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1 ÚVOD 

Ústav územního rozvoje (dále jen ÚÚR nebo ústav) byl zřízen ve smyslu zákona č. 576/1990 Sb., 

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová 

pravidla republiky) rozhodnutím ministra hospodářství České republiky č. 42/1994 ze dne 25. května 1994 

č. j. 172 785/94-33 k 1. září 1994 jako rozpočtová organizace. Zřizovací listina byla novelizována 

rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 4/1998 ze dne 27. února 1998 č. j. 1678/98-31.  

S účinností od 1. ledna 2001 ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 62/2001 Sb., 

o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, se stal ÚÚR rozhodnutím 

ministra pro místní rozvoj č. 47/2001 ze dne 27. září 2001 č. j. 21370/2001-31 organizační složkou státu. 

Zřizovací listina byla novelizována rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 5/2009 ze dne 21. ledna 2009 

č. j. 608/2009-81 a rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 44/2011 ze dne 28. února 2011 č. j. 6512/2011-

81. Rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 46/2016 z 31. 3. 2016 o zrušení statutu Ústavu územního 

rozvoje a o změně zřizovací listiny Ústavu územního rozvoje byl zrušen Statut Ústavu územního rozvoje 

z 1. 1. 1995, ve znění pozdějších změn, schválen dodatek č. 1 ke zřizovací listině Ústavu územního rozvoje, 

vydané na základě rozhodnutí ministra hospodářství č. 42/1994 a vydáno úplné znění zřizovací listiny 

Ústavu územního rozvoje formou Opatření o změně zřizovací listiny organizační složky státu Ústav 

územního rozvoje. 

Statut Ústavu územního rozvoje (dále jen statut) byl vydán ve smyslu rozhodnutí ministra hospodářství 

České republiky č. 42/1994 ze dne 25. května 1994 č. j. 172 785/94-33; rozhodnutí č. 60/1997 ministra pro 

místní rozvoj ze dne 30. října 1997 č. j. 9852/97-31; rozhodnutí č. 4/1998 ze dne 27. února 1998 

č. j. 1678/98-31; rozhodnutí č. 32/1999 ze dne 27. září 1999 č. j. 14607/1999-31; rozhodnutí č. 47/2001 ze 

dne 27. září 2001 č. j. 21370/2001-31; rozhodnutí č. 379/2006 ze dne 29. listopadu 2006 č. j. 43465/2006-

81; rozhodnutí č. 6/2009 ze dne 21. ledna 2009 č. j. 1729/2009-81 a rozhodnutí č. 181/2011 ze dne 31. října 

2011 č. j. 35282/2011-81. Statut Ústavu územního rozvoje byl zrušen rozhodnutím ministryně pro místní 

rozvoj č. 46/2016. 

Předmět činnosti ústavu je zřizovací listinou vymezen následovně: 

Účelem zřízení ÚÚR je poskytovat odborné zázemí a pomoc při výkonu vybraných kompetencí, které 

zřizovateli přísluší. 

Předmět činnosti ÚÚR je podle požadavků zřizovatele zaměřen na tyto okruhy činnosti: 

 zabezpečení úkolů uložených stavebním zákonem, zejména: 

- řešeni koncepčních otázek teorie a praxe v oboru územního plánování, urbanismu a architektury,  

- provozování systému stavebně technické prevence, navrhování technických požadavků 
na stavby, jejich soustavná aktualizace a vyhodnocování příčin havárií staveb nebo účast při 
něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných 
zájmů, 

- evidence územně plánovací činnosti, 

 zabezpečení úkolů uložených usnesením vlády, zejména: 

- zajištění plnění opatřeni stanovených pro zřizovatele a ÚÚR v Politice architektury a stavební 
kultury České republiky, 

- spolupráce na zajištění plnění úkolů stanovených pro zřizovatele v Politice územního rozvoje 
České republiky, včetně potřebných územně plánovacích podkladů, 

- spolupráce na zpracování podkladů pro analýzu stavu na úseku územního plánování 
a stavebního řádu, 

 zabezpečení úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků, zejména: 

- zajištění podkladů pro spolupráci v oblasti územního rozvoje států V4+2, 

- zajištění činnosti národního kontaktního místa operačního programu ESPON, 
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 konzultační a rešeršní činnost, 

 studijní, dokumentační, publikační a vydavatelská činnost, 

 tvorba informačních systémů, 

 zpracovávání podkladů pro operativní činnost zřizovatele, včetně podpůrných činností, 

 další úkoly podle rozhodnutí zřizovatele. 

Činnosti ÚÚR jsou vykonávány zejména v oborech územní plánování, stavební řád, územní rozvoj 

a regionální politika. 

ÚÚR zajišťuje pronájem bytových a nebytových prostor ve stavebním objektu číslo popisné 644, s kterým je 

ÚÚR příslušný hospodařit, včetně zajištění správy a údržby tohoto objektu. 

Výkonem zřizovatelské funkce ÚÚR je od jeho zřízení roku 1994 pověřen Odbor územního plánování 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR). 

Činnost ústavu v roce 2018 probíhala v předmětech činnosti daných zřizovací listinou. Práce byly 

zajišťovány především vlastními zaměstnanci ústavu, dále pomocí kooperací formou smluv o dílo, 

objednávek, dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. 

Zadávání, vedení a kontrola úkolů je prováděna věcně příslušným odborem Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, který úkol zadal, a Odborem územního plánování. Zaměření práce stejně jako rozsah a obsah 

jednotlivých úkolů je průběžně projednáván se zadavateli úkolů, zejména formou tzv. kontrolních dnů. 

Převzetí úkolu potvrzuje garant úkolu MMR vyplněním Předávacího protokolu úkolu ÚÚR, kde hodnotí 

splnění zadání, kvalitu výstupu a jeho další využitelnost. 

V roce 2018 zadaly ústavu úkoly odbory: odbor územního plánování, odbor stavebního řádu, odbor 

regionální politiky, odbor evropské územní spolupráce. 

Průřezové úkoly, které jsou určeny pro všechny věcně příslušné odbory MMR a širokou odbornou veřejnost, 

např. Vedení knihovny, dokumentační činnost a Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj, zadává 

a garantuje odbor územního plánování. 
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2 CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2018 

2.1 NÁPLŇ PRÁCE 

Činnost ústavu byla v roce 2018 rozdělena do 3 okruhů:  

A. Stálá činnost 

B. Tematické úkoly 

C. --- 

D. Interní úkoly 

 
Plánovaná kapacita na jednoho zaměstnance v roce 2018 činila 1 800 hod. Při počtu 15 systemizovaných 

pracovních míst byla celková kapacita práce stanovena na 27 000 hod. 

Z důvodu nemocnosti zaměstnanců příp. OČR byla skutečnost čerpání hodin nižší o 1 712 hod. 

Rozdělení skutečné kapacity podle činností 

 
hodin % 

Skutečná kapacita za rok 2018 25 210 100,00 

Z toho odpracováno: 
  Na úkolech A 15 847 62,90 % 

Na úkolech B 1 765 7,00 % 

Na úkolech C 0 0% 

Na úkolech D* (bez IÚ 4 Provozní režie) 2 478 9,80 % 

Provozní režie**  5 120 20,30 % 
 

 

 
Poznámka: 

* Do skupiny úkolů „D“ jsou zařazeny interní úkoly IÚ 1 - Správa informačních a komunikačních technologií, IÚ 2 - 
Aplikace GIS a IÚ 3 - Odborná režie, které se svým řešením podílí na odborných úkolech (odborných činnostech A, B, C) 
ÚÚR. 

Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost zaměstnanců na úkolech, na kterých nejsou řešiteli, 
cca 10 pracovních dní každého z nově nastupujících zaměstnanců, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy  za rok 
2017, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2019, kapacita na přípravu úkolů, které nebyly z různých důvodů v konečném 
řešení zařazeny do plánu práce ústavu, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky a část 
kapacity zaměstnankyň kanceláře ředitele.  

** Do provozní režie jsou započteny práce vykázané na interním úkolu IÚ 4 vykonávané především zaměstnanci 
Kanceláře ředitele. 

62,90% 
7,00% 

0 

9,80% 

20,30% 

Čerpání hodin dle A, B, C, D a provoz v % 
celkem odpracováno 25 210 hod. 

Úkoly A - 15 847 hod.

Úkoly B - 1 765 hod.

Úkoly C - 0 hod.

Úkoly D - 2 478 hod.
(bez IÚ 4 Provozní režie)

Provozní režie - 5 120
hod.
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2.1.1 Seznam úkolů řešených ÚÚR v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

A.  STÁLÉ ČINNOSTI 

A.1  Dokumentační, informační a vydavatelská činnost  

A.1.1/ÚP  Vedení knihovny, dokumentační činnost  

A.1.2/ÚP  Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj  

A.1.3/ÚP  Limity využití území – průběžná aktualizace internetové prezentace  

A.1.4/ÚP  Dotčené orgány – průběžná aktualizace internetové prezentace 

A.1.5/ÚP Slovník územního rozvoje 

A.1.6/ÚP  
I. Konzultační středisko ke stavebnímu právu 
II. Poradenská činnost pro veřejnou správu 

A.1.8/ÚP  Politika územního rozvoje ČR a potřebné územně plánovací podklady 

A.1.9/ÚP  Principy a pravidla územního plánování 

A.3  Zahraniční spolupráce - participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách  

A.3.1/EÚS  Činnost Národního kontaktního místa ESPON  

A.3.2/ÚP  Společná strategie územního rozvoje států V4+2  

A.4  Monitorování, zpracování dat, www informace  

A.4.1/ÚP  Evidence územně plánovací činnosti  

A.4.2/ÚP  Portál územního plánování  

A.4.5/RP  Podpora obcí   

A.4.10/ÚP  
Analýzu stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu – úřady územního 
plánování, obecné SÚ a speciální SÚ 

A.4.13/SŘ  Systém stavebně technické prevence  

 

 

B. TEMATICKÉ ÚKOLY 

 

 

D. INTERNÍ ÚKOLY 

IÚ 1 Správa informačních a komunikačních technologií 

IÚ 2 Správa GIS 

IÚ 3 Odborná režie 

IÚ 4 Provozní režie 

 
 

Stručný popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze č. 3. Výroční zprávy ÚÚR za rok 2018. 

  

B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR 

B.5/ÚP Podpora metodické činnosti 
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2.1.2 Provozní a mzdové náklady na jednotlivé úkoly v roce 2018 

A. STÁLÉ ČINNOSTI 

Úkol č. 
Zaměstnanci ÚÚR 

(hodiny) 
Provozní náklady 

v Kč
1
 

Mzdové náklady 
v Kč

2
 

CELKEM 
v Kč 

A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost 

A.1.1/ÚP 506 120 934 174 064 294 998 

A.1.2/ÚP 3 100 740 900 1 066 400 1 807 300 

A.1.3/ÚP 772 184 508 265 568 450 076 

A.1.4/ÚP 367 87 713 126 248 213 961 

A.1.5/ÚP 767 183 313 263 848 447 161 

A.1.6/ÚP 1 384 330 776 476 096 806 872 

A.1.8/ÚP 2 758 659 162 948 752 1 607 914 

A.1.9/ÚP 1 273 304 247 437 912 742 159 

A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách 

A.3.1/EÚS 400 95 600 137 600 233 200 

A.3.2/ÚP 188 44 932 64 672 109 604 

A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace 

A.4.1/ÚP 628 150 092 216 032 366 124 

A.4.2/ÚP 660 157 740 227 040 384 780 

A.4.5/RP 651 155 589 223 944 379 533 

A.4.10/ÚP 781 186 659 268 664 455 323 

A.4.13/SŘ  1 613 385 507 554 872 940 379 

B.  TEMATICKÉ ÚKOLY 

Úkol č. 
Zaměstnanci ÚÚR 

(hodiny) 
Provozní náklady 

v Kč
1
 

Mzdové náklady 
 v Kč

2
 

CELKEM               
v Kč 

B.2/ÚP 1 273 304 247 437 912 742 159 

B.5/ÚP 492 117 588 169 248 286 836 

D. INTERNÍ ÚKOLY 

Úkol č. 
Zaměstnanci ÚÚR 

(hodiny) 
Provozní náklady 

v Kč
1
 

Mzdové náklady 
v Kč

2
 

CELKEM 
v Kč 

IÚ 1 186 44 454 63 984 108 438 

IÚ 2 124 29 636 42 656 72 292 

IÚ 3 2 168 518 152 745 792 1 263 944 

IÚ 4 5 120 1 223 680 1 761 280 2 984 960 

 

                                                      
1
 Provozní hodina činí 239,- Kč přímé věcné náklady za rok 2018 na jednoho zaměstnance (t. j. náklady na provoz 

celkem /minus/ FKSP /minus/ kooperace /poděleno/ fondem pracovní doby na 1 zaměstnance v hodinách na rok 2018 
(hod.) /poděleno/ počtem zaměstnanců  

 
2
 Mzdová hodina činí 344,- Kč mzdové náklady (vč. povinného pojištění) za rok 2018 na jednoho zaměstnance 

(t. j. celkové mzdové náklady vč. povinného pojištění /minus/ OOV na rok 2018 /poděleno/ na 1 zaměstnance fondem 
pracovní doby v hodinách na rok 2018 (hod.) /poděleno/ počtem zaměstnanců) 
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59% 

6% 2% 

3% 

30% 

Čerpání hodin dle jednotlivých odborů MMR a ÚÚR 
celková kapacita hodin 25 210 hod. 

