil informace o čerpání dotací na realizované 

projekty. Následně manažer u gestorů získával další doplňující informace o realizovaných 

projektech. Pracovníci Magistrátu města Karlovy Vary mají za povinnost v  materiálech pro 

jednání Rady a Zastupitelstva města uvádět vazbu příslušné akce na opatření StrategieKV°. 

Manažer vyhodnotil tyto materiály a relevantní informace jsou uvedeny u příslušných kapitol 

této monitorovací zprávy.  
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2. Přehled provádění  StrategieKV° 

Míru naplňování cílů StrategieKV° je možné sledovat postupným měřením nastavených 
indikátorů. Vzhledem k tomu, že se jedná o první rok realizace, nemá plnění indikátorů ještě 
zcela vypovídací hodnotu, bude záležet na dalším pokroku v  následujících letech. Nicméně již 
z prvního roku realizace lze upozornit na ty indikátory, které se dosud vyvíjejí opačným než 
žádoucím směrem. V některých případech ještě nejsou disponibilní data. Indikátory však budou 
vyhodnocovány každoročně, a je tedy předpoklad, že některá data budou zjištěna s delší než 
roční periodicitou.  

Indikátor 
Hodnota 

Trend plnění 
výchozí stav cílový stav 2015 

Průměrná roční imisní koncentrace 
polétavého prachu PM10 

25,5 μg/m3 snížení - ? 
Počet překročení denního imisního limitu 
pro koncentrace polétavého prachu PM10 

26 snížení - ? 
Intenzita dopravy na vybraných měrných 
místech: 

    
Západní 
Sokolovská 
Vítězná 
Chebský most 
Ostrovský most 
Bezručova 

10 284 
13 448 
8 652 

12 334 
5 963 
6 690 

snížení - ? 

Absolutní počet disponibilních parkovacích 
míst 

4 677 zvýšení 4 727 
 

Podíl parkovacích míst v systému „chytrého 
parkování“ 

0 zvýšení 0 
 

Počet ročně přepravených osob MHD 13 436 000 zvýšení 13 177 000 
 

Délka cyklotras a cyklostezek (km) 57,19 zvýšení 57,79 
 

Podíl bezbariérově upravených chodníků 
(%) 

30 zvýšení 33 
 

Počet nehod na přechodech pro chodce za 
rok 

15 snížení 
9  

Počet nehod na přechodech u škol za rok 1 snížení 1 
 

Kapacita zařízení pro trvalou péči o seniory 
na 1000 obyvatel 

0,42 zvýšení 0,42 
 

Počet pracovníků poskytujících terénní 
služby na 1000 obyvatel 

1,42 zvýšení 1,42 
 

Uchazeči o zaměstnání (15 – 24) 

 

418 snížení 322 
 

Uchazeči o zaměstnání (abs. škol) 

 

128 snížení 116 
 

Počet sociálních bytů na 1000 obyvatel 3,42 zvýšení 3,42 
 

Roční počet registrovaných trestných činů na 
1000 obyvatel 

331,26 snížení 260,2 
 

Objasněnost trestných činů (%) 57,41 zvýšení 65,98 
 

Roční počet návštěvníků ve vybraných 
sportovních zařízeních 

347 000 zvýšení 313 160 
 

Roční počet návštěvníků ve vybraných 
kulturních zařízení 

662 007 zvýšení 691 958 
 

Podíl MŠ, vyhovujících technickou 
infrastrukturou měst. standardu (%) 

42 zvýšení 60 
 

Podíl ZŠ, vyhovujících technickou 
infrastrukturou měst. standardu (%) 

60 zvýšení 75 
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Indikátor 
Hodnota 

Trend plnění 
výchozí stav cílový stav 2015 

Podíl tříděného domovního odpadu (%)  21 snížení 55 
 

Roční objem separovaného bioodpadu 242 zvýšení 1491 
 

Podíl opěrných zdí vyžadujících sanaci (%) 45 snížení 45 
 

 Celková plocha zeleně v širším centru města 38 zvýšení 38 
 

Počet registrovaných živnostníků fyzických 
osob se sídlem na území města 

9 744 zvýšení 11 016 
 

Počet stáží (praxí) studentů SŠ a VŠ v 
místních podnicích 

448 > 0 1 001  
Plochy v majetku města, určené pro rozvoj 
podnikání 

13,3 > 0 13,3 
 

Počet využívaných pramenů termominerální 
vody 

15 15 15 
 

Vydatnost pramenů termominerální vody 2000 2000 2000 
 

Roční počet návštěvníků v hromadných 
ubytovacích zařízeních celkem 

259 665 zvýšení 269 264 
 

Roční počet návštěvníků v lázeňských 
zařízeních 

159 689 zvýšení 141 396 
 

Počet přenocování v hromadných 
ubytovacích zařízeních celkem 

1 806 917 zvýšení 1 538 910 
 

Počet přenocování v lázeňských zařízeních 1 462 539 zvýšení 1 146 936 
 

Zapsání Karlových Varů na seznam 
UNESCO 

ne ano ne 
 

Index struktury návštěvníků 5 zvýšení 4 
 

Celkový počet diskusních fór a setkání s 
občany města 

8 > 0 8 
 

Počet účastníků diskusních fór a setkání s 
občany města 

- > 0 189 
 

Počet kulturně společenských akcí 
podporujících sounáležitost 

99 > 0 125 
 

Finanční zdraví města - poměr cizích zdrojů k 
celkovým aktivům (%) 

2,93 < 25 % - ? 
Finanční zdraví města - celková likvidita 26 > 1 - ? 
Počet kulturně společenských akcí s oficiální 
účastí partnerského města 

0 > 0 7 
 

 

Do hodnocení v monitorovací zprávě bylo zahrnuto 58 projektů, z toho 46 projektů (79,3 %) bylo 
zrealizováno, částečně zrealizováno nebo jsou stále realizovány. 12 projektů (20,7 %) se 
nepodařilo zrealizovat. 

Na základě vyhodnocení indikátorů lze konstatovat, že ze 42 sledovaných indikátorů  se jich 23 
(54,8 %) vyvíjelo žádoucím směrem, u 7 indikátorů (16,7 %) nedošlo k žádnému vývoji a u 7 
indikátorů (16,7 %) došlo k negativnímu posunu. K pěti indikátorům nejsou dosud známa data a 
indikátory nemohly být vyhodnoceny.  

Projekty, které byly uvedeny v akčním plánu, byly naplánovány v objemu 363,48 mil. Kč. 
Skutečné náklady na realizaci projektů činily 359,31 mil. Kč (tj. 98,9 % plánované hodnoty). Na 
realizované projekty byly čerpány dotace v  objemu 200,39 mil. Kč, což představuje 55,8 % 
celkových nákladů. Z vlastních zdrojů města bylo investováno na projekty v  akčním plánu 158,92 
mil. Kč. 
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Výdaje na projekty v 
roce 2015 

Z finančního pohledu lze vyhodnotit realizaci 
akčního plánu jako úspěšnou. Skutečné 
náklady se téměř shodují s plánovanými 
hodnotami. Velmi pozitivně lze hodnotit 
skutečnost, že více než polovina skutečných 
nákladů byla hrazena z dotačních prostředků.  

Vzhledem k tomu, že v některých případech 
aktivity uvedené v akčním plánu byly 
realizovány jako součást jiného většího 
projektu (např. parkovací místa v opatření 1.2 
jako součást větších projektů v opatření 4.2), 
jedná se o orientační částky, z nichž má 
vyplynout souhrnná informace o tom, zda se 
město rámcově drželo naplánovaného objemu 
finančních nákladů na realizaci akčního plánu. 
Lze konstatovat, že v r. 2015 se město při skutečné realizaci drželo limitů předpokládaných 
v akčním plánu.  
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3. Využití vnějších finančních zdrojů  
Níže uvedené tabulky uvádějí využití dotačních prostředků na projekty, které byly v  r. 2015 
realizovány v rámci akčního plánu. Přehled je uveden podle jednotlivých dotačních zdrojů.  Částky 
jsou uvedeny v tis. Kč. 

Integrovaný operační program 

Projekt Realizace v r. 2015 

Č. Název Vlastní zdroje Cizí zdroje 

139 Rekonstrukce ulic Fibichova, Janáčkova 2 300,18 9 725,86 

166 Chodníky ve Staré Roli 8 434,00 18 319,00 

167 Park za LD Stará Role 2 294,62 12 622,02 

 
CELKEM 13 028,80 40 666,88 

    
Regionální operační program NUTS II Severozápad 

Projekt Realizace v r. 2015 

Č. Název Vlastní zdroje Cizí zdroje 

75 Víceúčelová lávka Meandr Ohře – rekonstrukce komunikace 11 568,00 17 989,00 

87 Hala pro míčové sporty 68 123,00 35 442,00 

89 Venkovní bazén 7 739,00 13 964,00 

137 Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary – 1. etapa 6 593,00 40 679,00 

 CELKEM 94 023,00 108 074,00 

 

Operační program Životní prostředí 

Projekt Realizace v r. 2015 

Č. Název Vlastní zdroje Cizí zdroje 

158 MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor 4 201,857 5 094,094 

164 ZŠ J. A. Komenského – zajištění energetických úspor 15 901,00   9 605,00 

214 Dendrologická stezka 901,99 2 208,11 

 CELKEM 21 004,85 16 907,20 

 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

Projekt Realizace v r. 2015 

Č. Název Vlastní zdroje Cizí zdroje 

110 Hofské lesoparky 697,00 6 021,00 

150 "Příroda spojuje - život v korunách stromů" 208,32 12 700,09 

452 
„Příroda spojuje – Branaldova cesta“ - malotraktor k čištění 
cest 523,22 5 262,88 

 CELKEM 1 428,54 23 983,97 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Projekt Realizace v r. 2015 

Č. Název Vlastní zdroje Cizí zdroje 

-  Řešení bezbariérových vstupů do objektů ZŠ Poštovní 1 895,00 2 397,00 

 CELKEM 1 895,00 2 397,00 

 