Odbor územního plánování - 14 948 hod.

Odbor stavebního řádu - 1 613 hod.

Odbor evropské územní spolupráce - 400 hod.

Odbor regionálního rozvoje - 651hod.

ÚÚR - 7 598 hod.

2.1.3 Struktura odběratelů 

Hlavním a nejdůležitějším odběratelem úkolů řešených ústavem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR. Zejména prostřednictvím publikací a časopisu se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní 

správy a samosprávy a odbornou veřejnost (jiná ministerstva a jejich podřízené organizace, krajské úřady, 

úřady územního plánování, stavební úřady, projektanti, vysoké školy, studenti, knihovny a další). 

 

 

 

 

 

V roce 2018 pokračovala spolupráce s vysokými školami, a to zejména s Fakultou stavební VUT v Brně, 

s Fakultou architektury ČVUT v Praze, Přírodovědeckou fakultou MU v Brně a dalšími.  

Prostřednictvím www stránek ústavu (www.uur.cz) jsou výsledky činnosti ústavu prezentovány na internetu. 
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2.1.4 Přehled nejdůležitějších činností a úkolů s vazbou na strukturu odběratelů 

 

Prostřednictvím ÚÚR zajišťuje Odbor územního plánování MMR v souladu se stavebním zákonem 

metodickou podporu uplatňování soudobých poznatků územního plánování a poznatků stavebně 

technických, jakož i veřejných zájmů ve výstavbě a stavebnictví, zejména v ochraně životů a zdraví, v péči 

o životní prostředí a v ochraně kulturního, archeologického a přírodního dědictví. ÚÚR splňuje výše uvedený 

úkol mimo jiné vydáváním publikací a časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Časopis s pravidelnými 

přílohami vychází 6x ročně. Odběratelům časopisu byly v roce 2018 dále poskytnuty tyto mimořádné přílohy: 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., platné znění s vyznačením změn po novele včetně důvodové zprávy k č. 1/2018, 

Interakce sídel a velkých průmyslových závodů k č. 2/2018, Krajina v územním plánování 21. století 

k č. 4/2018 a Časopis Urbanismus a územní rozvoj – REJSTŘÍK 2018. 

Odborné veřejnosti je určena veřejně přístupná odborná knihovna, poskytující knihovnické a informační 

služby. Její knihovní fond je dostupný klasickým způsobem a informace o něm i přes internet prostřednictvím 

on-line databáze. 

Nejdůležitější publikace/příručky, určené pořizovatelům a projektantům územně plánovací dokumentace 

a územně plánovacích podkladů, jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách ÚÚR, např. Limity 

využití území, Dotčené orgány, Principy a pravidla územního plánování aj. 

Portál spravovaný ÚÚR, tj. Portál územního plánování napomáhá odborné i laické veřejnosti plnohodnotně 

se seznámit se všemi zásadními požadavky vyplývajícími z územního plánování. Portál územního plánování 

je otevřeným, průběžně aktualizovaným systémem odkazů (rozcestníkem) na relevantní informace v oboru 

územního plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak z činností ÚÚR, tak externích zdrojů.  

ÚÚR pokračoval v provozování systému metodické pomoci veřejné správě a odborné veřejnosti na úseku 

územního plánování, který je představovaný internetovou publikací Principy a pravidla územního plánování. 

Jedná se o průběžně aktualizované informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním 

plánování a jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování, 

mj. jako podpora popularizaci témat Politiky architektury a stavební kultury České republiky. Internetová 

aplikace Slovník územního rozvoje je průběžně doplňovaný a aktualizovaný katalog termínů a pojmů 

územního rozvoje a souvisejících oborů a jejich definic, včetně uvedení zdrojů těchto definic. Je zadáván 

na základě působnosti ministerstva vyplývající z § 11 odst. 2 stavebního zákona na úseku územního rozvoje 

v systému metodické podpory a pomoci zejména veřejné správě a odborné, ale i laické veřejnosti. Jeho 

cílem je soustředit a sjednotit výklad nejčastěji používaných pojmů v územně plánovací dokumentaci v zájmu 

jejich srozumitelnosti a jednoznačnosti. 

Úkol Politika architektury vyplývá z usnesení vlády České republiky č. 22 ze dne 14. ledna 2015, kterým byl 

schválen dokument Politika architektury a stavební kultury České republiky. Cílem tohoto strategického 

dokumentu s celostátní působností je podporovat rozvoj architektury a stavební kultury. Garantem, 

koordinátorem a současně zpracovatelem dokumentu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v úzké 

spolupráci s ÚÚR. V rámci úkolu ÚÚR spolupracoval v  roce 2018 s ministerstvem na vybraných opatřeních 

definovaných v dokumentu. Úkol poskytl výstupy určené přímo odborné i laické veřejnosti. Výstupy jsou 

systematicky zveřejňovány v členění podle implementační části dokumentu na internetových stránkách ÚÚR. 

O užitečnosti výstupů svědčí ohlasy na již zveřejněné publikace.  

V souladu se stavebním zákonem byl ÚÚR zřizovatelem pověřen vedením Evidence územně plánovací 

činnosti, jejímž předmětem jsou data o územně plánovací dokumentaci a územních studiích včetně průběhu 

jejich pořizování, dále pak zastavitelných plochách a účelu jejich využití. 

V roce 2018 byl zařazen úkol Podpora obcí, úkol by zadán odborem regionální politiky MMR. ÚÚR provedl 
k 31. prosinci 2018 aktualizaci přehledu funkčních mikroregionů a euroregionů v ČR. Cílem aktualizace v 
roce 2018 byla revize funkčních mikroregionů a euroregionů v ČR a usnadnění orientace v oblasti 
regionálního rozvoje. V přehledu nejsou zahrnuty místní akční skupiny (MAS). 

 

http://portal.uur.cz/
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Další monitorovací úloha Systém stavebně technické prevence je zadána odborem stavebního řádu. 

Sledovanou jednotkou je v tomto případě stavba a její konstrukce, zatímco předmětem řešení ostatních 

úkolů je území, požadavky na jeho využití a možnosti jeho využití. V rámci úkolu je provozována a dále 

vyvíjena webová aplikace iSSTP (on-line systém stavebně technické prevence), která obsahuje získaná data 

o událostech (vady, poruchy a havárie staveb). V roce 2018 byla prodloužena smlouva o dílo s dodavatelem 

na správu a programovou údržbu stávajícího softwaru jednak aplikace SSTP a zároveň aplikace Evidence 

územně plánovací činnosti. 

ÚÚR se podílí na některých zahraničních aktivitách. 

Odborem evropské územní spolupráce je ÚÚR pověřen výkonem činnosti Národního kontaktního místa 

programu ESPON v ČR (European Spatial Planning Observation Network – Evropská monitorovací síť pro 

územní rozvoj a soudržnost). 

Výsledky činnosti ústavu jsou prezentovány na internetu prostřednictvím webových stránek ústavu 

(www.uur.cz). 
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2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 

Pro rok 2018 byl rozpisem rozpočtu stanoven počet zaměstnanců ÚÚR na 15 osob.  

2.2.1 Organizační schéma ÚÚR  

Organizační schéma k 31. 12. 2018 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 činil 16 osob.  

Jeden pracovní úvazek je rozdělen do dvou zkrácených úvazků. 

2.2.2 Personální obsazení  

Od 1. 1. 2018 od 31. 12. 2018 řídila ÚÚR Ing. Zdeňka Kučerová, pověřená řízením Ústavu územního rozvoje 

(pověření ministryně pro místní rozvoj z 5. června 2015). 

Zástupkyní ředitelky a vedoucí oddělení informací o územním rozvoji byla Ing. Ludmila Rohrerová.  

Vedoucí oddělení územního rozvoje byla Ing. arch Naděžda Rozmanová. Z důvodu dlouhodobé nemoci 

vedoucí oddělení ji zastupovala od 1. 10. 2018 – 31. 12. 2018 Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ÚÚR K 31. 12. 2018 

ŘEDITEL/ POVĚŘENÁ ŘÍZENÍM: 

 Ing. Zdeňka KUČEROVÁ  
specializace: územní plánování se zaměřením na technickou infrastrukturu, výrobu, těžbu, odpadové 
hospodářství, brownfields, metodiky k územně analytickým podkladům, politika územního rozvoje 

KANCELÁŘ ŘEDITELE: 

 Silvie JURÁNKOVÁ – administrativní a spisový pracovník, asistentka, personalista 
specializace: koordinace sekretářských, administrativně technických a jiných provozně technických prací 
a správa a evidence agend kanceláře ředitele, komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče 
o dokumenty, vedení personální agendy ÚÚR  

 Hana MAZUCHOVÁ – hlavní účetní, správce rozpočtu, pokladní 

specifikace: samostatné vedení účetnictví účetní jednotky, sestavování rozpočtu organizace; 
projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy; sledování, projednávání a zúčtovávání plnění 
rozpočtu s rozpočtujícím orgánem; zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně 
návrhu opatření při jejich neplnění; potvrzování souladu periodických a mimořádných inventarizací 
majetku s účetním stavem; aj. 
. 

 

 

 

Ředitel 
(1) 

Kancelář ředitele 
(2) 

Oddělení územního 
rozvoje  

(7) 

Oddělení informací  
o územním rozvoji 

(6) 
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ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO ROZVOJE  

 Ing. arch. Naděžda ROZMANOVÁ – vedoucí oddělení 
 – referent společné státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování; zpracování podkladů k celostátním politikám a koncepcím – Politika 
architektury a stavební kultury ČR; principy a pravidla územního plánování; obnova a rozvoj sídel vč. 
jejich architektonických hodnot  

 Ing. Dana CHLUPOVÁ  – referent společné státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování; systém stavebně technické prevence; metodické pomůcky s celostátní 
působností se zaměřením na systém stavebně technické prevence; zpracování podkladů k internetovým 
publikacím 

 Ing. arch. Milada CHROBOCZKOVÁ – referent společné státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování; konzultační a poradenská činnost, zpracování podkladů k celostátním 
politikám a koncepcím – Politika architektury a stavební kultury ČR; politika územního rozvoje; dotčené 
orgány 

 RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ  – referent společné státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování; regionální politika, trh práce, demografie, osídlení; strategické 
dokumenty regionálního plánování; politika územního rozvoje; pojmy územního rozvoje 

 Ing. arch. Michal LESKOVJAN  – referent společné státní správy a samosprávy 

Nástup do HPP od 1. 11. 2018 

specializace: územní plánování – ÚAP, ÚPD, politika územního rozvoje; poradenská činnost pro veřejnou 
správu; udržitelný rozvoj; evidence územně plánovací činnosti; analýza stavebních úřadů; GIS a CAD  

 Ing. Dana PLESKAČOVÁ  – referent společné státní správy a samosprávy  

specializace: územní plánování; systém stavebně technické prevence; metodické pomůcky s celostátní 
působností se zaměřením na systém stavebně technické prevence 

 Ing. arch. Zuzana POKORNÁ – referent společné státní správy a samosprávy  

Dne 6. 8. 2018 nástup na MD  

specializace: územní plánování; zpracování podkladů k celostátním politikám a koncepcím – Politika 
architektury a stavební kultury ČR; politika územního rozvoje; principy a pravidla územního plánování; 
obnova a rozvoj sídel vč. jejich architektonických hodnot 

 Ing. arch. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D.  – referent společné státní správy a samosprávy 
 – zástupce vedoucí oddělení 

specializace: územní plánování – kulturní hodnoty území, památková ochrana vč. vazeb na cestovní 
ruch; bydlení; koncepce a tvorba informačních systémů na úseku územního plánování; prezentace, GIS 
(ArcMap), CAD (Microstation), publikace výsledků činnosti ÚÚR včetně www  
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ODDĚLENÍ INFORMACÍ O ÚZEMNÍM ROZVOJI: 

 Ing. Ludmila ROHREROVÁ – vedoucí oddělení 
 – referent společné státní správy a samosprávy 

– zástupce ředitele/pověřené řízením 

specializace: regionální politika vč. mezinárodní spolupráce; územní plánování – limity využití území, 
vedení knihovny; dokumentační činnost 

 Ing. Michal ARTIM  – projektant informačních a komunikačních systémů 

specializace: koncepce informačních systémů a aplikací pro podporu řešení odborných úkolů a jejich 
prezentaci; metodické, analytické, normotvorné a projekční práce, testování; evidence územně plánovací 
činnosti; analýza stavebních úřadů 

 Bc. Tamara BLATOVÁ, DiS.  – technický redaktor 

 – redaktor, novinář  

specializace: redaktor časopisu Urbanismus a územní rozvoj, distribuce publikací 

 Ing. arch. Lubor FRIDRICH  – redaktor - novinář,  
 – referent společné státní správy a samosprávy  

specializace: šéfredaktor časopisu Urbanismus a územní rozvoj, mezinárodní spolupráce (ESPON) 

 Ing. František NANTL  – referent společné státní správy a samosprávy 
 – zástupce vedoucí oddělení 

specializace: územní plánování se zaměřením na dopravní infrastrukturu, politika územního rozvoje; GIS 
a DTP systémy; technická podpora uživatelů ICT 

 Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc.  – referent společné státní správy a samosprávy 

specializace: územní plánování – ÚAP, ÚPD, politika územního rozvoje; poradenská činnost pro veřejnou 
správu; udržitelný rozvoj; evidence územně plánovací činnosti; analýza stavebních úřadů; GIS a CAD 

 

2.2.3 Věková struktura zaměstnanců ÚÚR k 31. 12. 2018 

 

Věk (let) Do 30  31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 61 - 65 66 - 70 

Počet 
zaměstnanců 

0 1 1 2 1 0 8 2 1 

Pozn.: Průměrný věk zaměstnanců ÚÚR činí 53,4 roku. 
 