Nadace Mezinárodního filmového festivalu 

Projekt Realizace v r. 2015 

Č. Název Vlastní zdroje Cizí zdroje 

187 MFF 300,00 8 000,00 

 CELKEM 300,00 8 000,00 

 

Česká centrála cestovního ruchu 

Projekt Realizace v r. 2015 

Č. Název Vlastní zdroje Cizí zdroje 

186 Tourfilm 0,00 360,00 

 CELKEM 0,00 360,00 

 

REKAPITULACE 

 
Dotační zdroj 

 

 
Dotace v tis. Kč 

Integrovaný operační program 40 666,88 

Regionální operační program NUTS II 108 074,00 

Operační program Životní prostředí 16 907,20 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 23 983,97 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 397,00 

Nadace Mezinárodního filmového festivalu 8 000,00 

Česká centrála cestovního ruchu 360,00 

Souhrn 200 389,05 
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4. Vyhodnocení pokroku při plnění priorit a opatření 

 

Monitorovací zpráva za rok 2015 se zabývá vyhodnocením pokroku při plnění cílů StrategieKV° na 
základě porovnání skutečného plnění akčního plánu se schváleným předpokladem. Analýza se 
zabývá: 

a) stavem realizace naplánovaných projektů 
b) porovnáním skutečně realizovaných nákladů s plánovanou finanční náročností projektů 
c) úrovní plnění příslušných indikátorů pro měření úspěšnosti 

Při vyhodnocení byly zohledněny také další aktivity, které byly v  příslušné prioritě či opatření 
realizovány nad rámec akčního plánu (např. z důvodu získání dotačních prostředků, které bylo 
důvodem k upřednostnění realizace takového projektu). 

Z důvodu přehlednosti je vyhodnocení zpracováno v podobě karet, kdy každé prioritě a každému 
opatření je věnována jedna karta formátu A4 (s výjimkou jednoho opatření s rozsahem dvou 
stran).  
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Výdaje na Prioritu 1 

Priorita 1 - UDRŽITELNÁ DOPRAVA VE MĚSTĚ 

 

Udržitelná doprava zahrnuje regulaci automobilové dopravy ve městě, optimalizaci dopravy 
v klidu a koncepční řešení hromadné dopravy, vč. dobudování návazné infrastruktury.  Součástí 
priority je také rozvoj podmínek pro pohyb chodců a cyklistů. 

Za tímto účelem bylo realizováno osm projektů (z toho pět v roce 2015 zahájeno i dokončeno a 
realizace tří projektu pokračuje i do r. 2016). Jeden plánovaný projekt nebyl zrealizován.  

Akční plán předpokládal náklady na realizaci projektů v  Prioritě 1 ve výši 76,5 mil. Kč, skutečné 
náklady byly ve výši 70 mil. Kč, z čehož však 46 mil. Kč (65,7 %) bylo kryto dotačními prostředky a 
vlastní náklady byly ve výši 24 mil. Kč (34,3 %). Byly využity dotace z Integrovaného operačního 
programu a Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.  

Plnění indikátorů v některých případech 
stagnuje, ve dvou případech se daří 
přispívat k navrženému trendu. V jednom 
případě jde však trend proti žádoucímu 
stavu. U ostatních indikátorů nejsou za rok 
2015 k dispozici potřebná data.  

Rámcově lze konstatovat, že projekty 
v zaměřené na podporu udržitelné 
dopravy ve městě se realizují a přispívají 
k plnění cílů. Podrobnější závěry bude 
možné učinit až po vyhodnocení hodnot 
indikátorů, které za r. 2015 nebyly 
k dispozici. Intenzita dopravy a s ní 

související environmentální dopady stejně 
jako počet nehod jsou zčásti závislé na 
aktivitách v opatření 1.1 (regulace 
automobilové dopravy). Aktivity zajišťující 
dopravu v klidu jsou průběžně realizovány, 
v budoucích letech však bude nutné 
budovat „chytré parkování“. Dlouhodobým 
problémem je klesající trend počtu 
přepravených osob MHD. Na koncepční 
řešení MHD a na zvýšení její atraktivity 
bude nutné zaměřit aktivity v následujících 
letech.  

  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Průměrná roční imisní koncentrace polétavého 
prachu PM10 ? 
Počet překročení denního imisního limitu pro 
koncentrace polétavého prachu PM10 ? 
Intenzita dopravy na vybraných měrných 
místech ? 

Absolutní počet disponibilních parkovacích míst  
Podíl parkovacích míst v systému „chytrého 
parkování“  
Počet ročně přepravených osob MHD 

 
Délka cyklotras a cyklostezek 

 
Podíl bezbariérově upravených chodníků  

 
Počet nehod na přechodech pro chodce za rok 

 
Počet nehod na přechodech u škol za rok 
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Opatření Gestor Garant dat 

1.1  Regulovat automobilovou dopravu ve městě OD 
OŽP 
OD 

 

Věcný a finanční pokrok: 

V akčním plánu byl na r. 2015 navržen pouze jeden projekt, který však v  ucelené podobě nebyl 
realizován. Za účelem usměrnění dopravy bylo realizováno dopravní omezení ul. Zámecký vrch. 
Nejedná se ovšem o investiční akci. Dopravní značení bylo osazeno vlastníkem komunikace 
(odbor technický). 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí 
zdroje 

 

91 

Opatření k usměrnění a 
redukci automobilové dopravy 
v centru města a v lázeňském 
centru města 

10,00 probíhá 0 0 

částečně 
realizováno 
v r. 2015, 
jedná se o 
průběžnou 
realizaci i 
v následujících 
letech 

 

Plnění indikátorů: 

Byly stanoveny dva indikátory, pro něž je zdrojem dat ČHMÚ. Data vycházejí z  měření na 
měřicích stanicích, které však byly v průběhu roku 2015 změněny. Původní měřicí stanice byla 
zrušena k  5. 8. 2015 a nová měřicí stanice začala sbírat data od 7. 8. 2015 na jiné lokalitě. 
Z tohoto důvodu data za r. 2015 zatím nejsou k dispozici.  

Třetí indikátor, jehož zdrojem dat je ŘSD, je vázán na frekvenci dopravy ve vybraných úsecích. 
Hodnota tohoto souhrnného indikátoru je však závislá na sčítání dopravy, které v  r. 2015 
neproběhlo a které je plánováno na rok 2016: 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Průměrná roční imisní koncentrace 
polétavého prachu PM10 

25,5 μg/m
3
 snížení - 

výchozí k r. 2012, k r. 2014 

hodnota 25,3 μg/m
3
 

Počet překročení denního imisního 
limitu pro koncentrace polétavého 
prachu PM10 

26 snížení - 
výchozí k r. 2012, k r. 2014 
hodnota 19 
maximum je 35 

Intenzita dopravy na vybraných 
měrných místech: 

    

Západní 
Sokolovská 
Vítězná 
Chebský most 
Ostrovský most 
Bezručova 

10 284 
13 448 

8 652 
12 334 

5 963 
6 690 

snížení - 

výchozí hodnota k r. 2010 
(celkový počet vozů za 24 
hodin), sčítání se plánuje na r. 
2016 
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Opatření Gestor Garant dat 

1.2  
Optimalizovat dopravu v klidu ve městě a zlepšit organizaci 
parkování 

ORI OT 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Projekt rekonstrukce ulic Fibichova a Janáčkova byl v  roce 2015 kompletně zrealizován, náklady 
řádově odpovídají plánu, z 80 % byl financován z prostředků EU. V rámci rekonstrukce ulic vznikla 
nová parkovací stání a navíc byly provedeny vegetační úpravy, díky nimž vznikl parčík s hřištěm.  

Navíc byl jako součást projektu č. 167 (Karlovy Vary, revitalizace veřejného prostoru – park za 
Lidovým domem) upraven prostor za Lidovým domem, vybudován chodník s  lavičkami, byla 
provedena výsadba stromů a v prostoru před poštou vznikla parkovací místa.  

Nad rámec akčního plánu bylo vybudováno parkoviště u ZŠ Poštovní.  

Celkově bylo vybudováno 50 nových parkovacích míst. 

Problémem u těchto projektů byly rozdílné požadavky obyvatel  v množství parkovacích míst, 
rozmístění laviček apod. Dle stanoviska gestora opatření je vhodné v obdobných aktivitách 
pokračovat i v dalších letech. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

139 
Rekonstrukce ulic Fibichova, 
Janáčkova 11 900,00 zrealizován 2 300,18 9 725,86 

Integrovaný 
operační 
program 

196  Lidový dům - parkoviště - zrealizován - - 

zrealizováno 
jako součást 
projektu 
167 – 
náklady 
zahrnuty do 
opatření 6.2 
Integrovaný 
operační 
program 

- ZŠ Poštovní - parkoviště - zrealizován 1 572,12 0  

 

Plnění indikátorů: 

Absolutní počet parkovacích míst díky realizaci projektů vzrostl o 50. Parkovací místa nebyla 
budována v systému chytrého parkování. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Absolutní počet disponibilních 
parkovacích míst 

4 677 zvýšení 4 727 
Fibichova-Janáčkova: 17, 
Poštovní: 13, Lidový dům: 20 

Podíl parkovacích míst v systému 
„chytrého parkování“ 

0 zvýšení 0  
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Opatření Gestor Garant dat 

1.3  
Koncepčně dořešit hromadnou dopravu ve městě a 
dobudovat návaznou infrastrukturu 

OD OD 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Zavedením Karlovarské karty došlo k novému systému předprodeje časových jízdenek MHD, tím  
byl i změněn systém tarifu MHD, kdy si zákazník kupuje jen na počet dnů, kdy jezdí. Byl ukončen 
prodej papírových kupónů na pevná časová období a zahájen předprodej v bankomatech České 
spořitelny v Karlových Varech. V projektu je však nutno nadále pokračovat: zastaralé odbavovací 
zařízení v autobusech MHD je nutno vyměnit za moderní, aby bylo možné na kartu odbavovat i 
na elektronickou peněženku a bezkontaktní bankovní kartu. Výměna zařízení je plánována v roce 
2016. Po obnově odbavovacího systému bude vhodné zahájit provoz e-shopu a Karlovarskou 
kartu využít i na další subjekty – školy, knihovny, bazény, hotely atp. V průběhu roku 2016 se 
plánuje zavést i kartu turistickou pro návštěvníky města na 2, 4, nebo 7 dní s  možností jízdy 
v MHD, na lanovkách i jako vstupné nebo slevu do různých zařízení, které se do projektu připojí. 

Dále byla zahájena příprava vyhledávací studie na zastávky městské železniční dopravy, která 
bude dokončena v r. 2016. 

 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

190 Karlovarská karta 1 656,00 
v roce 2014 zahájen 
a pokračuje 

71,00 0 
dosud 
investováno 
1 164,00 tis. 

224 
Vyhledávací studie – zastávky 
městské železniční dopravy 

300,00 probíhá 0 0 

náklady 
budou 
uplatněny 
až v r. 2016 

 

Plnění indikátorů: 

Oproti požadovanému trendu zvýšení počtu přepravených osob MHD hodnota v  souladu 
s dosavadním trendem neustále klesá, v r. 2015 oproti roku 2012 poklesl počet osob 
přepravených MHD o 259 osob (tj. téměř o 2 % za 3 roky).  

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Počet ročně přepravených osob 
MHD 

13 436 000 zvýšení 13 177 000  
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1.4  
Rozvíjet příznivé podmínky pro pohyb chodců po městě a 
cyklistů po městských komunikacích 

OT 
cyklokoord. 

OT 
 

Věcný a finanční pokrok: 

Ze tří navržených projektů byly zrealizovány dva, oba financované za podpory dotace EU. 
Víceúčelová lávka Meandr Ohře byla zrealizována oproti plánu o 8,4 mil. Kč levněji, dotace 
přispěla ve výši 61 %. Chodníky ve Staré Roli byly vybudovány a zrekonstruovány o 2,6 mil. Kč 
dráž oproti plánu, dotace z EU přispěla ve výši 68 %. Třetím plánovaným projektem byla 
projektová příprava na rekonstrukci lávky přes Horní nádraží, která v  r. 2015 provedena nebyla. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

75 
Víceúčelová lávka Meandr 
Ohře – rekonstrukce 
komunikace 

38 000,00 zrealizován 11 568,00 17 989,00 
ROP 
Severozápad 

166 Chodníky ve Staré Roli 24 140,00 zrealizován 8 434,00 18 319,00 
Integrovaný 
operační 
program 

69 Lávka přes Horní nádraží 450,00 nerealizován    

 

Plnění indikátorů: 

Podíl bezbariérově upravených chodníků oproti roku 2012 vzrostl o 3 procentní body na 33 %, a 
je tak v souladu s požadovaným trendem. U indikátoru Délka cyklotras a cyklostezek došlo 
k navýšení o 60 m v důsledku výstavby nové Víceúčelové lávky přes Ohři.  Počet nehod na 
přechodech pro chodce za rok klesl i přesto, že 5 přechodů pro chodce neodpovídá současně 
platným normám (nejsou správně nasvícené, příliš dlouhé, absence bezpečnostních a hmatových 
prvků, bezbariérovost). Indikátor „Počet nehod na přechodech u škol za rok“ zůstal stejný. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Délka cyklotras a cyklostezek (km) 57,19 zvýšení 57,79  

Podíl bezbariérově upravených 
chodníků (%) 

30  zvýšení 33  

Počet nehod na přechodech pro 
chodce za rok 

15 snížení 9 

5 přechodů pro chodce 
neodpovídá současně platným 
normám, nejsou správně 
nasvícené, příliš dlouhé, 
absence bezpečnostních a 
hmatových prvků, 
bezbariérovost  

Počet nehod na přechodech u škol 
za rok 

1 snížení 1 
Sražení dva chodci – 2x lehké 
zranění, přechod u SPŠ 
Keramické (šero, déšť) 

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v  roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 
které v Akčním plánu na rok 2015 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k  plnění Priority 
1 (např.: Lanová dráha Thermal – Slavia, pronájem veřejného osvětlení, měření spadu sněhu, 
svislé dopravní značení, zapojení příjmů z parkovacích automatů, Husovo náměstí – úprava 
nádvoří, stavební úpravy ul. U Podjezdu, Dolní nádraží, Mattoniho nábřeží – autobusová 
zastávka, oprava chodníku u Národního domu, rekonstrukce mostu a lávky v ul. Kpt. Jaroše, 
rekonstrukce schodiště u OA, oprava krytů chodníků – Růžový Vrch, Rekonstrukce ul. Americká a 
Rumunská, oprava místní komunikace – Jízdarenská, V. Huga, Dělnická, Sportovní).  
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Priorita 2 – ROZVOJ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB 

 

Priorita zaměřená na rozvoj sociální infrastruktury a služeb vychází z  potřeb vyplývajících 
z demografického vývoje ve městě. Zahrnuje rozvoj podmínek pro péči o seniory, začleňování 
specifických cílových skupin a řešení problematiky bydlení.   

Vzhledem k absenci zákona o sociálním 
bydlení a k připravovanému 
integrovanému plánu rozvoje území 
Karlovy Vary nebyl v akčním plánu na rok 
2015 navržen žádný projekt v opatření 2.3 
„Koncepčně dořešit podmínky pro sociální 
bydlení ve městě a zřizovat byty se 
zvláštním určením“. Ve zbylých částech 
priority byly ze tří navržených projektů 
realizovány dva, přičemž realizace 
jednoho z nich pokračuje i v následujícím 
roce a druhý projekt byl zahájen 
v předchozích letech a v r. 2015 ukončen.  

Akční plán předpokládal náklady na 
realizaci projektů v Prioritě 2 ve výši 2,75 mil. Kč, skutečné náklady byly ve výši 174 tis. Kč. Na 
realizaci těchto aktivit nebyly využity dotační prostředky.  Důvodem je skutečnost, že 2,7 mil Kč. 
bylo plánováno na projektovou přípravu Domova pro seniory na Okružní ulici. Od tohoto záměru 
bylo upuštěno a uvažuje se o rozšíření Domova pro seniory na ul. Závodu míru. 

V plnění indikátorů nedošlo k žádnému pokroku, v případě indikátorů, kde je zdrojem ČSÚ, 

nebyla dodána aktuální data. 

V příštích letech bude nutné pokračovat 

v naplňování Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb a ve spolupráci 

s Karlovarským krajem při přípravě Akčních 

plánů rozvoje sociálních služeb. Rezervy 

zůstávají v oblasti sociálního bydlení a bude 

nutné rozhodnout o formě realizace 

domova pro seniory.  

  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Uchazeči o zaměstnání (15 – 24)  

Uchazeči o zaměstnání (abs. škol)  
Kapacita zařízení pro trvalou péči o seniory na 
1000 obyvatel  
Počet pracovníků poskytujících terénní služby na 
1000 obyvatel  

Počet sociálních bytů na 1000 obyvatel  
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2.1  
Rozvíjet sociální služby a kapacity pro trvalou péči o seniory 
ve vazbě na postupné stárnutí populace 

OSV OSV 

 

Věcný a finanční pokrok: 

V akčním plánu byl na r. 2015 navržen pouze jeden projekt, byl v  r. 2015 zrealizován. Jednalo se o 
projektovou přípravu na realizaci projektu Domova pro seniory v  ul. Okružní. Studie 
proveditelnosti navrhla varianty řešení výstavby a vyčíslila náklady na stavbu a provoz domova.  
Studie proveditelnosti byla rozšířena o studii proveditelnosti rekonstrukce a rozšíření stávajícího 
Domova pro seniory v ul. Závodu Míru. Realizován návrh stavby – architektonická studie, 
varianta I a varianta II – cena 150.000,- Kč bez DPH.  Další aktivity jsou v současné době v 
jednání.  

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí 
zdroje 

 

211 
Projektová příprava na realizaci 
projektu Domova pro seniory 
v ul. Okružní 

2 700,00 částečně zrealizován 250,00 0  

 

Plnění indikátorů: 

Byly stanoveny dva indikátory s vlastním zdrojem dat. Vzhledem k realizaci pouze projektové 
přípravy se hodnoty indikátorů vůči výchozím hodnotám nezměnily.  

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Kapacita zařízení pro trvalou péči o 
seniory na 1000 obyvatel 

0,42 zvýšení 0,42  

Počet pracovníků poskytujících 
terénní služby na 1000 obyvatel 

1,42 zvýšení 1,42  
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2.2  
Rozvíjet sociální služby napomáhající začleňování 
specifických cílových skupin 

OSV OSV 

 

Věcný a finanční pokrok: 

V akčním plánu byly na r. 2015 navrženy dva projekty, přičemž probíhala realizace pouze jednoho 
z nich. Jedná se o naplňování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Karlovy Vary 
pro období 2014 – 2018. Odbor sociálních věcí spolupracuje s Krajským úřadem Karlovarského 
kraje na přípravách Akčních plánů rozvoje sociálních služeb pro roky 2015 a 2016. V  aktivitách 
bude město pokračovat i v následujících letech. Je nutné sledovat naplňování jednotlivých aktivit 
Střednědobého plánu a zpracovat analýzu potřeb obyvatelstva. Problém při naplňování plánu 
rozvoje sociálních služeb způsobila změna v systému financování sociálních služeb, která nastala 
právě v r. 2015. V roce 2016 se bude tato oblast potýkat s problémy souvisejícími s novými 
podmínkami v překlenovacím období, kdy je zaváděna Krajská síť poskytovatelů sociálních 
služeb, jež budou poskytovány na základě veřejnoprávních smluv. Druhou plánovanou aktivitou, 
která však nebyla zrealizována, byl workshop s  úřadem práce o možnostech podpory uchazečů o 
zaměstnání z různých cílových skupin. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí 
zdroje 

 

207 

Workshop s Úřadem práce o 
možnostech podpory uchazečů o 
zaměstnání z různých cílových 
skupin 

30,00 nerealizován 0 0  

428 
Komunitní plánování sociálních 
služeb 

20,00 probíhá 62,00 0  

 

Plnění indikátorů: 

Byly stanoveny dva indikátory, kde zdrojem jsou data ČSÚ a oba se vyvíjejí požadovaným 
směrem.  