2.2.4 Vývoj počtu zaměstnanců ÚÚR v letech 2007 – 2018 

 

Rok  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet 
zaměstnanců 

45 42 44
*1

 43 39 39 32
*2

 30 30 15
*3

 15 15 

 
 
*1)

 činnost ÚÚR se rozšířila v roce 2009 o obor „Výstavba“ – byli přijati 2 noví zaměstnanci 
*2)

 systemizace pracovních míst v ÚÚR na základě RM č. 24/2013 a RM č. 41/2013 
*3)

 systemizace pracovních míst v ÚÚR k 31. 3. 2016 na základě RM č. 148/2016 
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2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2018 

2.3.1 Základní hospodářské ukazatele 

 
 

Období: 2018 KAPITOLA:        317 v  Kč 

 
Ukazatel 

 

Rozpočet 2018 Skutečnost           
2018 

% 
plnění 

schválený po změnách 3:2 

1 2 3 4 

Běžné výdaje celkem 14 178 422,00 24 680 126,00 19 355 645,07 78,43 

 v tom: -program MTZ 0 797 000,00 45 000,00 5,65 

  
 

- neinvestiční nákupy a související výdaje celkem (bez 
FKSP)         

14 048 750,00 24 540 926,00 19 217 072,07 78,31 

  z toho: - platy zaměstnanců a ostatní platby 6 743 910,00 7 220 317,00 6 997 043,00 96,91 

     v tom:  - limit prostředků na platy 6 483 593,00 6 960 000,00 6 928 643,00 99,55 

                             - ost. platby za proved. práci                               260 317,00 260 317,00 68 400,00 26,28 

 - odstupné - - - - 

                - povinné pojistné 2 286 373,00 2 454 909,00  2 360 894,00 96,17 

 - ostatní nákupy a výdaje 5 148 339,00 15 004 900,00 9 997 708,07 66,63 

                   v tom:     - příděl FKSP 129 672,00 139 200,00 138 573,00 99,55 

                             - náhrady mezd v době nemoci 22 500,00 35 000,00 23 718,00 67,77 

               ESPON 0 60 000,00 60 000,00 100,0 

Kapitálové výdaje celkem: - 626 500,00 626 500,00 100,0 

v tom: - program MTZ 0,00 626 500,00 626 500,00 100,0 

Limit počtu zaměstnanců 15 15 15 100,00 

Příjmy celkem - - 2 578 972,07  

 
 

Nejvyšší podíl na čerpání běžných výdajů ÚÚR – 40 % představuje položka 5169. Zahrnuje tyto úkoly 
a činnosti:  Odborné úkoly 3 404 tis. Kč - do této položky čerpání se promítly úhrady odborných činností 
externistům, na které nemá ÚÚR potřebnou kapacitu z řad vlastních zaměstnanců a vydavatelská činnost; 
dále úkol Správa ICT 2 850 tis Kč - do této položky čerpání se promítla podpora ICT pro odborné úkoly 
+ služby ICT pro chod ÚÚR; a dále úkol Provoz ÚÚR a domu 1 478 tis. Kč. 

Platby za energie činily 440 tis. Kč, opravy a údržba budovy a strojů 271 tis. Kč, služby telekomunikací 
a radiokomunikací 751 tis. Kč, nákup materiálu 307 tis. Kč. 

 

2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů 

2.3.2.1 Kapitálové výdaje 

V roce 2018 nebyly přiděleny prostředky kapitálových výdajů.  

 

Seskupení položek  
Schválený 

rozpočet 
Konečný 
rozpočet 

Čerpání 

   611  Programové vybavení 0 626 500,00 626 500,00 

   61  Celkem 0 626 500,00 626 500,00 

   6  Kapitálové výdaje CELKEM 0 626 500,00 626 500,00 
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2.3.2.2 Běžné výdaje 2018 

v Kč 

Seskupení položek Schválený rozpočet 
Rozpočet 

po změnách 
Čerpání 

501 Platy zaměstnanců  6 483 593,00 6 960 000,00 6 928 643,00 

502 
502 

OOV 
Odstupné 

260 317,00 
0 

    260 317,00 
0 

68 400,00 
0 

503 Povinné pojištění 2 286 373,00 2 454 909,00 2 360 894,00 

50 Celkem 9 030 283,00 9 675 226,00 9 357 937,00 

     

513 Nákup materiálu 711 000,00 511 000,00 307 797,41 

514 Finanční výdaje 900,00 900,00 0 

515 Nákup vody, energie + PHM 621 900,00  621 900,00 440 432,96 

516 Nákup služeb 2 855 767,00 12 580 500,00  8 636 535,05 

517 Ostatní nákupy 796 500,00 1 046 500,00 385 480,65 

519 Poskytnuté náhrady-soudní 0 0 0 

51 Celkem  4 986 067,00 14 820 800,00 9 830 246,07  

534 Příděl FKSP 129 672,00 139 200,00 138 573,00 

536 Kolky  900,00 900,00     0,00 

536 Poplatky 9 000,00 9 000,00 5 171,00 

53 Celkem  139 572,00 149 100,00 143 744,00 

542 Náhrady mezd v době nemoci 22 500,00 35 000,00 23 718,00 

54 Celkem 22 500,00 35 000,00 23 718,00 

5 Běžné výdaje CELKEM  14 178 422,00 24 680 126,00 19 355 645,07 

 z toho:    

 
 

seskupení 51 + 53 + 54 
seskupení 51 + 53 + 54 - FKSP 

5 148 139,00 
5 018 467,00 

15 004 900,00  
14 865 700,00 

9 997 708,07 
9 859 135,07 

 

2.3.2.3 Čerpání mzdových prostředků 

 

Pro rok 2018 byl rozpisem rozpočtu stanoven počet zaměstnanců ÚÚR na 15 osob.  

Čerpání mzdových prostředků k 31. 12. 2018.  
 

Ukazatel Jednotka 
Rozpočet 
schválený 

Konečný 
rozpočet 

Skutečnost 

Průměrný přep. počet zaměstnanců os. 15 15 15 

Přepočtený stav k 31. 12. 2018 os.   15 

Platy zaměstnanců a ostatní platby Kč 6 743 910,00 7 220 317,00 6 997 043,00 

- z toho: platy zaměstnanců Kč 6 483 593,00 6 960 000,00 6 928 643,00 

ostatní platby Kč 260 317,00 260 317,00 68 400,00 

odstupné Kč - - - 

Průměrný plat Kč   38 492,00 
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2.3.2.4 Tvorba příjmů  

Položka Název Kč 

2111 Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu a publikací), konference 81 660,00 

2132 Příjmy z pronájmu (byty a obchody) 2 320 815,69 

2324 Přijaté nekap. přísp. a náhr. (nahodilé příjmy a vratky z přechozích období) 176 496,38 

Celkem 2 578 972,07 

 

2.3.2.5 Tvorba fondů 

 
Organizace vytváří pouze „Fond kulturních a sociálních potřeb“ ve smyslu vyhlášky č. 114/2002 Sb. 

v platném znění.  

 

Položka Kč 

Počáteční zůstatek k 1. 1. 2018 70 348,83 

Základní příděl 138 573,00 

Celkem příjmy 208 921,83 

  

Závodní stravování 99 450,00 

Příspěvek na rekreace 21 000,00 

Peněžní dary 15 000,00 

Celkem výdaje 135 450,00 

Zůstatek FKSP k 31. 12. 2018 73 471,83 

 

Čerpání fondu bylo v souladu s nastavenými Pravidly čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb ÚÚR pro 

rok 2018. 

Čerpání fondu sleduje a vyhodnocuje komise FKSP, která se skládá z vedení ÚÚR, vedoucích oddělení, 

hlavní účetní a personalisty ÚÚR. 
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3 NAPLŇOVÁNÍ ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK 

 
V roce 2018 byly vypsány tyto veřejné zakázky malého rozsahu: 

 uzavřená výzva na grafickou přípravu časopisu Urbanismus a územní rozvoj včetně stálých příloh – 

ročník 2018, 

 uzavřená výzva na tisk a distribuci časopisu Urbanismus a územní rozvoj – ročník 2018, 

 uzavřená výzva na Vyhodnocení vlivů uplatňování PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, na udržitelný 

rozvoj území, 

 otevřená výzva na dodávku tonerů do tiskáren, 

 uzavřená výzva na SW Rozpočet, účetnictví, výkaznictví a evidence majetku,  

 poptávkové řízení na outsourcing GDPR DPO pro ÚÚR (funkce pověřence pro ochranu osobních údajů), 

 poptávkové řízení na zavedení GDPR v ÚÚR, 

 poptávkové řízení na dodávku SQL serveru. 

V rámci centralizovaného zadávání veřejných zakázek zadávalo MMR veřejné zakázky na: 

 Telekomunikační služby (rámcová smlouva ze dne 26. 4. 2018); 

 Kancelářské potřeby (rámcová smlouvy ze dne 25. 10. 2018); 

 Elektrická energie (závěrkový list EL20181024  ze dne 24. 10. 2018). 

 

Dále byl proveden průzkum trhu na dodavatele poskytování internetové konektivity, který měl prověřit 

efektivnost a hospodárnost stávající smlouvy. Po posouzení nabídek se vedení ÚÚR rozhodlo, že z důvodu 

nejnižší nabízené ceny zůstane u dosavadního dodavatele těchto služeb. 

ÚÚR využíval v případech, kdy to bylo povinné, a dále v případech, kdy je to účelné, zadávání veřejných 

zakázek prostřednictvím Národního elektronického nástroje. 
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4 KONTROLY PROVEDENÉ V ROCE 2018 

4.1  KONTROLY VNĚJŠÍ 

1. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ 

Termín kontroly:  6. září 2018 – 15. ledna 2019 

Kontrolní orgán:  Odbor kontroly MMR 

Předmět kontroly:  ověření hospodárnosti, efektivity a účelnosti při pořízení, rozvoji, údržbě 

informačních technologií a nakládání s majetkem výpočetní techniky. 

Závěr kontroly:  Na základě předložených dokladů a provedené fyzické kontroly na místě 

u vybraného IT majetku (PC, monitory, tiskárny, notebooky) nebyly shledány 

rozdíly stavu svěřeného majetku. Kontrolní zjištění mají charakter 

administrativních pochybení, která budou ze strany kontrolované osoby 

odstraněna.  

2. METODICKÝ DOHLED VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Termín kontroly:  12. – 13. července 2018 

Kontrolní orgán:  Odbor účetnictví a finančních služeb MMR 

Předmět kontroly:  vedení účetnictví, vypracování roční účetní závěrky v souladu se Zásadami 

schvalování účetních závěrek na MMR a průběh inventarizace majetku 

a závazků, kontrola nápravných doporučení z metodického dohledu z roku 

2017, informace o průběhu nezákonné činnosti bývalé účetní 

Závěr kontroly:   Z výsledků metodického dohledu vyplývá, že inventarizace majetku 

a závazků za rok 2017 byla provedena a bylo ověřeno, že zjištěný skutečný 

stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Účetní závěrka za rok 

2017 je v souladu s § 45 vyhl. č. 410/2009 Sb. a byla předložena 

ke schválení zřizovatelského odboru MMR.  