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Uchazeči o zaměstnání (15 – 24) 418 snížení 322  

Uchazeči o zaměstnání (abs. škol) 128 snížení 116  
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2.3  
Koncepčně dořešit podmínky pro sociální bydlení ve městě 
a zřizovat byty se zvláštním určením 

OSV OSV 

 

Věcný a finanční pokrok: 

V akčním plánu nebyl navržen žádný projekt, opatření má být realizováno v následujících letech 

 

Plnění indikátorů: 

Byly stanoveny jeden indikátor, zdrojem dat je Odbor městského majetku.  

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Počet sociálních bytů na 1000 
obyvatel 

3,42 zvýšení 3,42  
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Priorita 3 – PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ 

 

Příznivé podmínky pro život zahrnují posilování pocitu bezpečí a pořádku, podporu kulturního a 
sportovního vyžití a zajištění vzdělávací infrastruktury.  

K realizaci bylo navrženo osm projektů, vzhledem k dotačním příležitostem bylo zrealizováno o 
jeden projekt více. Sedm projektů bylo v r. 2015 dokončeno, realizace zbývajících dvou bude 
pokračovat i v roce následujícím.  

Akční plán předpokládal náklady na 
realizaci projektů v Prioritě 3 ve výši 187 
mil. Kč, skutečné náklady byly ve výši 
215,2 mil. Kč, z čehož však 107,18 mil. Kč 
(49,8 %) bylo kryto dotačními prostředky 
a vlastní náklady byly ve výši 108,04 mil. 
Kč (50,2 %). Byly využity dotace z  
Regionálního operačního programu NUTS 
II Severozápad, Operačního programu 
životního prostředí a programu 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR. 

V Prioritě 3 došlo až na jednu výjimku v r. 

2015 k posunu v hodnotách indikátorů pozitivním směrem. Částečně šlo o celostátní trend 

(nápad trestné činnosti a s ní spojená vyšší objasněnost trestných činů), částečně o aktivity 

města (investice do škol). V případě návštěvnosti sportovních a kulturních zařízení se trendy 

rozcházejí – klesá počet návštěvníků sportovních zařízení a roste počet těch, kteří navštěvují 

zařízení kulturní. Do budoucna by bylo vhodné podrobit tento fakt hlubší analýze.  

Úspěšnost priority zaměřené na příznivé 

podmínky pro život ve městě byla v r. 2015 

významně pozitivně ovlivněna dotačními 

možnostmi. Většina finančně náročnějších 

investic byla dotována z prostředků EU. 

Některé projekty vhodně doplnily městskou 

infrastrukturu, na některé aktivity je však 

potřeba navázat i v dalších obdobích.  

 

  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Roční počet registrovaných trestných činů na 
1000 obyvatel  

Objasněnost trestných činů (%)  
Roční počet návštěvníků ve vybraných 
sportovních zařízeních  
Roční počet návštěvníků ve vybraných kulturních 
zařízení  
Podíl MŠ, vyhovujících technickou 
infrastrukturou měst. standardu (%)  
Podíl ZŠ, vyhovujících technickou infrastrukturou 
měst. standardu (%)  
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3.1  
Vytvářet příznivé klima pro život ve městě a posilovat pocit 
bezpečí a pořádku 

MP MP 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Městská policie zahájila modernizovat a rozšiřovat MKDS, vč. přechodu vybraných kamerových 
bodů na optickou síť. Rozšíření  MKDS bylo realizováno bez zásadních problémů stejně jako 1. 
etapa jeho modernizace, koncem roku se operativně řešilo navýšení datového úložiště z důvodu 
rozšíření plánovaného nárůstu kamerových bodů. Realizace projektu bude pokračovat, v  r. 2016 
bude dokončena modernizace včetně operačního střediska a monitoringu PČR (Městská policie 
připravuje žádost o dotaci z MVČR). Zároveň se připravuje integrace OPIS Městské policie s KOPIS 
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.  

Současně bylo v rámci aktivity pořízeno nové služební vozidlo. Relativně komplikované bylo 
výběrové řízení na pořízení služebního vozu. Realizace nákupu služebního vozidla v základním 
provedení bez policejních úprav prodlužuje dodací lhůty a zatěžuje administrativu Městské 
policie, proto je do budoucna nutný návrat k původnímu systému soutěžení včetně policejní 
úpravy.  

V budoucnu se plánuje testování a spuštění nového informačního systému MPM včetně 
implementací. Tento projekt bude rovněž pokračovat v roce 2016 plánovanou mobilní verzí a 
instalací dalších implementačních modulů. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

449 MP - vybavení 2 115,00 probíhá 2 700,00 0  

 

Plnění indikátorů: 

Jsou stanoveny dva indikátory, pro které je zdrojem dat Policie ČR. Oba indikátory se relativně 
výrazně posunuly žádoucím směrem. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Roční počet registrovaných trestných 
činů na 1000 obyvatel 

331,26 snížení 260,2 
celorepublikový trend poklesu 
nápadu 

Objasněnost trestných činů (%) 57,41 zvýšení 65,98 
nižší nápad umožnil policii 
intenzivnější práci na 
případech 
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Opatření Gestor Garant dat 

3.2  
Vytvářet příznivé podmínky pro kulturní a sportovní vyžití 
obyvatel i návštěvníků města 

OKSŤ OKŠT 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Tři investiční projekty realizované ve spolupráci Odboru rozvoje a investic ve spolupráci 
s Odborem strategií a dotací byly zahájeny již v předchozích letech a v r. 2015 byly ukončeny, 
jeden projekt byl v r. 2015 zrealizován zcela. Projekt v gesci Odboru kultury, školství a 
tělovýchovy byl v r. 2015 zahájen a pokračuje i v následujícím roce. Prostřednictvím realizace 
investičních projektů došlo k významnému zvýšení možností sportovního vyžití a rozšíření služeb 
pro návštěvníky. Při realizaci projektů bylo nutné se vypořádávat s dodatečnými požadavky 
budoucího provozovatele a budoucích nájemců objektů, což realizaci projektů komplikovalo. 
Problémy byly také technického charakteru (podloží stavby pro založení objektu – venkovní 
bazén). V případě bazénu garant doporučuje v budoucnu dále zlepšovat zázemí. Při realizaci 
projektu Skatepark Bohatice nebyly identifikovány žádné zásadní problémy, projekt je kompletně 
zrealizován (byly pořízeny nové překážky rádiusu 2 výšek) a není potřeba na projekt navazovat 
dalšími aktivitami. Postupně jsou obnovovány hudební nástroje KSO. V  r. 2015 byl pořízen fagot a 
pětistrunný kontrabas. Ani v tomto případě nebyly identifikovány žádné problémy. S  další 
obnovou se počítá i v roce následujícím. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

87 Hala pro míčové sporty 99 000,00 zrealizován 68 123,00 35 442,00 
ROP 
Severozápad 

89 Venkovní bazén 19 000,00 zrealizován 7 739,00 13 964,00 
ROP  

Severozápad 

137 
Centrum zdraví a bezpečí, 
Karlovy Vary –1.etapa 

27 000,00 zrealizován 6 593,00 40 679,00 
ROP  

Severozápad 

184 
Obnova hudebních nástrojů 
Karlovarského 
symfonického orchestru 

900,00 probíhá 787,00 0,00  

147 Skatepark Bohatice 90,00 zrealizován 101,00 0,00  

 

Plnění indikátorů: 

Plnění obou nastavených indikátorů je ovlivněno mnoha faktory, které je vhodné blíže 
analyzovat. V jednom případě je trend pozitivní, v druhém případě však jde proti žádoucímu cíli. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Roční počet návštěvníků ve 
vybraných sportovních zařízeních 

347 000 zvýšení 313 160 

Uzavření bazénu Thermal, 
pokles návštěvníků bazénu AL, 
nárůst návštěvníků bazénu KV 
Areny, pokles návštěvníků 
multifunkční haly KV Areny 

Roční počet návštěvníků ve 
vybraných kulturních zařízení 

662 007 zvýšení 691 958 

Některá kulturní zařízení byla 
uzavřena z důvodu 
probíhajících rekonstrukcí 
(Kostel sv. Anny, Muzeum 
Karlovy Vary), vzestupný trend 
v návštěvnosti MFF. 
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Opatření Gestor Garant dat 

3.3  
Zajistit potřebnou infrastrukturu pro školní a předškolní 
vzdělávání 

OKŠT OKŠT 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Akční plán předpokládal jeden projekt na zajištění energetických úspor v  ZŠ a jeden s obdobným 
zaměřením v MŠ. Ten byl oproti předpokladu zrealizován o téměř 3,5 mil. Kč levněji, navíc dotace 
představovala téměř 55 %. Nad rámec původně plánovaných projektů bylo kompletně 
zrealizováno řešení bezbariérových vstupů do objektů ZŠ Poštovní. Projekt byl k  realizaci zařazen 
z důvodu získání dotačních prostředků z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, které představovaly téměř 56 % celkových výdajů projektu . Garant doporučuje pokračovat 
v aktivitách obdobného charakteru také v ostatních školách. V projektu zaměřeném na zvýšení 
energetických úspor v ZŠ J. A. Komenského bylo nutné sladit organizaci postupu provádění prací 
s ohledem na probíhající výuku. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

158 
MŠ Mládežnická – zajištění 
energetických úspor 

12 750,00 zrealizován 4 201,857 5 094,094 
OP Životní 
prostředí 

164 
ZŠ J. A. Komenského – 
zajištění energetických 
úspor 

26 100,00 zrealizován 15 901,00   9 605,00 
OP Životní 
prostředí 

36 
Řešení bezbariérových 
vstupů do objektů ZŠ 
Poštovní 

- zrealizován 1 895,00 2 397,00 MŠMT 

 

Plnění indikátorů: 

Indikátory v opatření 3.3 měří technickou kvalitu MŠ a ZŠ. Vzhledem k  realizaci konkrétních 
investičních projektů došlo v obou případech k relativně výraznému zlepšení obou hodnot. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Podíl MŠ, vyhovujících technickou 
infrastrukturou měst. standardu (%) 