4.2      VLASTNÍ PROVĚRKY 

1. V rámci vlastního kontrolního systému byly prováděny kontroly pokladny, čerpání rozpočtu výdajů, 

tvorba příjmů a čerpání rozpočtu mzdových prostředků. Přehledy o tomto čerpání byly pravidelně 

měsíčně zasílány na vědomí odboru rozpočtu MMR. 

2. V souvislosti s interním zjištěním mimořádné události na ÚÚR na podzim roku 2017 – podezření ze 

zpronevěry finančních prostředků ÚÚR bývalou paní účetní – byly v roce 2018 učiněny tyto zásadní 

kroky:  

- v průběhu roku 2018 bylo průběžně informováno MMR; 

- dne 31. 7. 2018 se konalo na Městském soudu v Brně soudní jednání. Dne 14. 8. 2018 byl 

doručen na ÚÚR Rozsudek z Městského soudu v Brně, který byl zaslán zřizovatelskému 

odboru na OÚP MMR  na vědomí dne 3. 9. 2018;  

- dne 6. 9. 2018 zaslal Krajský soud v Brně informaci o odvolání obviněné; 

- dne 4. 10. 2018 projednával Krajský soud v Brně odvolání obviněné. Krajský soud potvrdil 

rozsudek Městského soudu v Brně a zamítnul odvolání obviněné; 
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- dne 17. 10. 2018 byl ÚÚR zaslán rozsudek Krajského soudu v Brně, který odvolání zamítnul. 

Rozsudek z Městského soudu v Brně nabyl právní moci 4. 10. 2018; 

- dne 19. 10. 2018 vedení ÚÚR pozvalo právního zástupce k projednání dalších kroků, týkající 

se náhrady vzniklé škody. Následně na soud byla zaslána žádost o doložku právní moci 

k rozsudku a neprodleně bylo zahájeno exekutorské řízení, a to z toho důvodu, že 4 měsíce 

po nabytí právní moci rozsudku bude zajištěný majetek odblokován a odsouzená s ním 

může nakládat dle svého uvážení;  

- dne 12. 11. 2018 obdržela Ing. Kučerová od právního zástupce návrh na zahájení exekuce. 

Po odeslání tohoto návrhu konkrétnímu exekutorovi, bude zahájeno vymáhání vzniklé 

škody; 

- návrh na zahájení exekuce byl prostřednictvím právního zástupce ÚÚR dne 15. 11. 2018 

předán exekutorovi, který zahájil vymáhání vzniklé škody;  

- dne 29. 11. 2018 bylo ÚÚR zasláno ze strany právního zástupce ÚÚR na vědomí 

vyrozumění o zahájení exekuce a zároveň Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem 

nemovitých věcí odsouzené. Dále byl ÚÚR zaslán dne 7. 12. 2018 na vědomí Exekuční 

příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů odsouzené; 

- během roku 2018 nebylo na předmětnou pohledávku zatím ničeho uhrazeno. 
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2018 
Metodické příručky a publikační materiály 

 

ESPON.  
Teze politik. Řídicí, plánovací a finanční nástroje ve službách 
polycentrického rozvoje 

Přeloženo z anglického originálu 
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje  

Brno, listopad 2018 

Smyslem dokumentu je poskytnout argumenty a inspiraci 
k polycentrickému rozvoji pracovníkům, kteří se věnují tvorbě 
a implementaci politiky místního rozvoje, územní agendy EU po roce 
2020 a budoucí kohezní politiky EU. Toto shrnutí má za cíl vzbudit zájem 
nejen u tradičních účastníků tohoto procesu, jakými jsou tvůrci politik, 
odborníci a akademikové v oblasti plánování a politiky, ale i u politiků 
v praxi a rozhodovatelů na celostátní, regionální a místní úrovni a u nově 
vznikajících zainteresovaných subjektů ze soukromého sektoru, 
občanských organizací a sdružení. 

ISBN: 978-99959-55-22-9 (anglická verze) 
ISBN: 978-80-87318-72-0 (česká verze) 

Tištěná publikace – neprodejná. 
Internetová publikace. 

Dostupnost výstupu: 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-
prirucky-a-publikacni-materialy/2018/espon-ridici-nastroje-11-2018.pdf 
 

 

ESPON.  
Teze politik. Územní dimenze budoucích politik 

Přeloženo z anglického originálu 
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje  

Brno, květen 2018 

Publikace uvádí syntézu klíčových poznatků a politických tezí, které 
vyplynuly z programu spolupráce ESPON 2020 a jejichž smyslem je 
podpora diskuse k tématu územní dimenze budoucích politik na 
evropské, národní, regionální i místní úrovni. 

ISBN: 978-99959-55-27-4 (anglická verze) 
ISBN: 978-80-87318-71-3 (česká verze) 

Tištěná publikace – neprodejná. 
Internetová publikace. 

Dostupnost výstupu: 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-
prirucky-a-publikacni-materialy/2018/espon-uzemni-dimenze-10-2018.pdf 
 

 

http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/espon-ridici-nastroje-11-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/espon-ridici-nastroje-11-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/espon-uzemni-dimenze-10-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/espon-uzemni-dimenze-10-2018.pdf
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Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. 
Metodická pomůcka 

Ústav územního rozvoje 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Brno, srpen 2018 

Osnova zadání sestavená do tabulky je podkladem pro doplňování 
jednotlivých požadavků na zpracování návrhu územního plánu. Body je 
třeba naplnit věcnými požadavky na zpracování návrhu územního plánu. 
Metodická pomůcka je v souladu se stavebním zákonem ve znění 
účinném od 1. 1. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném 
od 29. 1. 2018. 

ISBN 978-80-7538-190-3 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, online verze 
ISBN 978-80-87318-69-0 Ústav územního rozvoje, online verze 

Internetová publikace. 

Dostupnost výstupu: 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-
prirucky-a-publikacni-materialy/2018/18-osnova-zadani-up-mmr-37685-
2018.pdf 
 

 

Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních 
plánech – verze 2018 (2. aktualizované vydání) 

Ústav územního rozvoje 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Brno, únor 2018 

Publikace se zabývá urbanistickou strukturou venkovských sídel. Snaží 
se poskytnout nejzákladnější orientaci, potřebnou v územním plánování 
k nazírání na hodnoty sídla. Představuje základní hlediska, podle nichž 
by měla být posuzována urbanistická struktura sídla v územním plánu, 
a předkládá doporučení. 

Vydání: druhé, aktualizované. 

ISBN 978-80-7538-173-6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
ISBN 978-80-87318-66-9 Ústav územního rozvoje 

Internetová publikace. 

Dostupnost výstupu: 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-
prirucky-a-publikacni-materialy/2018/18-osnova-zadani-up-mmr-37685-
2018.pdf 
 

 

 
  

http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/18-osnova-zadani-up-mmr-37685-2018.pdf
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Zadání územní studie – Osnova zadání.  
Metodický pokyn (2. aktualizované vydání) 

Ústav územního rozvoje 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Brno, březen 2018 

Zadání územní studie má být stručné a oproštěné od zbytečných formalit. 
Je podkladem pro zpracování návrhu územní studie projektantem, a proto 
se v něm neuvádějí jiné údaje, které jsou z hlediska zpracování 
nadbytečné. Zadání však musí obsahovat všechno, co je důležité 
a potřebné pro naplnění účelu pořizované územní studie, viz následující 
osnova. 

Metodický pokyn je v souladu se stavebním zákonem, ve znění účinném 
od 1. 1. 2018, a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., ve znění účinném od 29. 1. 
2018. 

ISBN 978-80-7538-168-2 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, online verze 
ISBN 978-80-87318-65-2 Ústav územního rozvoje, online verze 

Internetová publikace. 

Dostupnost výstupu: 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-
prirucky-a-publikacni-materialy/2018/06-zadani-uzemni-studie-osnova-
mmr-11783-2018.pdf 
 

 

ESPON. 
Teze politiky. Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných 
služeb 

Přeloženo z anglického originálu 
Českou verzi vydal Ústav územního rozvoje  

Brno, prosinec 2017 – leden 2018 

Smyslem Tezí politiky ESPON k územním a urbanistickým dimenzím 
digitalizace veřejných služeb je pomáhat celoevropským, státním, 
regionálním a městským institucím, aby lépe chápaly soudobou úroveň 
digitalizace veřejných služeb, učily se v zásadní problematice navzájem a 
uměly koncipovat opatření pro budoucnost. 

ISBN: 978-99959-55-14-4 (anglická verze) 
ISBN: 978-80-87318-63-8 (česká verze) 

Tištěná publikace – neprodejná. 
Internetová publikace. 

Dostupnost výstupu: 
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-
prirucky-a-publikacni-materialy/2018/espon-digitalizace-verejnych-
sluzeb.pdf 
 

 

 
  

http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/06-zadani-uzemni-studie-osnova-mmr-11783-2018.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/espon-digitalizace-verejnych-sluzeb.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/espon-digitalizace-verejnych-sluzeb.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/metodicke-prirucky-a-publikacni-materialy/2018/espon-digitalizace-verejnych-sluzeb.pdf
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2018 
Internetové prezentace 

 

Limity využití území 

Aktualizace internetové prezentace 

Ludmila Rohrerová a kolektiv 

Příručka v přehledné formě zpracovává nejdůležitější limity vyplývající 
z právních předpisů a usnadňuje tak účastníkům procesu územního 
plánování orientaci v řadě obecně platných právních předpisů regulujících 
využití území.  

Dostupnost výstupu: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591 
 

 

Principy a pravidla územního plánování 

Aktualizace internetové prezentace 

Naděžda Rozmanová a kolektiv 

Příručka pro orgány územního plánování, samosprávu obcí a krajů, 
projektanty, studenty příslušných oborů a další uživatele, kteří se setkávají 
s územním plánováním. Při aktualizacích jsou doplňovány nové trendy, 
nové právní předpisy a aktuální koncepce rezortů. 

Dostupnost výstupu: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571 

 

Dotčené orgány v procesu územního plánování 

Aktualizace internetové prezentace 

Milada Chroboczková  

Pomůcka pro pracovníky krajských úřadů, úřadů územního plánování, 
stavebních úřadů i pro odbornou veřejnost, jak se orientovat v působnosti 
a pravomoci jednotlivých dotčených orgánů v procesu územního plánování 
a územního rozhodování. 

Dostupnost výstupu: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588 
 

 

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí 

Internetová publikace – Aktualizace je plánována v roce 2019 

Dostupnost výstupu: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=899 

 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588
http://www.uur.cz/default.asp?ID=899
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Časopis Urbanismus a územní rozvoj 

 

1/2018 

Mimořádná příloha 1/2018: 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., 
platné znění s vyznačením 

změn po novele včetně 
důvodové zprávy 

 

  

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=5018  

 
 

2/2018 

Mimořádná příloha 2/2018: 

Interakce sídel a velkých 
průmyslových závodů 

3/2018 

   

http://www.uur.cz/default.asp?ID=5025 http://www.uur.cz/default.asp?ID=5029 
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4/2018 

Mimořádná příloha 4/2018: 

Krajina v územním plánování 
21. století 

 

  

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=5031  
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Součástí každého čísla časopisu "Urbanismus a územní rozvoj" jsou dvě pravidelné přílohy: 

- Stavebně správní praxe 
- Pořizovatelská praxe 

 
 
 
 
  



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
ZA ROK 2018 PŘÍLOHA Č. 1 – 9 

2018 
Informační letáky Ústavu územního rozvoje a vybraných úkolů 

 
 

 

Ústav územního rozvoje v rámci propagace průběžně doplňuje 
a aktualizuje informační letáky jak ÚÚR tak i vybraných úkolů. 

 

 Ústav územního rozvoje  

 

 Evidence územně plánovací činnosti 

 Konzultační středisko ke stavebnímu právu 

 Portál územního plánování 

 Systém stavebně technické prevence 

 Politika architektury a stavební kultury 

 Limity využití území  

 Dotčené orgány v procesu územního plánování 

 Principy a pravidla územního plánování 

 Slovník územního rozvoje 

 Časopis Urbanismus a územní rozvoj 

 Knihovna  
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU  

K INFORMACÍM 

 

 
 
 
 
 

PŘÍLOHA Č. 2 

k Výroční zprávě ÚÚR za rok 2018 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
ZA ROK 2018 PŘÍLOHA Č. 2 – 3 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákona) zveřejňuje Ústav územního rozvoje Výroční zprávu za rok 2018 o své 

činnosti v oblasti poskytování informací. 

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

– počet podaných žádostí o informace:       0 
– počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:     0 

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:     0 

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt 
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,  
a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:    
          0 

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence:          0 

 

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 
vyřízení:          0 

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:   0 

 

Ústav územního rozvoje bezprostředně zodpověděl množství telefonních a e-mailových dotazů, které nejsou 
evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím jednotlivých 
zaměstnanců. Tématy nejčastějších dotazů bylo řešení situací týkajících se územního plánování 
a stavebního řádu, vysvětlení odborné terminologie a evidence územně plánovací činnosti. 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ ODBORNÝCH ÚKOLŮ 

ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

ZA ROK 2018 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA č. 3 

k Výroční zprávě ÚÚR za rok 2018 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
ZA ROK 2018     3  

Číslo úkolu: A.1.1/ÚP 
Název úkolu:  Vedení knihovny, dokumentační činnost 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  stálá činnost 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. Ludmila Rohrerová  
Řešitelé:  Bc. Tamara Blatová, DiS, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Ivana Divišová, Kateřina Divišová 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Provozování odborné knihovny specializované na urbanismus, územní plánování, regionální politiku, bytovou 
politiku, cestovní ruch a evropské záležitosti. Zahrnuje především následující činnosti: budování knihovního 
fondu, evidenci časopisů, katalogizaci knih, naplňování a vedení databáze knihovny, výpůjční služby vč. 
meziknihovní výpůjční služby, poskytování informačních služeb, rešerší a odborných konzultací, vedení 
agendy ISBN.  
V roce 2018 byla navíc řešena problematika ochrany osobních dat (GDPR) a dále vyřazování zastaralých, 
poškozených a duplicitních knih v návaznosti na inventuru knihovny a revizi fondů provedené v roce 2017. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Databáze knihovny (internetová a intranetová verze), měsíční přírůstky „Novinky“, heslář územního 
plánování a heslář zeměpisný, seznamy časopisů, pololetní přehledy nových knih v knihovně ÚÚR, pololetní 
zprávy, evidence čísel ISBN v publikacích ÚÚR. 
Výstupy jsou dostupné na http://www.uur.cz/default.asp?ID=11, v knihovně a jejích skladech. 

Využitelnost výstupu:  

Pro pracovníky ÚÚR, MMR, veřejné správy, akademické pracovníky, studenty vysokých škol a odbornou 
veřejnost. Výstupy slouží k řešení pracovních úkolů, pro zvyšování kvalifikace odborných pracovníků 
a k získávání základních znalostí o oboru studenty. Přispívají také k šíření informací o územním plánování 
a propagaci celého oboru.  
Knihovna i její databáze umožňují sledovat vývoj územního plánování od roku 1952, jeho současný stav 
i perspektivy, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračovat v řešení úkolu, v budování knihovny i její databáze a poskytování služeb čtenářům. Využívat 
knihovnu s její databází k propagaci ÚÚR, MMR, výsledků jejich práce a šíření informací o územním 
plánování a souvisejících oborech.  
Kromě standardních činností je v roce 2019 plánováno vyřazení katalogizačních lístků úbytků knih 
vyřazených v roce 2018. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 500 hod.  
Skutečná:  506 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  
Plánovaná kapacita byla dodržena. 

Náklady na:  

OOV:  0 Kč  
Smlouva o dílo:   172 260 Kč  
Objednávka: 73 920 Kč  
 
  

http://www.uur.cz/default.asp?ID=11


 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
4 ZA ROK 2018  

Číslo úkolu: A.1.2/ÚP 
Název úkolu:  Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“ 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  stálá činnost 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Eva Fialová 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Lubor Fridrich 
Řešitelé:  Bc. Tamara Blatová, DiS, Ing. Zdeňka Kučerová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: redakční rada 
Oponenti: --- 
Kooperace: GRAFEX AGENCY, s. r. o., Mgr. Jan Mattuš 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Vydávání odborného periodika pro potřeby samosprávy, státní správy a odborné veřejnosti na úseku 
územního plánování, regionální politiky, bydlení a rozvojových programů měst a obcí a evropských 
záležitostí. Časopis je významným metodickým a informačním materiálem pro veřejnou správu a odbornou 
veřejnost. Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

6 čísel časopisu (včetně stálých příloh);  

Mimořádné přílohy: 

 Vyhláška č. 500/2006 Sb., platné znění s vyznačením změn po novele včetně důvodové zprávy (k číslu 
1/2018); 

 INTERAKCE SÍDEL A VELKÝCH PRŮMYSLOVÝCH ZÁVODŮ - Sborník z konference AUÚP ČR, Ústí 
nad Labem 26. – 27. 10. 2017 (k číslu 2/2018); 

 KRAJINA V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ 21. STOLETÍ  - Sborník z konference AUÚP ČR, Mikulov          
12. - 13. 4. 2018 (k číslu 4/2018). 

V elektronické podobě je časopis archivně k dispozici na webových stránkách ÚÚR. 

Využitelnost výstupu:  

Vzhledem k charakteru úkolu je využitelnost průběžná. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 3 000 hod.  
Skutečná:  3 100 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

Plánovaná kapacita byla dodržena 

Náklady na:   

OOV:  58 800 Kč  
Smlouva o dílo:   1 339 071 Kč  
Objednávka: 474 320 Kč  
Kupní smlouvy: 124 210 Kč  
 
  



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
ZA ROK 2018     5  

Číslo úkolu: A.1.3/ÚP 
Název úkolu:  Limity využití území – průběžná aktualizace internetové prezentace 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  stálá činnost 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Mgr. Ing. Petr Lepeška 
Garant ÚÚR:  Ing. Ludmila Rohrerová 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Aktualizace internetové příručky „Limity využití území“. Příručka zpracovává nejdůležitější limity vyplývající 
z právních předpisů, limity jsou členěny do sedmi tříd: 

1. Územní podmínky pro výstavbu, 
2. Doprava, 
3. Technická infrastruktura, 
4. Vytváření a ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek, 
5. Ochrana přírody a krajiny, 
6. Ochrana památek, 
7. Právo. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Internetová příručka „Limity využití území“ aktualizovaná dvakrát ročně (ke dni 1. 2. 2018 a 1. 7. 2018) – 
dostupná na webových stránkách ÚÚR: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591. Starší verze příručky jsou 
ukládány v digitálním archivu ÚÚR a v případě rozsáhlejších změn archivovány v Moravském zemském 
archivu. 

Využitelnost výstupu:  

Aktualizovaná publikace na www stránkách ÚÚR je pomůckou pro pracovníky krajských úřadů, úřadů 
územního plánování a stavebních úřadů, i pro odbornou veřejnost. Je využívána také pro potřeby výuky 
na středních a vysokých školách a slouží MMR k výkonu metodických úkolů. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračovat v pravidelných aktualizacích příručky. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 800 hod.  
Skutečná:  772 hod.  

Zdůvodnění rozdílu: 

Plánovaná kapacita byla dodržena 

Náklady na:   

OOV:  0 Kč  
Smlouva o dílo:   0 Kč  
Objednávka: 0 Kč   
 
  

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591


 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
6 ZA ROK 2018  

Číslo úkolu: A.1.4/ÚP 

Název úkolu:  Dotčené orgány 

Doba řešení:  leden – prosinec 2018 

Charakter úkolu:  stálá činnost 

Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 

Garant MMR:  Ing. Daniela Lešková, CSc. 

Garant ÚÚR:  Ing. arch. Milada Chroboczková 

Řešitelé:  Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 

Konzultanti: OSŘ MMR, JUDr. Martina Franková, Ph.D.  

Oponenti: --- 

Kooperace: --- 

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Internetová prezentace publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“.   
Za rok 2018 byla aktualizovaná dvakrát, a to na základě změn právních předpisů týkajících se dotčených 
orgánů (významných změn – změn v působnosti dotčených orgánů apod.). První aktualizace byla rozsáhlejší 
(po novele stavebního zákona a 28 zákonů, na základě kterých hájí dotčené orgány veřejné zájmy v oblasti 
územního plánování včetně územního rozhodování).  

Výstup, dostupnost výstupu:  

Aktualizovaná internetová prezentace publikace „Dotčené orgány v procesu územního plánování“.  
Dostupné na webových stránkách ÚÚR v sekci Publikační činnost a knihovna > Internetové prezentace > 
Dotčené orgány v procesu územního plánování (http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588). 

Využitelnost výstupu:  

Průběžně aktualizovaná internetová prezentace publikace napomáhá pracovníkům krajských úřadů, úřadů 
územního plánování, stavebních úřadů i odborné veřejnosti v orientaci ve složitém systému působností 
a pravomocí jednotlivých dotčených orgánů v procesu územního plánování a umožňuje sledování změn 
v příslušných právních předpisech.  

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračování ve stejném způsobu zpracování úkolu jako v roce 2018 - průběžná aktualizace publikace 
a zveřejnění její internetové prezentace po významné změně právních předpisů týkající se dotčených orgánů 
(změně v působnosti dotčených orgánů apod.).  

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 600 hod.  
Skutečná:  366 hod.  

Zdůvodnění rozdílu: 

Při stanovení počtu hodin na rok 2018 se předpokládal větší počet aktualizací za rok.   

Počet hodin byl potřebný k zajištění vysoké kvality úkolu. Přitom je ze sledovanosti publikace na www 
stránkách ÚÚR (9,5 návštěvníka za den včetně víkendů a svátků) zřejmé, že výstupy úkolu jsou využívané.          

Náklady na:  

OOV:  0 Kč  
Smlouva o dílo:   0 Kč  
Objednávka: 0 Kč   
  

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3724
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2567
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588
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ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
ZA ROK 2018     7  

Číslo úkolu: A.1.5/ÚP 
Název úkolu:  Slovník územního rozvoje 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  stálá činnost 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. 
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Slovník územního rozvoje je průběžně aktualizovaný slovník pojmů územního plánování a souvisejících 
oborů. Cílem úkolu je aktualizace pojmů Slovníku územního rozvoje a jejich definic. Pojmy a definice 
aktualizované v roce 2018 jsou označené červeně - aktualizace 2018.  

Do Slovníku územního rozvoje bylo v roce 2018 doplněno cca 185 nových pojmů z oblasti územního 
plánování, územního rozvoje, regionální politiky a souvisejících oborů, některé neaktuální pojmy byly naopak 
vyřazeny. 

Byla provedena aktualizace, doplnění a opravy definic pojmů v souvislosti s novelou stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., provedené zákonem č. 225/2017 Sb., a novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb., provedené 
vyhláškou č. 13/2018 Sb.  

Byly zpřesněny definice pojmů a stanoveny definice hlavní a to především na základě spolupráce s AUÚP 
ČR. Dle objednávky bylo nově definováno 90 pojmů ze slovníku a doplněny některé nové pojmy a jejich 
definice, které se používají v územně plánovací dokumentaci a nemají jednotný výklad a definici. 

Slovník územního rozvoje ke dni 30. 12. 2018 obsahoval 2527 pojmů.  Kompletní znění internetové podoby 
Slovníku je pololetně zveřejňováno jako ucelený soubor ve formátu PDF. Poslední takto zveřejněná verze je 
k 3. 12. 2018.  

Byl aktualizován leták ke slovníku územního rozvoje. 

Výstup, dostupnost výstupu:   

Slovník územního rozvoje je přístupný na stránkách ÚÚR z levého svislého menu v části Portály spravované 
ÚÚR nebo v sekci Územní plánování a stavební řád > Slovník územního rozvoje 
(http://www.uur.cz/?id=3790).  

Ucelený soubor ve formátu PDF (http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20181203.pdf). Soubor ve formátu 
PDF je obnovován vždy pololetně. 

Využitelnost výstupu:  

Slovník je využitelný především pro státní správu, projektanty, studenty a další odbornou i laickou veřejnost. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračovat v doplňování a aktualizaci pojmů i definic ve Slovníku územního rozvoje a zveřejňovat aktuální 
verzi slovníku ve formátu PDF 2x ročně.  
Pokračovat ve spolupráci s AUÚP ČR na definování problematických pojmů a doporučování definic hlavních.    

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 700 hod.  
Skutečná:  767 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

Bylo čerpáno ve srovnání s plánem ve specifikaci úkolu o něco více hodin. Překročení však nedosáhlo ani 
10 %. Bylo způsobeno velkým objemem prací na úkolu v 1. pololetí roku 2018, zejména v souvislosti 
s novelou stavebního zákona. 

Náklady na:  

OOV:  0 Kč  
Smlouva o dílo:   0 Kč  
Objednávka: 200 000 Kč  
 
  

http://www.uur.cz/?id=3790
http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20181203.pdf
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 ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
8 ZA ROK 2018  

Číslo úkolu: A.1.6/ÚP 
Název úkolu:  Konzultační středisko ke stavebnímu právu 

Poradenská činnost pro veřejnou správu 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  stálá činnost 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Lucie Poláková 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Milada Chroboczková 
Řešitelé:  Ing. arch. Lubor Fridrich, Ing. Zdeňka Kučerová, RNDr. Vladimíra Labounková, 

Ing. František Nantl, Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Naděžda Rozmanová, 
Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Konzultanti: ---  
Oponenti: --- 
Kooperace: Ing. arch. Pavla Balabánová, CSc. 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

I. Konzultační středisko ke stavebnímu právu 
Cílem úkolu je sjednocovat výkon státní správy při aplikaci stavebního práva na úseku územního plánování 
prostřednictvím poskytování konzultací a metodické pomoci krajským úřadům, úřadům územního plánování 
při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Identifikace 
problémů a poskytování podkladů a případných návrhů pro metodickou činnost ministerstva. 