42 zvýšení 60 
Zajištění energetických úspor 
MŠ Mládežnická, vybavení a 
úpravy tříd, zahradní prvky 

Podíl ZŠ, vyhovujících technickou 
infrastrukturou měst. standardu (%) 

60 zvýšení 75 
Zajištění energetických úspor 
ZŠ JAK, vybavení a úpravy tříd 

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v  roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 

které v Akčním plánu na rok 2015 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k  plnění Priority 

3 (např.: Zajištění hladinové vodní záchranné služby – Rolava, Mobidik II., informační systém MP, 

rozšíření MKDS, územní studie Tašovice - chatová oblast, soubor písní a tanců Dyleň a JAZZOVÝ 

KRUH, Staročeský řemeslný jarmark 2015, 20. ročník Karlovarského folklorního festivalu, 

Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, CITY TRIATHLON, Dny evropského dědictví, Den 

seniorů 2015, rekonstrukce Goethovy vyhlídky - projektová dokumentace, volnočasový areál 

Rolava, Kulturní aktivity v r. 2015 - ProVary, z.s., Vánoční výzdoba, Vánoční trhy, Spolupráce obcí 

v oblasti předškolního vzdělávání, projektová dokumentace ZŠ Dukelských hrdinů - úprava 

školního nádvoří a hřiště, MAP vzdělávání, ZŠ J. A. Komenského - rekonstrukce anglických 

dvorků).  
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Výdaje na Prioritu 4 

Priorita 4 - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ 

Kvalitní životní prostředí ve městě zahrnuje zajištění efektivního nakládání s odpady ve městě a 
zvyšování hodnoty veřejného prostoru a kvality veřejné zeleně.  

K realizaci bylo navrženo jedenáct projektů. 
5 projektů se zrealizovalo nad rámec 
Akčního plánu. 

Akční plán předpokládal náklady na realizaci 
projektů v Prioritě 4 ve výši 72,5 mil. Kč, 
skutečné náklady byly ve výši 59,4 mil. Kč, 
z čehož však 38,8 mil. Kč (65,4 %) bylo kryto 
dotačními prostředky a vlastní náklady byly 
ve výši 20,6 mil. Kč (34,6 %). Byly využity 
dotace z Operační program Přeshraniční 
spolupráce ČR - Bavorsko a Operačního 
programu životní prostředí. 

Úspěšnost priority zaměřené na zajištění 
efektivního nakládání s odpady byla v r. 
2015 významně pozitivně ovlivněna 
pořízením nových nádob na separaci 
odpadu v centru města a významná je i 
příhraniční spolupráce s Bavorskem, která 
umožnila realizaci projektů v lázeňských 
lesích v rámci priority Zvyšování hodnoty 
veřejného prostoru a kvality veřejné zeleně. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Podíl tříděného domovního odpadu (%)  

Roční objem separovaného bioodpadu  

Podíl opěrných zdí vyžadujících sanaci  

Celková plocha zeleně v širším centru města  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
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Opatření Gestor Garant dat 

4.1  
Vytvářet příznivé klima pro život ve městě a posilovat pocit 
bezpečí a pořádku 

OT OT 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Odbor technický umožnil občanům města separovat bioodpad prostřednictvím rozmístěním 
kontejnerů na bioodpad. Problémem v důsledku většího zájmu o kontejnery byl jejich nedostatek 
a delší doba sběru v důsledku déle spadávajícího listí.  

V Akčním plánu se předpokládalo při realizaci projektů s  náklady ve výši 25 mil. Kč. Ve 
skutečnosti byly náklady ve výši 3,2 mil. Kč. Vysoký rozdíl mezi předpokladem a skutečností vznikl 
v záměru realizovat výstavbu i např. podzemních kontejnerů.  

K naplnění opatření přispěl i nákup „chytrých“ odpadových nádob Smartbell a Bigbell, k teré 
slouží k separaci odpadů v obchodně správním centru a vnitřním lázeňském území Karlových 
Varů. V průběhu roku 2015 byly pořízeny i nádoby na sběr plechovek jako další komodity, která 
je separována. Odbor technický jako gestor opatření považuje za nutné do budoucna pokračovat 
s podobnými aktivitami. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

301 

Zlepšení nakládání s 
odpady (vybavenost 
odpadkovými koši a 
kontejnery, technické 
předpoklady pro třídění 
domovního odpadu, 
separace bioodpadu, 
výstavba překladiště, 
podzemní kontejnery 
apod.) 

25 000,00 probíhá 1 491,00 0  

- 
Nákup odpadových nádob 
Smartbell a Bigbell 

- zrealizováno 1 702,71 0 
Nebylo 
v Akčním 
plánu  

- 
Pronájem odpadových 
nádob na plechovky 

- zrealizováno 0 0 

Nebylo 
v Akčním 
plánu, 
Odpadové 
nádoby 
pořízeny až 
v prosinci 
2015 a do 
konce roku 
2015 
nevznikly 
žádné 
náklady 

 

Plnění indikátorů: 

Jsou stanoveny dva indikátory, které se týkají separace odpadu a oba dva se významně posunuly. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Podíl tříděného domovního odpadu 
(%)  

21 snížení 55  

Roční objem separovaného 
bioodpadu 

242 zvýšení 1491  
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Opatření Gestor Garant dat 

4.2  
Zvyšovat hodnotu veřejného prostoru a kvalitu veřejné 
zeleně 

OT OT 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Karlovy Vary realizují prostřednictvím své příspěvkové organizace Lázeňské lesy Karlovy Vary 

česko-bavorské projekty: „Příroda spojuje – sv. Linhart“, „Příroda spojuje – Branaldova cesta“ 

(malotraktor k čištění cest), „Příroda spojuje – Život v korunách stromů“ (stezka v korunách 

stromů) a „Hofské lesoparky“ (revitalizace prostoru v okolí kostela Sv. Urbana a vybudování 

dětského hřiště a fitness parku). Česko - bavorské projekty jsou realizovány v rámci operačního 

programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.   

Z Operačního programu životní prostředí byl zrealizován projekt „Dendrologická stezka“. V  rámci 

projektu č. 113 „Sedlecký hřbitov - revitalizace na parkově upravenou plochu“ proběhly jen 

některé dílčí práce spočívající ve vyřezání a vykácení náletových dřevin, přípravě pozemku na 

vybudování parkových cest a odpočinkových zákoutí dle zásad JING JANG . Projekt č. 62 „Úpravy 

přednádražního prostoru“ nebyl zatím nerealizován, poněvadž nová budova Horního nádraží 

není dokončena. Projekt č. 450 „Parkoviště Varšavská - zřízení WC“ realizován nebude, jelikož se 

naskytlo náhradní řešení a byly otevřeny veřejné toalety v budově Tržnice. U projektů opěrných 

zdí se většinou jedná o řešení havarijního stavu. U ostatních nerealizovaných projektů se počítá s 

jejich uskutečněním v pozdějších letech. 

Akční plán předpokládal náklady ve výši 47,5 mil. Kč. Realizace projektů byla z 69,1 % 
financována z operačních programů částkou 38,8 mil. Kč a 30,9 % bylo hrazeno z vlastních zdrojů 
částkou 17,4 mil. Kč. Celkové náklady byly ve výši 56,2 mil. Kč, z toho na sanaci opěrných zdí bylo 
vynaloženo 12,6 mil. Kč. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

62 
Úpravy přednádražního 
prostoru 

360,00 nerealizováno 0 0  

65 
Areál krematoria – páteřní 
komunikace 

10 000,00 nerealizováno 0 0  

110 Hofské lesoparky 8 000,00 realizováno 697,00 6 021,00 

Operační 
program 
Přeshraniční 
spolupráce 
ČR - 
Bavorsko 

113 
Sedlecký hřbitov - 
revitalizace na parkově 
upravenou plochu  

1 200,00 
částečně 
realizováno 

120,00 0  

150 
"Příroda spojuje - život v 
korunách stromů" 

142,61 realizováno 208,32    12 700,09    

Operační 
program 
Přeshraniční 
spolupráce 
ČR - 
Bavorsko 

167 Park za LD Stará Role 20 400,00 zrealizován 2 294,62 12 622,02 
Integrovaný 
operační 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
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program 

214 Dendrologická stezka 3 100,00   
Zahájeno v roce 
2014, v roce 2015 
dokončeno 

901,99    2 208,11    

Operační 
program 
životní 
prostředí 

304 

Sanace opěrné zdi na 
pozemku parc. č. 329/2, 
ulice Petřín – u domu 
Moravská 199/23, k. ú. 
Karlovy Vary 

2 200,00 realizováno 2 015,10 0  

450 
Parkoviště Varšavská - 
zřízení WC 

495,00 nerealizováno 0 0  

451 
Rekonstrukce a úprava 
vstupní plochy krematoria 
Rybáře 

360,00 nerealizováno 0 0  

452 
„Příroda spojuje – 
Branaldova cesta“ - 
malotraktor k čištění cest 

1 215,00 realizováno 523,22 5 262,88 

Operační 
program 
Přeshraniční 
spolupráce 
ČR - 
Bavorsko 

- 
Oprava opěrné zdi 
v Jasmínové ulici 
v Bohaticích 

- realizováno 3 716,31 0  

- 
Havarijní zajištění skalního 
masivu ve Vřídelní ulici za 
Abbasií 

- realizováno 180,70 0  

- 
2. etapa opravy opěrné zdi 
na Staré Pražské 

- realizováno 6 695,83 0  

 

 

Plnění indikátorů: 

Indikátory zůstaly beze změn. Přesto, že došlo k sanaci některých opěrných zdí, zhruba stejné 
procento se do havarijního stavu nově dostalo.  

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Podíl opěrných zdí vyžadujících 
sanaci (%) 

45 snížení 45  

 Celková plocha zeleně v širším 
centru města 

38 zvýšení 38  

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v  roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 
které v Akčním plánu na rok 2015 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k  plnění Priority 
4 (např.: pronájem a stav veřejných WC, U Becherovky - úprava ploch podchodu - PROTEBE Live, 
čistota města Karlovy Vary ve vnitřním lázeňském území, strojní vybavení na svoz bioodpadu 
v Karlových Varech, svoz bioodpadu v Karlových Varech, návrh obecně závazné vyhlášky 
k zajištění udržování čistoty ulic, převzetí a zneškodnění komunálního odpadu 2016, naložení a 
odvoz odpadu z nepovolených skládek na území Karlových Varů, zajištění zpětného odběru 
elektroodpadu, výstavba přístřešku na vysloužilé elektrospotřebiče, vybudování městského 
tržiště, oprava opěrné zdi ul. Chebská, Dvory, městský operační plán zimní údržby místních 
komunikací). 