1. Průběžné byly zpracovány odpovědi k obdrženým dotazům včetně jejich administrace. 

 Za období od 1. ledna do 31. prosince 2018 se na konzultační středisko ÚÚR písemně nebo e-mailem 
obrátilo 79 tazatelů se 112 dotazy (telefonické dotazy, na které lze reagovat ihned, nejsou evidovány, 
ostatní byly přesměrovány na korespondenční formu; telefonických bylo velké množství).  

 Nejvíce dotazů se týkalo závazného stanoviska podle § 96b stavebního zákona, dále územních studií, 
ploch s rozdílným způsobem využití, zkrácených postupů pořizování změn územních plánů, povinnosti 
úřadu územního plánování pořídit změnu ÚP, kvalifikačních požadavků pro výkon ÚP činnosti.  

 Celkově bylo v databázi Konzultačního střediska k 31. 12. 2018 evidováno 3 430 tazatelů.  

 Otázky z problematiky stavebního řádu a územního rozhodování, zasílané ze stavebních úřadů, jsou 
odesílány na Informační centrum MMR - info@mmr.cz (nejsou evidovány). 

2. Doplňování a aktualizace webové aplikace rubriky 1000 otázek:  

 V souvislosti s novelou stavebního zákona (zákony č. 225/2017 Sb. a č. 169/2018 Sb.), vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. a změnami další legislativy byly odpovědi na webových stránkách upravovány, 
některé byly pro neaktuálnost vypuštěny a zařazovány byly i nové (na které je opakovaně žádaná 
v rámci KS odpověď, zejména byly doplněny odpovědi k § 96b stavebního zákona). 

 V současné době je v rubrice 1000 otázek 115 hesel, 347 otázek a odpovědí a 15 témat. 

 Návštěvnost rubriky 1000 otázek byla v roce 2018 v průměru 160 osob za den (včetně víkendů 
a svátků).  

3. V rubrice Semináře na webových stránkách ÚÚR jsou zveřejňovány informace o konání konferencí, porad 
a seminářů ke stavebnímu zákonu pořádaných MMR, na www stránky je umisťuje Ing. arch. H. Šimková, 
Ph.D. Sledovanost byla v průměru 4 návštěvníci za den. 

4. Internetová Diskuse ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám stále probíhá a těší se velké 
návštěvnosti – v ročním průměru 468 osob za den (včetně víkendů a svátků).  
 
II. Poradenská činnost pro veřejnou správu  
Cílem úkolu je poskytovat veřejné správě informace z problematiky územního plánování. Přínosem je 
odborná podpora výkonu veřejné správy a činnosti obcí. 
Konzultace odborných problémů na úseku územního plánování, se kterými se na ÚÚR obracejí 
pracovníci MMR OÚP  a veřejné správy, a vypracovávání odborných vyjádření k problematice územního 
plánování (podle specifikace úkolu) probíhá průběžně. 

 V roce 2018 bylo zpracováno 19 odborných vyjádření a dalších výstupů zajišťovaných pro veřejnou 
správu, zpravodaj venkova apod. Podrobně je veden přehled konkrétní náplně úkolu s uvedením názvu 
odborného vyjádření, konzultace apod., zpracovatele i pro koho bylo zpracováno.  

Shrnutí: 

Práce na úkolu A.1.6/ÚP proběhly v roce 2018 v souladu se specifikací, zadávacím listem a se závěry 
kontrolních dnů. 

mailto:info@mmr.cz
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Výstup, dostupnost výstupu:  

I. Konzultační středisko ke stavebnímu právu 
Odpovědi k obdrženým dotazům, které jsou průběžně zasílány tazatelům, jsou archivovány v databázi 
Konzultačního střediska na ÚÚR.  
Vybrané otázky a odpovědi z této  databáze jsou po úpravách a aktualizaci využívány pro webovou aplikaci 
1000 otázek ke stavebnímu právu, která je přístupná na adrese: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2481 
a http://www.uur.cz/1000-otazek/. 
Informace o seminářích pořádaných MMR jsou uvedeny v rubrice Semináře na adrese: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2551.  
V rámci Konzultačního střediska je v provozu internetová diskuse ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím 
vyhláškám určená pro pracovníky ve veřejné správě a odbornou veřejnost na adrese 
http://www.uur.cz/konzultacni-stredisko/diskuse/?ID=2499.  

II. Poradenská činnost pro veřejnou správu 

Výstupy nejsou formalizovány, pracovníci ústavu reagují ad hoc a poskytují konzultace k odborným 
problémům, se kterými se na ně obracejí zejména pracovníci veřejné správy. Písemná vyjádření jsou 
k dispozici u zpracovatelů a v digitálním archivu ÚÚR. 

Využitelnost výstupu:  

Výstupy Konzultačního střediska představují cennou odbornou a metodickou pomoc zejména pro pracovníky 
orgánů územního plánování a veřejnou správu. 

Aplikace 1000 otázek je přístupná pro nahlížení odborné i laické veřejnosti.  

Výstupy Poradenské činnosti pro veřejnou správu jsou určeny zejména pracovníkům veřejné správy. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

I. Konzultační středisko ke stavebnímu právu 

 Předpoklad pokračování plnění úkolu obdobně jako v předcházejícím období.  

 V souvislosti s novelou stavebního zákona budou do databáze 1000 otázek doplněny nové otázky 
a odpovědi, na které bude opakovaně žádaná v rámci KS odpověď. Některé naopak mohou být 
pro neaktuálnost vyloučeny.  

II. Poradenská činnost pro veřejnou správu  

 Předpoklad pokračování plnění úkolu obdobně jako v předcházejícím období.  

 Zpracování odborných vyjádření pro veřejnou správu a pro potřeby OÚP MMR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 700 hod.  
Skutečná:  1 384 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

Z plánovaného počtu 1700 hodin bylo v roce 2018 vyčerpáno 1384 hodin, tj. v části I. 1024 hodin, v části II. 
292 hodin a na administraci úkolu jako celku 68 hodin. Kapacita hodin byla nastavena pro plnění úkolu po 
nabytí účinnosti novely stavebního zákona. Garantka úkolu byla 5 týdnů v pracovní neschopnosti, proto 
předpokládaný počet hodin nebyl vyčerpán.  

Náklady na:  

OOV:  0 Kč  
Smlouva o dílo:   152 515 Kč  
Objednávka: 0 Kč  

  

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2481
http://www.uur.cz/1000-otazek/
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2551
http://www.uur.cz/konzultacni-stredisko/diskuse/?ID=2499
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Číslo úkolu: A.1.8/ÚP 
Název úkolu:  Politika územního rozvoje a potřebné územně plánovací podklady 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  stálá činnost 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Filip Novosád 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Řešitelé:  Ing. Zdeňka Kučerová, RNDr. Vladimíra Labounková, Ing. arch. Michal Leskovjan, 

Ing. František Nantl, Ing. arch. Zuzana Pokorná, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: EKOTOXA, s. r. o., Ing. Alena Navrátilová 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Důvodem zpracování úkolu je potřeba naplnění požadavků § 11 a § 31 až § 35 stavebního zákona.  Cílem 
úkolu je shromažďování a vyhodnocování vstupních podkladů a vedení databáze relevantních územně 
plánovacích podkladů pro pořizování aktualizací nebo nového návrhu Politiky územního rozvoje ČR (dále jen 
PÚR ČR), zpracování Územně analytických podkladů ČR (dále jen ÚAP ČR), zpracování návrhu Zprávy 
o uplatňování PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen Zpráva o uplatňování PÚR ČR) a zpracování 
návrhů aktualizací PÚR ČR. 

Plnění úkolu probíhalo v souladu se zadávacím listem, specifikací úkolu a se závěry z kontrolních dnů. 
Nepodařilo se však dopracovat a zveřejnit ÚAP ČR. 

Byl zpracován návrh Zprávy o uplatňování PÚR ČR včetně Vyhodnocení vlivů uplatňování PÚR ČR ve znění 
aktualizace č. 1 na udržitelný rozvoj území a vypořádání námětů na aktualizaci PÚR ČR, dále byl zpracován 
návrh aktualizace č. 2 PÚR ČR a průběžně byly připravovány podklady pro jednání Konzultačního výboru pro 
zpracování PÚR.  

Nedokončení ÚAP ČR plyne z potřeby uvést je do souladu se stávající a následně též připravovanou novelou 
stavebního zákona. Proto dosud nebyla provedena interní oponentura ÚAP ČR a materiál nemohl být 
dopracován. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstupem úkolu jsou návrh Zprávy o uplatňování PÚR ČR a návrh Aktualizace č. 2 PÚR ČR a dále Územně 
analytické podklady ČR a databáze územně plánovacích podkladů pro pořizování aktualizací příp. nového 
návrhu PÚR ČR. 

Výstupy jsou dostupné na OÚP MMR a na ÚÚR. 

Využitelnost výstupu:  

Návrh Aktualizace č. 2 PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1 je podkladem pro projednání této aktualizace 
v mezirezortním připomínkovém řízení a s veřejností. Zpráva o uplatňování PÚR ČR ve znění Aktualizace 
č. 1 je podkladem pro rozhodnutí vlády o tzv. „řádné“ aktualizaci PÚR ČR. Databáze územně plánovacích 
podkladů je podkladem pro pořizování aktualizací příp. nového návrhu PÚR ČR. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

V následném období bude třeba aktualizovat ÚAP ČR a databázi územně plánovacích podkladů a obojí 
uvést do souladu se stávající a následně též připravovanou novelou stavebního zákona, tak aby byly 
relevantním podkladem pro územně plánovací činnost MMR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 2 900 hod.  
Skutečná:  2 758 hod.  

Zdůvodnění rozdílu: 

Plánovaná kapacita hodin byla adekvátní jejich skutečné potřebě. 

Náklady na: 

OOV:  0 Kč  
Objednávka: 9 200 Kč  
Smlouva o dílo:   271 040 Kč  
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Číslo úkolu: A.1.09/ÚP 
Název úkolu:  Principy a pravidla územního plánování 
Doba řešení:  leden - prosinec 2018 
Charakter úkolu:  stálá činnost 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Roman Vodný, Ph.D. 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Zuzana Pokorná / Ing. arch. Naděžda Rozmanová 
Řešitelé:  Ing. Zdeňka Kučerová, Ing. arch. Michal Leskovjan, Ing. František Nantl, Ing. arch. 

Hana Šimková, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Ing. Tomáš Sklenář, 

Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., Ing. Jiří Lodr, 
Ing. Václav Jetel, Ph.D., Lucie Vondráková                           

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Internetová příručka Principy a pravidla územního plánování (PaP) je jediné přehledné shrnutí a výklad 
poznatků současného urbanismu a územního plánování. Vzniká ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s 
význačnými specialisty oboru a za garantování Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. 
Recenze předních odborníků z akademické sféry z příslušných rezortů a projektové činnosti zajišťuje 
objektivitu a prestiž dokumentu. 

Internetová příručka je průběžně doplňována a aktualizována. Předkládá informace o stavu a trendech 
vývoje a principech řešení v územním plánování. Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány rovněž o nové 
právní předpisy a koncepce rezortů. 

V roce 2018 probíhala aktualizace vybraných kapitol.  

 Kapitola C.4 Občanské vybavení – aktualizace ve spolupráci s AUÚP, kapitola bude recenzovaná 

 Kapitola C.7 Dopravní infrastruktura 

 Kapitola C.8 Technická infrastruktura – kapitola bude recenzovaná 

 Kapitola D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby – aktualizace ve spolupráci s Ing. Tomášem 
Sklenářem, poradcem ministryně pro místní rozvoj ve vztahu ke stavebnímu zákonu 

Zveřejnění aktualizovaných kapitol se předpokládá v průběhu roku 2019. 

K posunu termínů došlo z důvodu odchodu garantky ÚÚR Ing. arch. Pokorné na mateřskou dovolenou 
od 6. 8. 2018. Dále vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti zastupující garantky ÚÚR 
Ing. arch. Rozmanové od 1. 10. 2018 probíhaly práce na úkolu v omezeném režimu.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstup: 

 Internetová prezentace Principy a pravidla územního plánování 
Dostupnost: 

 Webové stránky ÚÚR – Publikační činnost a knihovna – Internetové prezentace – Principy a pravidla 
územního plánování 

 Portál územního plánování – Teorie, metodiky – Principy a pravidla územního plánování 

Využitelnost výstupu:  

Aktualizace Principů a pravidel územního plánování představují významný zdroj informací pro územně 
plánovací praxi (projekční i pořizovatelskou), odbornou veřejnost a také pro potřeby výuky na středních 
i vysokých školách. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračovat v aktualizaci, doplňování a zveřejňování vybraných kapitol. 
Pokračovat v roce 2019 dle požadavků OÚP MMR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 100 hod.   
Skutečná:  1 273 hod.  
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
http://portal.uur.cz/teorie-metodiky-publikace/teorie-metodiky.asp#index_2s
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Zdůvodnění rozdílu:  

Došlo k mírnému překročení plánovaných hodin vzhledem k větší pracnosti výstupů. 

Náklady na:  

OOV:  0 Kč   
Objednávka: 39 300 Kč   
Smlouva o dílo:   200 000 Kč  
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Číslo úkolu: A.3.1/RP 
Název úkolu:  Činnost národního kontaktního místa ESPON 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018  
Charakter úkolu:  zahraniční spolupráce 
Zadavatel: Odbor evropské územní spolupráce MMR 
Garant MMR:  Mgr. Milada Hroňková  
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Lubor Fridrich 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: GRAFEX-AGENCY, s. r. o., Mgr. Jan Mattuš 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Činnost národního kontaktního místa ESPON v ČR v souvislosti s probíhajícím programem ESPON 
zahrnujícím země EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Island. 
Spolupráce s národním koordinátorem ESPON (OEÚS MMR) a s EGTC (European Grouping on Territorial 
Cooperation) programu ESPON v Lucembursku. 
Iniciace českých potenciálních projektových partnerů k účasti v projektech. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Konzultační činnost pro projektové partnery: 

 zpracovávání, překlad a rozesílání informačních bulletinů ESPON Newsletter a dalších informací 
potenciálním projektovým partnerům; 

 konzultace; 

 pozvánky na semináře ESPON; 

 zpracování a rozesílání předvýzev/výzev; 

 předávání zájmů o participaci na projektech ze strany zahraničních partnerů vůči českým PPP a naopak; 

 zpracování dotazů českých PPP; 

 rozšiřování a aktualizace mailing listu českých PPP. 

Propagace programu ESPON: 

 tiskové zprávy ESPON pro PPP;  

 pravidelné informace o programu ESPON v časopise Urbanismus a územní rozvoj; 

 překlad a realizace publikací.   

Odborná činnost: 

 zpráva o národních aktivitách ECP zaslaná CU; 

 aktualizace mailing listu a tabulky PPP; 

 průběžná aktualizace webových stránek; 

 připomínkování projektů ESPON; 

 překlady a zpracování dotazníků od zahraničních ECP; 

 průběžné překlady aktuálních dokumentů ESPON. 

Účast na jednáních: 

 Seminář Integrated Territorial Development in V4+2 (3/2018,Budapest) 

 Semináře ESPON & ECP meetingy (6/2018, Sofia; 12/2018, Wien) 

 Kontrolní den ECP (11/2018, Praha) 

Využitelnost výstupu:  

Výstupy jsou tematicky spojeny s jednotlivými projekty programu ESPON – pasivně (projekty jsou využitelné 
pro veřejnou správu, univerzity, výzkumná pracoviště projekční kanceláře i jednotlivce) i aktivně (české 
subjekty se podílely na jednotlivých vyhlášených projektech programu jako partneři v rámci nadnárodních 
projektových skupin). Využitelnost výsledků programu ESPON je průběžná. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 400 hod.   
Skutečná:  400 hod.  
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Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na:  

OOV:  0 Kč  
Objednávka:  60 000 Kč  
Smlouva o dílo:   0 Kč  
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Číslo úkolu: A.3.2/ÚP 
Název úkolu:  Společná strategie územního rozvoje států V4+2 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  zahraniční spolupráce 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Filip Novosád 
Garant ÚÚR:  RNDr. Vladimíra Labounková 
Řešitelé:  Ing. arch Lubor Fridrich, Ing. Zdeňka Kučerová, Ing. František Nantl, Ing. Ludmila 

Rohrerová, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Na základě závěrů z jednání ministrů regionálního rozvoje zemí V4+2 ke Společnému dokumentu územního 
rozvoje zemí V4+2 tj. zemí Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) zahrnující 
i Rumunsko a Bulharsko ze dne 29. 3. 2010 byla zpracována Společná strategie územního rozvoje zemí 
V4+2, dokončená v roce 2014. V rámci zajištění návaznosti na předchozí řešení úkolu a je nutné se účastnit 
jednání Řídicí skupiny Společné strategie územního rozvoje v4+2 a sledovat další aktivity Řídící skupiny při 
využití Společné strategie územního rozvoje zemí V4+2 státy V4+2 jako podkladu pro práci na úrovni EU 
a na národních úrovních států V4+2 a řešení dalších aktuálních témat v rámci prostoru V4+2.  
Z důvodu předpokládaného zapojení ÚÚR a OÚP MMR do projektu CORCAP jako přidruženého partnera je 
nutné sledovat postup přípravy tohoto projektu. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Aktualizované oficiální webové stránky V4+2 a prezentace informací a novinek.           

Závěry z pracovního jednání Řídící skupiny Společné strategie územního rozvoje zemí V4+2, které se konalo 
dne 28. 11. 2018 v Bratislavě.  

Aktivity v rámci přípravné fáze projektu CORCAP jehož Řídící skupinou projektu je Ministerstvo vnitra 
Svobodného státu Sasko. 

Výstupy přípravné fáze úkolu Podpora přípravy přeshraničních programů – Česko-Polsko, vybraná data 
a částečně rozpracované úvodní kapitoly.   

Výstupy za rok 2018 jsou k dispozici na MMR – OÚP, na ÚÚR a na oficiálních webových stránkách V4+2. 

Využitelnost výstupu:  

Hlavním přínosem úkolu je kontakt s dalším postupem Řídící skupiny Společné strategie územního rozvoje 
zemí V4+2 a zajištění návaznosti na předchozí řešení úkolu, ale i spolupráce při řešení nových aktuálních 
témat v zemích V4+2 a vzájemná informovanost o národních dokumentech a systémech územního 
plánování a regionálního rozvoje v zemích V4+2. 
Obeznámení s postupem prací v rámci příprav projektu CORCAP jako východiskem pro zapojení do tohoto 
projektu v budoucnu. 
Podklady pro samostatný úkol Podpora přípravy přeshraničních programů – Česko – Polsko budou využity 
při zpracování tohoto úkolu v roce 2019. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pravidelně aktualizovat oficiální webové stránky V4+2 a prezentovat důležité informace a novinky 
o národních dokumentech a systémech územního plánování a regionálního rozvoje v zemích V4+2. 
Doporučuje se zapojení ÚÚR a OÚP MMR do projektu CORCAP jako přidruženého partnera, proto je nutné 
sledovat další postup přípravy tohoto projektu. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 100 hod.  
Skutečná:  188 hod.  

Zdůvodnění rozdílu: 

Na úkol bylo čerpáno ve srovnání s plánem ve specifikaci úkolu více hodin. Vedle hlavní náplně úkolu byla 
v roce 2018 na tento úkol vykazována činnost na CORCAP a v druhém pololetí roku 2018 rovněž čerpány 
neplánovaně hodiny na přípravnou fázi úkolu Podpora přípravy přeshraničních programů – Česko-Polsko.  
Na rok 2018 bylo původně plánováno na tento úkol jen 100 hodin. Počet hodin byl překročen vzhledem 
k výše popsaným činnostem o 88 hodin. 
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Náklady na:  

OOV:  0 Kč  
Objednávka: 0 Kč  
Smlouva o dílo:   0 Kč  
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Číslo úkolu:  A.4.1/ÚP 
Název úkolu:  Evidence územně plánovací činnosti 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Vladimír Voldřich 
Garant ÚÚR:  Ing. Michal Artim 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Ing. arch. Zdeňka Hladišová, CSc., Ing. Daniel Rychlý, META IT, s. r. o. 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Průběžná evidence a aktualizace údajů o postupu pořizování ÚPD a ÚPP obcí a krajů, průběžná evidence 
ploch zastavitelného území vymezených schválenou ÚPD ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a v souladu s Metodikou 
OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti v platném znění. 
Údržba databáze a vývoj aplikací pro správu systému a publikaci dat. 
V prvním pololetí proběhla aktualizace územně identifikačních dat dle RÚIAN k 1. 1. 2018 a promítnuta 
do databáze Evidence. 
Průběžně byl aktualizován soubor Projektantů – autorizovaných osob. 
Ve druhém pololetí byla zpracována a v říjnu publikována na www Ročenka 2017.  
Programovací práce byly omezeny pouze na nezbytnou údržbu webových aplikací iLAS a iKAS a jejich 
úpravy tak, aby byly použitelné i v operačním systému Win10. Průběžně probíhala správa dat, byly 
poskytovány konzultace pracovníkům KÚ a ÚÚP pověřeným editací dat. Byly opravovány zjevné chyby 
v datech vzniklé při zápisu dat pověřenými pracovníky. V závažných případech byli pověření pracovníci 
kontaktování a problémy s nimi konzultovány a řešeny. 
Bylo zpracováno několik výstupů dle požadavků MMR a dalších orgánů veřejné správy. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Webové aplikace iLAS a iKAS k on-line provozování systému evidence, balík úloh SQLUlohy  a SQLSluzby 
pro automatizované zpracování opakujících se úloh a správu databáze. 
Ročenka 2017. 
Dostupné na www: <http://www.uur.cz/default.asp?ID=90>  (ÚÚR > Územní plánování a stavební řád > 
Územní plánování > Evidence územně plánovací činnosti). 

Využitelnost výstupu:  

Řešením úkolu je naplňováno ustanovení § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
Výstupy úkolu jsou určeny pro potřeby MMR, veřejné správy (především orgánům územního plánování), 
odborné i ostatní veřejnosti a investorů. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Řešení úkolu je stálou a průběžnou činností akceptující případné novely stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů. Je nutné pokračovat v údržbě stávajících webových aplikací iLAS a iKAS a správě 
dat. Urgentním se jeví výběr vhodné externí firmy, která bude schopná zahájit analytické, projektové 
a programovací práce v kooperaci s ÚÚR na nových webových aplikacích iLAS a iKAS a to s ohledem na 
řadu novel stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a nové informační technologie. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 400 hod.      
Skutečná:  628 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  
Z plánované kapacity 1 400 hodin bylo vyčerpáno 628 hodin, tj. 45 % z důvodu dlouhodobé pracovní 
neschopnosti garanta. Na odbornou pomoc při zpracování výstupů z Evidence a správu dat bylo vyčerpáno 
230 hodin. 
(Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., SML č. 03/2018.) 
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Náklady na:  

OOV:  ---  
Objednávka: 15 000 Kč  
Smlouva o dílo:   767 528 Kč  
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Číslo úkolu: A.4.02/ÚP 
Název úkolu:  Portál územního plánování 
Doba řešení:  leden - prosinec 2018 
Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Vladimír Voldřich 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Řešitelé:  Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc.  
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Portál územního plánování (dále Portál ÚP), oficiální portál Ústavu územního rozvoje z oblasti územního 
plánování. Je v provozu od roku 2003. Cílem je vytvářet otevřený, průběžně aktualizovaný a bezpečný 
systém odkazů na relevantní informace v oboru územního plánování a územního rozvoje, vyplývajících jak 
z činností MMR a ÚÚR, tak externích zdrojů. Systém je určen pro subjekty státní správy, subjekty 
samosprávy, profesní, odbornou i laickou veřejnost.  

Portál ÚP k 31. 12. 2018 obsahoval 4 451 webových odkazů a dle údajů TOP listu (on-line počítadla 
a statistiky přístupů na stránky) ho navštívilo 697 132 návštěvníků (od 23. 5. 2005), průměrná denní 
návštěvnost byla cca 160 návštěvníků (za rok 2018 je max. za den 854 návštěvníků a to 15. 1. 2018).  

V období leden až prosinec 2018 má Portál ÚP standardně vyrovnanou návštěvnost. V sekci Státní správa 
se udržuje kolem 30. místa.  

Kontrola funkčnosti, aktuálnosti a správnosti odkazů na Portálu ÚP probíhala pololetně speciálním 
programem Xenu’s Link Sleuth – ke dni 8. 6. 2018 a 29. 11. 2018. Následně proběhla oprava nefunkčních 
odkazů. 

V roce 2018 probíhala celoročně údržba a aktualizace nefunkčních a nesprávných odkazů ve všech sekcích 
a průběžné naplňování novými odkazy. Doplňovaly se nové sekce vyplývající z činnosti ÚÚR a MMR. 
Některé sekce se operativně měnily s ohledem na lepší přehlednost a orientaci v Portálu ÚP. 