  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
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Výdaje na Prioritu 5 

Priorita 5 – POSÍLENÍ MÍSTNÍ EKONOMIKY 

Posílení místní ekonomiky zahrnuje podporu drobného podnikání ve službách i řemeslech a 
tvorbu kvalitních pracovních míst, podporu spolupráce firem a škol při vytváření vysoce 
kvalifikovaných pracovních příležitostí a vytváření ploch vhodných k podnikání a pro vznik 
podnikatelských nemovitostí.  

Za tímto účelem byly realizovány tři 
projekty, poslední z nich byl zrealizován 
zatím pouze zčásti.  

Akční plán předpokládal náklady na 
realizaci projektů v Prioritě 5 ve výši 250 
tis. Kč, avšak skutečné náklady nebyly 
žádné. Přesto se prostřednictvím některých 
uskutečněných aktivit nevyžadujících 
investice podařilo plnit některé cíle. 

Plnění indikátorů v jednom případě 

stagnuje, ve dvou případech se daří 

přispívat k navrženému trendu. 

Rámcově lze konstatovat, že 

projekty zaměřené na posílení ekonomiky 

se realizují a přispívají k plnění cílů. Pouze 

v rámci posledního opatření priority 5 

nedošlo k žádnému posunu směrem 

k vytváření nových ploch pro podnikání. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Počet registrovaných živnostníků fyzických osob 
se sídlem na území města  
Počet stáží (praxí) studentů SŠ a VŠ v místních 
podnicích  
Plochy v majetku města, určené pro rozvoj 
podnikání  
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Opatření Gestor Garant dat 

5.1  
Podporovat drobné podnikání ve službách i řemeslech a 
tvorbu kvalitních pracovních míst 

ORI ObŽÚ 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Jako aktivita k naplnění cíle „Vytvářet podmínky a tvorba kvalitních pracovních míst“ proběhl 
„Workshop zainteresovaných subjektů k podpoře drobného a středního podnikání ve městě“ 
zaměřený na informace o možnostech realizace jednotlivých zakázek ve státech EU na základě 
českého živnostenského oprávněni. Dle stanoviska gestora opatření je vhodné workshop 
zopakovat i v dalších letech. 

Dále jsou informace o možnostech podnikání ve státech EU Jednotným kontaktním místem 
opakovaně zveřejněny na internetových stránkách www.idnes.cz  pro Karlovarský kraj, v MF Dnes 
a v rádiu Egrensis. Informační letáky o možnostech podnikání v EU byly umístěny ve vstupní hale 
obou budov magistrátu města, na Krajském úřadě Karlovarského kraje, ve všech kancelářích 
obecního živnostenského úřadu a na webových stránkách magistrátu města. Na možnost 
podnikání ve státech EU zodpovědělo Jednotné kontaktní místo v  roce 2015 celkem 200 dotazů. 
Převážně se jednalo o drobné podnikatele z oblasti stavebnictví, kteří získali zakázku v Německu. 

Na realizaci workshopu nebyly vynaloženy žádné významné náklady.  

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

193 

Workshop zainteresovaných 
subjektů k podpoře drobného a 
středního podnikání ve městě 
(ObŽÚ, OSD, CzechInvest, 
Hospodářská komora)  

150,00 zrealizován 0 0  

 

Plnění indikátorů: 

Oproti roku 2014 došlo v roce 2015 k nárůstu živnostníků fyzických osob se sídlem na území 
města o 1.272. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Počet registrovaných živnostníků 
fyzických osob se sídlem na území 
města 

9 744 zvýšení 11 016 

Sídlo je pro podnikatele 
povinný údaj zapisovaný do 
živnostenského rejstříku a v 
případě živnostníků fyzických 
osob je adresa sídla ve více jak 
80% shodná s adresou bydliště 
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5.2 
Podporovat spolupráci firem a škol při vytváření vysoce 
kvalifikovaných pracovních příležitostí 

OKŠT OKŠT 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Z předpokládaných tří projektů byl realizován pouze jeden projekt „Studentské praxe v Karlových 
Varech“, na základě kterého byla rozšířena spolupráce mezi firmami na straně jedné a středními 
a vysokými školami na straně druhé. V několika případech byla nastartována spolupráce mezi ZŠ 
a pedagogickou fakultou VŠ. Došlo ke spolupráci mezi ZŠ a SOU v rámci zajištění praxe ve školní 
jídelně. Pozitivní dopad má též zapojení některých zaměstnavatelů do projektu 
spolufinancovaného EU – Odborné praxe pro mladé do 30 let. Zbylé dva projekty realizovány 
nebyly. 
 

Na realizaci projektu nebyly vynaloženy žádné významné náklady. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

181 
Studentské praxe v Karlových 
Varech 

0,00 zrealizován 0 0 

 
 
 
 

208 
Workshop k zprostředkování 
studentských praxí (MMKV, 
KÚKK, VŠ, SŠ, HK) 

100,00 nerealizován - - 

nerealizován 
ze strany 
města 
(aktivity 
v této 
oblasti byly 
v roce 2015 
realizovány 
jinými 
subjekty) 

332 

Zavedení organizované 
spolupráce malých a středních 
podnikatelů se subjekty 
orientovanými do oblasti vědy – 
projektová příprava 
 

0 nerealizován - -  

 

Plnění indikátorů: 

Oproti roku 2014 došlo v roce 2015 k nárůstu počtu týdnů strávených na stáži (praxi) studenty. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Počet stáží (praxí) studentů SŠ a VŠ v 
místních podnicích 

448 > 0 1 001  
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5.3 
V dlouhodobém horizontu vytvářet plochy vhodné 
k podnikání a pro vznik podnikatelských nemovitostí 

ORI ORI 

 

Věcný a finanční pokrok: 

V rámci projektu došlo zatím k určení ploch vhodných k podnikání a pro vznik podnikatelských 
nemovitostí v územně plánovací dokumentaci. Proběhlo projednání změn stávajícího platného 
územního plánu města ve fázi schválení pořízení těchto změn a ve fázi zadání těchto změn. 
Proběhlo projednání nového územního plánu města Karlovy Vary ve fázi konceptu řešení. Jedná 
se o postupné zpřesňování návrhu určení ploch vhodných k podnikání a pro vznik 
podnikatelských nemovitostí v územně plánovací dokumentaci. Jsou navržené k určení rozsáhlé 
plochy pro funkční využití výroba průmyslová a výroba drobná a plochy smíšené pro komerční 
využití, zejména v katastrech Bohatice a Dvory – Tašovice, v rozsahu podstatně rozšířeném oproti 
stávajícímu platnému územnímu plánu (řádově již cca 100 ha).  Aktivity, které se uskutečnily 
v souvislosti s projektem, zůstávají zatím pouze na administrativní úrovni.  

Na realizaci projektu nebyly vynaloženy žádné významné náklady.  

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

109 
Projektová příprava na 
zbudování průmyslové zóny 
Karlovy Vary  

0,00 
Zahájena realizace a 
pokračuje 

0 0 

 
 
 
 

 

Plnění indikátorů: 

Ve srovnání s rokem 2014 zůstává indikátor beze změn. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Plochy v majetku města, určené pro 
rozvoj podnikání 

13,3 > 0 13,3  

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v  roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 
které v Akčním plánu na rok 2015 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k plnění Priority 
5 (např.: Analýza rozvojového potenciálu v podnikatelském prostředí v obci s rozšířenou 
působností). 
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Výdaje na Prioritu 6 

Priorita 6 – ROZVOJ LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 

Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu zahrnuje čtyři opatření - ochranu přírodních léčivých zdrojů a 
zajištění jejich efektivního využívání, zkvalitňování nabídky a úrovně služeb poskytovaných 
lázeňským hostům, ochrana urbanistických hodnot vnitřního lázeňského území a propagaci 
možnosti lázeňství a cestovního ruchu v Karlových Varech. 

K realizaci bylo navrženo devět projektů, 
z toho tři projekty nebyly realizovány. 

Akční plán předpokládal náklady na 
realizaci projektů v Prioritě 6 ve výši 16,8 
mil. Kč, skutečné náklady byly ve výši 13,04 
mil. Kč, z čehož však 8,36 mil. Kč (64 %) 
bylo kryto dotačními prostředky a vlastní 
náklady byly ve výši 4,7 tis. Kč (36 %). 
Pořádání Mezinárodního filmového 
festivalu bylo podpořeno částkou 8 mil. Kč 
z Nadace Mezinárodního filmového 
festivalu a Tourfilm částkou 360 tis. Kč z 
České centrály cestovního ruchu. 

 

K nenaplnění některých indikátorů přispěl 

úbytek lázeňských hostů, způsobený poklesem ruské klientely. Situaci v lázeňství a cestovním 

ruchu ani nepřispívá fakt, že tato oblast není podporována z  fondů Evropské unie. 

  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Počet využívaných pramenů termominerální 
vody  

Vydatnost pramenů termominerální vody  

Roční počet návštěvníků v hromadných 
ubytovacích zařízeních celkem  

Roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních  
Počet přenocování v hromadných ubytovacích 
zařízeních celkem  

Počet přenocování v lázeňských zařízeních  
Zapsání Karlových Varů na seznam UNESCO 

 
Index struktury návštěvníků 

 



StrategieKV° 
 

32 
 

Opatření Gestor Garant dat 

6.1  
Chránit přírodní léčivé zdroje a zajistit jejich efektivní 
využívání 

OT SPLZaK 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Projekt byl zahájen již v předchozích letech z důvodu havarijního stavu objektu. Situaci 

komplikuje fakt, že nelze na kompletní rekonstrukci využít žádných dotačních zdrojů. I přes 

kritický stav se daří nepřerušit zásobování balneoprovozů minerální vodou, nepřerušit pitné kúry 

na Vřídelní kolonádě. Je nutné staticky zajistit narušené části Vřídelní kolonády.  Stavba je 

enormně zatížena klimatickými vlivy prostředí, ve kterém se konstrukce nacházejí (zvýšený 

výskyt CO2, vlhkost, výrony termální vody), též aktivními neotektonickými pohyby. Komplikováno 

stářím objektu a materiály použitými v době stavby (betonové konstrukce běžné třídy bez přísad, 

prefabrikované prvky pro běžné pozemní stavby a izolace). Není možné přerušit využívání 

jímacích vrtů a zásobování balneoprovozů a je nutno zachovat pitné kúry pramene č. 1 – Vřídlo. 

Je nutné vymístit výstřik Vřídla z objektu, posléze technologie minerální vody nacházející se pod 

halou výstřiku Vřídla do prozatímních provizorních prostor, teprve poté lze začít se zásadn ími 

opravami. Po opravách se musí technologie minerální vody opět vrátit do původních prostor. 

V předchozích letech již do projektu bylo investováno 4,4 mil. Kč a v  roce 2015 246 tis. Kč, 
přestože byly předpokládány náklady ve výši 2,6 mil. Kč.  

 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

22 
Řešení téměř havarijního 
stavu haly Fontány Vřídelní 
kolonády 

2 610,00 probíhá 246 0  

 

Plnění indikátorů: 

Jsou stanoveny dva indikátory, pro které je zdrojem dat Správa přírodních léčivých zdrojů a 
kolonád Karlovy Vary. Oba indikátory se od roku 2014 nezměnily, což je v tomto případě žádoucí 
vývoj.   

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Počet využívaných pramenů 
termominerální vody 

15 15 15  

Vydatnost pramenů termominerální 
vody 

2000 2000 2000  
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6.2  
Zkvalitňovat nabídku a úroveň služeb poskytovaných 
lázeňským hostům 

OKP INFOCENTRUM 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Do Akčního plánu byly navrženy dva projekty, přičemž první projekt nebyl realizován. Projekt 

„Certifikační semináře pro průvodce, další vzdělávání certifikovaných průvodců“ probíhal již 

v předchozích letech a jeho realizace bude pokračovat i v  dalších letech. Prostřednictvím 

projektu došlo k zajištění přenosu informací mezi vedením města a průvodci, kvalitní a aktuální 

informovanost podnikatelských subjektů, kteří přichází do přímého styku s  návštěvníky 

destinace. Realizátorem projektu je Infocentrum Karlovy Vary, dle jehož názoru je vhodné 

v aktivitě pokračovat ve smyslu zajištění pravidelné zpětné vazby od podnikatelů v  oblasti CR, 

zajištění přenosu informací o aktivitách ve městě. 

V předchozích letech již do projektu č. 178 bylo investováno 8 tis. Kč a v roce 2015 3 tis. Kč, 
jelikož nešlo o finančně náročnou akci. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

177 
Vytvoření koncepce 
cestovního ruchu v 
Karlových Varech 

100,00 nerealizováno 0 0  

178 
Certifikační semináře pro 
průvodce, další vzdělávání 
certifikovaných průvodců 

100,00 

zahájen 
v předchozích 
letech a realizace 
pokračuje 

3 0 
 
 

 

Plnění indikátorů: 

Pouze první ze čtyř indikátorů byl splněn. Ostatní indikátory zaznamenaly negativní vývoj  
z důvodu poklesu ruské klientely. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Roční počet návštěvníků 
v hromadných ubytovacích 
zařízeních celkem 

259 665 zvýšení 269 264 

Pokles ruské klientely se 
podařilo sanovat nárůstem 
německé a české klientely, 
která však v KV zůstává kratší 
dobu 

Roční počet návštěvníků 
v lázeňských zařízeních 

159 689 zvýšení 141 396 
Výrazný pokles ruské klientely, 
s ohledem na geopolitický vývoj 

Počet přenocování v hromadných 
ubytovacích zařízeních celkem 

1 806 917 zvýšení 1 538 910 

Pokles ruské klientely se 
podařilo sanovat nárůstem 
německé a české klientely, 
která však v KV zůstává kratší 
dobu 

Počet přenocování v lázeňských 
zařízeních 

1 462 539 zvýšení 1 146 936 

Pokles ruské klientely se 
podařilo sanovat nárůstem 
německé a české klientely, 
která však v KV zůstává kratší 
dobu – pokles počtu 
přenocování 

 

 



StrategieKV° 
 

34 
 

 

Opatření Gestor Garant dat 

6.3  Chránit urbanistické hodnoty vnitřního lázeňského území  ORI INFOCENTRUM 
 

Věcný a finanční pokrok: 

V akčním plánu nebyl navržen žádný projekt, opatření má být realizováno v  následujících letech 

 

Plnění indikátorů: 

Byl stanoven jeden indikátor, který zatím nebyl splněn.   

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Zapsání Karlových Varů na seznam 
UNESCO 

ne ano ne  
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6.4  
Propagovat možnosti lázeňství a cestovního ruchu v 
Karlových Varech 

ORI INFOCENTRUM 

 

Věcný a finanční pokrok: 

Akční plán předpokládal realizaci šesti projektů v rámci opatření, dva projekty nebyly 
realizovány. 

Propagace destinace Karlovy Vary, díky aktivním kampaním na českém a německém trhu došlo 
k jisté sanaci výpadku ruské klientely (viz indikátory). Dle stanoviska gestora je potřeba podpořit 
výrazně propagaci destinace s ohledem na situaci v Evropě a hledání zdrojů pro ubytovací 
kapacity v KV. Programy hvězdárny probíhají průběžně v závislosti na zájmu většinou hotelových 
hostů. Náklady nelze jednoznačně vyčíslit. 

Akční plán předpokládal náklady ve výši 14,15 mil. Kč. Skutečné náklady byly ve výši 12,8 mil. Kč, 
z čehož částka 4,435 mil. Kč (34,6%) bylo uhrazeno z  vlastních zdrojů a 8,36 (65,4%) z dotačních 
zdrojů. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

25 
Programy hvězdárny pro 
zahraniční klientelu 

300,00 průběžná realizace 0 0  

90 
Interaktivní magazín / 
katalog města Karlovy 
Vary 

700,00 nerealizováno 0 0  

185 Expo 2015 750,00 nerealizováno 0 0 
 
 

186 Tourfilm 400,00 realizováno 0 360,00 
Česká centrála 
cestovního 
ruchu 

187 MFF 8 000,00 realizováno 300,00 8 000,00 

Nadace 
Mezinárodního 
filmového 
festivalu 

188 
Reklamní kampaně na 
zdrojových trzích 

4000,00 realizováno 4 135,00 0  

 

Plnění indikátorů: 

Došlo k poklesu hodnoty indikátoru z důvodu poklesu klientů z Ukrajiny, kteří tvořili s počtem 
přenocování výrazný segment. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Index struktury návštěvníků 5 zvýšení 4 
Pokles klientů z Ukrajiny, kteří 
tvořili s počtem přenocování 
výrazný segment 

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v  roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 

které v Akčním plánu na rok 2015 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k  plnění Priority 

6 (např.: úprava čerpacího stanoviště pro odběr vřídelní vody včetně  využití GTE pro Alžbětiny 

lázně, Alžbětiny lázně, program regenerace městských památkových rezervací, oprava Tržní 

kolonády, opravy památek, České sedátko – skalní terasa pod Imperiálem – altán Bellevue na 

Šibeničním vrchu, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu).  
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Výdaje na Prioritu 7  

Priorita 7 – ZAPOJENÍ OBČANŮ DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA 

 

Priorita zahrnuje budování aktivního občanství a rozvíjení angažovanosti obyvatel při správě 
města a posilování u obyvatel města sounáležitosti navzájem i s  městem samotným. 

K realizaci byly navrženy tři projekty, které 
byly zrealizovány. Dva projekty se realizují 
dlouhodobě. 

Akční plán předpokládal náklady na 
realizaci projektů v Prioritě 7 ve výši 1,12 
mil. Kč, skutečné náklady byly ve výši 1,03 
mil. Kč. 

Všechny indikátory byly splněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Celkový počet diskusních fór a setkání s občany 
města  

Počet účastníků diskusních fór a setkání s 
občany města  

Počet kulturně společenských akcí podporujících 
sounáležitost  
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Opatření Gestor Garant dat 

7.1  
Budovat aktivní občanství a rozvíjet angažovanost obyvatel 
při správě města 

OSD OSD 

 

Věcný a finanční pokrok: 

K budování aktivního občanství a rozvíjení angažovanosti obyvatel při správě města přispívá 
pořádání studentského parlamentu a diskuzních fór. Oba projekty jsou realizovány dlouhodobě 
Odborem strategií a dotací a počítá se s jejich realizací i nadále. Studentský parlament je složen 
ze zástupců z řad žáků a studentů z karlovarských základních a středních škol a pravidelně po 
dvou měsících se schází v zasedací místnosti budovy Magistrátu města Karlovy Vary, kde 
předkládá své návrhy a dotazy vedení města Karlovy Vary, se kterým pak diskutují. Diskuzní fóra 
probíhají každoročně v jednotlivých v městských částech, kde s vedením města mohou 
diskutovat občané. Vždy první fórum je pořádáno pro všechny občany Karlových Varů.  

Akční plán předkládal při realizaci projektů náklady ve výši 120 tis. Kč., skutečně vynaloženo bylo 
103 tis. Kč za pořádání diskuzních fór. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

179 Studentský parlament 0 realizován 0 0  

202 Diskusní fóra 120,00 zrealizován 103,00   0  

 

Plnění indikátorů: 

Jsou stanoveny dva indikátory, jejichž garantem je OSD a oba byly splněny.  

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Celkový počet diskusních fór a 
setkání s občany města 

8 > 0 8  

Počet účastníků diskusních fór a 
setkání s občany města 

- > 0 189  
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Opatření Gestor Garant dat 

7.2  
Posilovat u obyvatel města sounáležitost navzájem i s 
městem samotným 

OKŠT OKŠT 

 

Věcný a finanční pokrok: 

V rámci projektu „Kultura podporující sounáležitost – KSO“ proběhlo rozšíření činnosti do 
okrajových částí města (např. koncerty Karlovarského symfonického orchestru ve volnočasovém 
areálu Rolava). Dále Karlovarský symfonický orchestr pořádá koncerty zaměřené na různé 
skupiny obyvatel města (děti, rodiny s dětmi, senioři), vystoupení v penzionech pro seniory. 

Náklady stanovené v Akčním plánu odpovídají skutečně vynaloženým nákladům.  

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí zdroje  

182 
Kultura podporující 
sounáležitost – KSO 

1 000,00 realizován 1 000,00 0  

 

Plnění indikátorů: 

Stanoven je jeden indikátor, jehož garantem je OKŠT. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Počet kulturně společenských akcí 
podporujících sounáležitost 

99 > 0 125  

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v  roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 

které v Akčním plánu na rok 2015 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k  plnění Priority 

7 (např.: kampaně Místní agendy 21 - Den Země, Chceme čisté město, Evropský týden mobility a 

Evropský den bez aut 2015; primátorské dny).  
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Výdaje na Prioritu 8 

Priorita 8 – Správa města 

Správa města zahrnuje zajištění efektivního řízení města jako instituce a rozvíjení spolupráce a 
partnerských vztahů města. 

K realizaci byly navrženy tři projekty.  

Akční plán předpokládal náklady na 
realizaci projektů v Prioritě 8 ve výši 5,32 
mil. Kč, skutečné náklady byly ve výši 428,3 
tis. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Finanční zdraví města - poměr cizích zdrojů k 
celkovým aktivům ? 

Finanční zdraví města - celková likvidita ? 
Počet kulturně společenských akcí s oficiální 
účastí part. města  
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Opatření Gestor Garant dat 

8.1  Zajistit efektivní řízení města jako instituce OFE OFE 
 

Věcný a finanční pokrok: 

V Akčním plánu byly na r. 2015 navrženy dva projekty, oba byly realizovány.  

Zpracování IPRÚ probíhá již od roku 2014. Jedná se o zpracování dokumentu integrované 
strategie, jehož prostřednictvím budou získány dotace z  evropských fondů na realizaci 
integrovaných projektů. První část projektu (v roce 2014) byla uhrazena z operačního programu 
Technická pomoc. Druhá část projektu, kdy byl projekt v  roce 2015 dokončen a schválen 
zastupitelstvem města Karlovy Vary, byl hrazen z  vlastních zdrojů. V Následujících letech bude 
dokument IPRÚ  implementován. 

Realizací projektu „Získání historického majetku města“ bylo získáno nemovitých věcí v celkové 
hodnotě cca 90 mil. Kč. Realizace projektu byla zahájena již v minulých letech a bude pokračovat 
a je komplikovaná, jelikož se jedná o  problematické soudní spory. Od začátku náklady na realizaci 
byly vyčísleny na 6,313 mil. Kč. 

Akční plán předpokládal náklady ve výši 5,32 mil. Kč. Ve skutečnosti v  roce 2015 bylo vynaloženo 
428,3 tis. Kč. 

 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí 
zdroje 

 

203 
Zpracování IPRÚ (zajišťuje 
OSD) 

320,00 realizován 128,30 0  

191 
Získání historického majetku 
města 

5 000,00 realizován 300,00   0  

 

Plnění indikátorů: 

Byly stanoveny dva indikátory, pro něž je zdrojem dat Ministerstvo financí ČR, a přesné hodnoty 
zatím nejsou známy.  

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Finanční zdraví města - poměr cizích 
zdrojů k celkovým aktivům (%) 

2,93 < 25 % - 

Přesné hodnoty budou známy 
po zveřejnění na stránkách 
ministerstva financí cca 
v horizontu 3 měsíců 

Finanční zdraví města - celková 
likvidita 

26 > 1 - 

Přesné hodnoty budou známy 
po zveřejnění na stránkách 
ministerstva financí cca 
v horizontu 3 měsíců 
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Opatření Gestor Garant dat 

8.2  Rozvíjet spolupráci a partnerské vztahy města OKP OKP 
 

Věcný a finanční pokrok: 

V akčním plánu byl na r. 2015 navržen pouze jeden projekt, který však v  ucelené podobě nebyl 
realizován. Nicméně bylo uzavřeno partnerství s izraelským městem Eilat. 

Projekt 
Náklady 
dle AP 

Realizace v r. 2015 Poznámky 

Č. Název Stav 
Vlastní 
zdroje 

Cizí 
zdroje 

 

192 Festival partnerských měst 1 500,00 nerealizován 0 0  

 

Plnění indikátorů: 

Byl stanoven pouze jeden indikátor, který byl splněn. 

Indikátor 
Hodnota 

Poznámka 
výchozí cílový stav 2015 

Počet kulturně společenských akcí s 
oficiální účastí partnerského města 

0 > 0 7 
Zvýšená aktivita stávajících 
partnerských měst a nově 
s izraelským městem Eilat 

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v  roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 
které v Akčním plánu na rok 2015 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k  plnění Priority 
8 (např.: Aplikace pro nahlížení do základních registrů a agendových  info systémů veřejné správy, 
rozvoj služeb eGovernmentu v obcích, zahraniční služební cesty). 
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5. Informování a publicita  

Vzhledem k tomu, že StrategieKV° byla schválena v září 2014, příprava akčního plánu na rok 2015 

probíhala nestandardním způsobem. Běžně je proces tvorby akčního plánu kontinuální proces 

začínající již na počátku každého roku tak, aby jeho schválení věcně i časově korespondovalo se 

schvalováním rozpočtu. Pro rok 2014 byla tvorba akčního plánu zahájena v  srpnu, kdy již byla 

kompletní StrategieKV° k dispozici, kdy byla projednána v orgánech města, podrobena 

připomínkovému řízení, procesu SEA a prodiskutována s  veřejností. Ačkoli tedy nebyla 

StrategieKV° v srpnu 2014 ještě oficiálně schválena v Zastupitelstvu města, byly zahájeny práce 

na tvorbě akčního plánu na rok 2015 tak, aby praktické naplňování StrategieKV° mohlo být 

započato hned v následujícím roce po jejím schválení. Proces dokončení akčního plánu na rok 

2015 byl dokončen již po samotném schválení StrategieKV° v Zastupitelstvu města dne 

20.1.2015.  

Informace ke StrategiiKV° a k Akčnímu plánu byly v průběhu roku projednány ve Výboru 

strategického rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary na jednáních ve dnech 

19.1.2015, 21.9.2015, 19.10.2015, 23.11.2015. 

Základní informace o StrategiiKV° jsou zveřejněné na webových stránkách Statutárního města 

Karlovy Vary http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=222. Detailnější informace jsou dostupné na 

webových stránkách www.kvprojekty.eu, kde jsou k dispozici ke stažení jak samotný dokument 

strategie, tak i Akční plány pro rok 2015 a 2016.   

 

 

  

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=222
http://www.kvprojekty.eu/
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6. Závěr 
 

Akční plán za rok 2015 byl prvním rokem naplňování StrategieKV°, proto nejsou zjištění v této 

monitorovací zprávě zcela určující pro celkové naplnění cílů StrategieKV°. Monitorovací zpráva za 

rok 2015 má mít spíše indikativní charakter a má poukázat na to, zda skutečně realizované 

aktivity byly v souladu s akčním plánem a zda rozvojové aktivity města přispívají k  plnění cílů 

StrategieKV°. Během realizace v roce 2015 nedošlo k žádným závažným problémům, které by 

měly zásadní negativní vliv na realizaci StrategieKV°. 

Hodnoty některých indikátorů nejsou k dispozici a budou zjišťovány v následujících letech. 

V příštích letech je potřeba zaměřit se na realizaci aktivit, v nichž dosud nebyly realizovány žádné 

projekty. Zároveň by se mělo město koncentrovat na ty aktivity, u nichž se vývoj hodnot 

indikátorů vyvíjí opačným směrem oproti žádoucímu stavu.  

Z provedené analýzy vyplývá, že akční plán na rok 2015 byl v podstatných rysech naplněn. Není 

velké množství akcí, které zrealizovány nebyly. Na druhou stranu byly zrealizovány další akce, 

které v akčním plánu uvedeny nebyly, nicméně přispívají k  plnění nastavených cílů. Důvodem je 

např. získání dotačních prostředků, což vedlo k upřednostnění realizace takových projektů. Po 

prvním roce realizace strategie je však zřejmé, že je potřeba v  rozvojových aktivitách pokračovat 

a je nutné se zaměřit zejména na ty, kde nedochází k  příznivému vývoji hodnot indikátorů (či kde 

dokonce se hodnoty indikátorů vyvíjejí opačným než žádoucím směrem).  

Na rok 2017 je plánována evaluace, která by měla vyhodnotit dosavadní zkušenosti s  realizací 

StrategieKV° a zároveň navrhnout případné úpravy. Již nyní lze identifikovat určitý prostor pro 

změny. Jedním z problémů je přiřazení gestorů jednotlivým opatřením. StrategieKV° řeší i 

témata, která nejsou přímou součástí agendy žádného z odborů Magistrátu města Karlovy Vary. 

Z jednání Výboru strategického rozvoje a integrovaného plánu rozvoje území vyplynula 

doporučení k úpravě indikátorové soustavy. V posledním čtvrtletí tohoto roku bude připraveno 

zadání pro evaluaci, která bude zrealizována v  příštím roce, která povede k dílčím úpravám 

StrategieKV° 

Závěrem je nutno vyjádřit poděkování všem, kteří se podílejí na realizaci StrategieKV° a kteří 

poskytli součinnost při zpracování této monitorovací zprávy. Jedná se zejména o gestory opatření 

a garanty dat z řad pracovníků Magistrátu města Karlovy Vary a dalších organizací (Městská 

policie, Správa lázeňských parků, Lázeňské lesy) a zároveň členům Výboru pro strategický rozvoj 

a integrovaný plán rozvoje území. 

 

 

 