Informace o vývoji a všech činnostech na Portálu ÚP – viz záznamy z kontrolních dnů, které probíhají 
pololetně. Vybrané informace: 

 V rámci 1. a 2. pololetí roku 2018 byly aktualizovány a doplňovány odkazy zaměřené na veškeré 
sekce Portálu ÚP s důrazem na územní rozvoj – viz „Aktuality“.  

 Byla vytvořena nová sekce Témata architektury a stavební kultury, byly zveřejňovány prezentace 
ze série školení k novele stavebního zákona, byly doplňovány a aktualizovány sekce s vazbou 
na novelu stavebního zákona a související předpisy, byly zveřejňovány informace pro příslušné 
úřady k Analýze stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování.  

 Byla aktualizována sekce Druhy a fáze pořizování územně plánovací dokumentace – Pořizování 
zásad územního rozvoje (k 1. 2. 2018), Pořizování územního plánu (k 25. 4. 2018) a Pořizování 
regulačního plánu (k 1. 8. 2018). Součástí jsou přehledné tabulky vybraných fází a úkonů pořizování 
ÚPD. 

 Byly zveřejňovány odkazy na nová čísla časopisu "Urbanismus a územní rozvoj" včetně pravidelných 
příloh – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe a příloh mimořádných. Titulní strany jsou 
využívány jako pozadí webové stránky Portálu ÚP. 

 Průběžně jsou doplňovány odkazy v sekci Teorie, metodiky, byla provedena aktualizace sekce 
Strategické a koncepční dokumenty v České republice – Národní zprávy, koncepce, politiky, plány 
a sekce Publikace, internetové prezentace, knihovny (zveřejňovány informace o průběžných 
aktualizacích na internetové prezentace ÚÚR Limity využití území, Dotčené orgány v procesu 
územního plánování a Principy a pravidla územního plánování.  

 Byly aktualizovány odkazy v sekci Nástroje územního plánování v České republice na systém 
evidence ÚPD/ÚPP iKAS a iLAS. ÚPD a ÚPP krajů (ke dni 31. 7. 2018, ÚPD a ÚPP obcí (ke dni 
7. 8. 2018). 

 Dále byly doplněny nové okruhy a aktualizovány sekce Obnova a rozvoj venkova, sekce Stavební 
zákon a prováděcí předpisy, sekce Regionální rozvoj, Smart Cities, Městský architekt, Zajímavosti, 
sekce Oborové informace o území – Doprava, sekce Dotace EU a ČR (informace o vypsání nových 
dotačních titulů MMR).  

 Byla aktualizována sekce „Přístup s heslem“ – Informativní materiály a připravované metodiky – 
Materiály z porad OÚP MMR s krajskými úřady a MHMP (videokonference 03/2018, porady 05/2018, 
Malenovice – Frýdlant nad Ostravicí a 10/2018, Kutná Hora). 

 Funguje systém rozesílání upozornění na nově zveřejněné informace na Portálu ÚP. Aktuality 
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a důležité informace jsou v cca dvouměsíčních intervalech zasílány e-mailem přihlášeným 
zájemcům. Je zpracován otevřený seznam zájemců, který se průběžně doplňuje. Jedná se 
o zájemce z krajských úřadů, obcí i veřejnosti (e-maily byly odeslány 8. 2. 2018, 28. 5. 2018, 10. 9. 
2018 a 15. 11. 2018). Zájemci byli upozorněni, že ÚÚR zpracovává osobní údaje v souladu 
s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR). 

O Portálu ÚP byl aktualizován informační leták.  

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstup:  

 Webová stránka Portál územního plánování – http://portal.uur.cz/.  
Dostupnost: 

 Portál územního plánování – http://portal.uur.cz/  

 Webové stránky Ústavu územního rozvoje – http://www.uur.cz/ 

 Webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR – http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-
politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Kontakty-Odkazy   

Využitelnost výstupu:  

Portál ÚP je určen pro veřejnou správu, odbornou i laickou veřejnost. Volně navazuje na Portál veřejné 
správy a na další příbuzné portály. Je vítán z důvodu snadného přístupu a vyhledávání. Portál ÚP 
dlouhodobě poskytuje aktuální a komplexní informace zejména z oblastí územního plánování, územního 
rozvoje a souvisejících témat. Udržuje si standardně vyrovnanou návštěvnost. Je kladně hodnocen uživateli.   

Od roku 2009 je Portál ÚP součástí archivace webů Národní knihovny České republiky jako kvalitní zdroj, 
který by měl být uchován do budoucna. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Úkol bude pokračovat v roce 2019. Patří mezi trvalé činnosti ÚÚR. Portál ÚP je třeba udržovat a doplňovat 
o nové informace. Rozvoj Portálu ÚP probíhá v souladu s požadavky odboru územního plánování MMR 
a vztahuje se k podpoře hlavního zaměření – řešení problematiky územního plánování a územního rozvoje.  

Řešení úkolu pro rok 2019 bude spočívat zejména v: 

 zaměření se na sekce Portálu ÚP, které mají vazbu na stavební zákon, jeho novely, vyhlášky vydané 
k jeho provedení a připravovanou rekodifikaci stavebního práva, 

 zaměření se na sekce Portálu ÚP s důrazem na územní rozvoj a na sekci Aktuální témata 
v územním rozvoji, 

 aktualizaci a doplňování sekce Přístup s heslem – pro vybrané instituce, pracovníky státní správy 
a samosprávy a odbornou veřejnost, 

 zasílání aktualit a důležitých informací z Portálu ÚP v cca dvouměsíčních až tříměsíčních intervalech 
e-mailem přihlášeným zájemcům. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 600 hod.  

Skutečná:  660 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

Plánovaná kapacita byla dodržena. 

Náklady na:  

OOV:  0 Kč  

Smlouva o dílo:   0 Kč  

Objednávka: 0 Kč  

 

  

http://portal.uur.cz/
http://portal.uur.cz/
http://www.uur.cz/
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Kontakty-Odkazy
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Kontakty-Odkazy
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Číslo úkolu: A.4.05/RP 
Název úkolu:  Podpora obcí 
Doba řešení:  leden - listopad 2018 
Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel: Odbor regionální politiky MMR 
Garant MMR:  Ing. Josef Vlk, CSc. 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: ---  
Kooperace: --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem regionální politiky provedl 
k 31. prosinci 2018 aktualizaci přehledu funkčních mikroregionů a euroregionů v ČR. Cílem aktualizace 
v roce 2018 byla revize funkčních mikroregionů a euroregionů v ČR a usnadnění orientace v oblasti 
regionálního rozvoje. V přehledu nejsou zahrnuty místní akční skupiny (MAS). 

Aktualizace mikroregionů a euroregionů proběhla porovnáním ze tří zdrojů: 

 Databáze Regionálního informačního servisu (RIS) – mikroregiony a euroregiony 

 Databáze Českého statistického úřadu (ČSÚ) – statistická právní forma – 771 – Svazky obcí, včetně 
zaniklých subjektů – aktuální data z Registru ekonomických subjektů a euroregiony 

 Rejstříky dobrovolných svazků obcí jednotlivých krajů ČR 

Přehled fungujících mikroregionů a euroregionů v ČR byl strukturován na základní informace o jednotlivých 
subjektech – název, kraj, obec s rozšířenou působností, kontakt, webové stránky, poznámka, zdroj. 
Do přehledu byl zapisován stávající stav. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstup:  

 Zpracovaný přehled mikroregionů a euroregionů vč. pasportů se základními informacemi 
o jednotlivých subjektech   

 Internetová prezentace 

 Článek do časopisu Urbanismus a územní rozvoj 
Dostupnost: 

 Webové stránky ÚÚR – Regionální politika – Mikroregiony – Mikroregiony – přehled 

 Webové stránky MMR 

Využitelnost výstupu:  

Přínosem úkolu je aktuální přehled fungujících mikroregionů a euroregionů v ČR. Aktualizovaný přehled 
umožní odborné a laické veřejnosti rychlou a spolehlivou orientaci v dané problematice a je dálkově 
přístupný odborné a laické veřejnosti.   

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračovat v aktualizaci v intervalech dle požadavků ORP MMR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 700 hod.  

Skutečná:  651 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

Plánovaná kapacita byla dodržena. 

Náklady na:  

OOV:  0 Kč  

Objednávka: 0 Kč  

Smlouva o dílo:   0 Kč  

 

  

http://www.uur.cz/default.asp?ID=5036
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Číslo úkolu: A.4.10/ÚP 
Název úkolu:  Dotazníkové šetření a podklady pro analýzu stavu na úseku ÚP a SŘ – úřady 

ÚP, obecné stavební úřady 
Dotazníkové šetření – speciální stavební úřady 

Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  trvalá činnost 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. Vladimír Voldřich, Ing. Lucie Jelínková 
Garant ÚÚR:  Ing. Michal Artim, Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Řešitelé:  --- 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Ing. arch. Zdeňka Hladišová, CSc. 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Úkol byl zadán na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. října 2011 č. 774/2011 k materiálu Analýza stavu 
na úseku stavebního řádu a územního plánování, kterým bylo uloženo ministru pro místní rozvoj v bodě II/1: 
a) zpracovávat vždy za uplynulý kalendářní rok dotazníkové šetření výkonu činnosti krajských úřadů, 

Magistrátu hlavního města Prahy, úřadů územního plánování a obecních stavebních úřadů, a to 
do 31. března následujícího kalendářního roku, 

b) zpracovat analýzu stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu na základě dotazníkového 
šetření a vyhodnocení daného úseku krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy a předložit 
tuto analýzu vládě do 31. ledna 2013 a následně pak každý třetí rok ke dni 30. června; 

v bodě II/2: 
a) zpracovat vždy za uplynulý kalendářní rok dotazníkové šetření výkonu činnosti speciálních stavebních 

úřadů, a to do 31. března následujícího kalendářního roku, 
b) zpracovat analýzu stavu na úseku stavebních úřadů speciálních staveb na základě dotazníkového šetření 

a vyhodnocení daného úseku krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy, Ministerstvem dopravy 
a Ministerstvem zemědělství. 

Předmětem řešení je dotazníkové šetření a podklady pro Analýzu (tabulky, grafy a kartogramy). 
Výsledkem řešení je soubor dat uložených v databázi prostřednictvím webové aplikace, dále pak podklady 
pro Analýzu specifikované MMR a publikované na webu ÚÚR. 
 
Dotazníkové šetření proběhlo od 5. 2. 2018 do 19. 2. 2018. Sumární data dotazníků byla zpracována 
a v první verzi zveřejněna na www k 8. 4. 2018. 
Dne 9. 4. 2018 OÚP MMR informoval KÚ o publikování sumárních dat dotazníků na www a požádal je 
o provedení kontroly a nahlášení případných nesrovnalostí. ÚÚR zapracoval všechny shromážděné 
připomínky a publikoval opravená sumární dotazníková data 22. 5. 2018. 
Zpracování statistických úloh dle zadání OÚP a OSŘ MMR a jejich následné zveřejnění na www (sumární 
data doplněná tabulkami, grafy a kartogramy) bylo splněno k 31. 8. 2018. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Souhrnné datové výstupy z dotazníků, výstupy ze statistických úloh (tabulky, grafy a kartogramy) za rok 2017 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4936. 
On-line aplikace Dotazníky http://dotazniky.uur.cz. 

Využitelnost výstupu:  

Výsledkem řešení úkolu je podklad pro Analýzu stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu, jejíž 
zpracování bylo uloženo ministru pro místní rozvoj usnesením vlády č. 774/2011 a která má být předložena 
vládě do 30. 6. 2019. Podklad je dále využitelný ke zlepšení kontrolní a dozorové činnosti MMR, KÚ, 
Magistrátu hl. m. Prahy a magistrátů územně členěných statutárních měst, která přenesla výkon státní správy 
na úseku stavebního řádu na městské části nebo městské obvody. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

S ohledem na usnesení vlády ČR ze dne 19. října 2011 č. 774/2011 k materiálu Analýza stavu na úseku 
stavebního řádu a územního plánování pokračovat v řešení úkolu. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 1 100 hod.      
Skutečná:  781 hod.  
 
 
 



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
ZA ROK 2018     23  

Zdůvodnění rozdílu:  
Z plánované kapacity 1 100 hodin bylo vyčerpáno 781 hodin, tedy 71%. Důvodem nižšího čerpání hodin bylo 
vytížení členů řešitelského kolektivu ostatními úkoly. Úkol byl splněn zvýšeným úsilím garanta úkolu a externí 
spolupracovnice. Na externí odbornou pomoc při zpracování výstupů z dotazníkového šetření bylo vyčerpáno 
165 hodin - (Ing. arch. Zdeňka Hladišová, CSc., SML č. 03/2018.) 

Náklady na:  

OOV:  0 Kč  
Smlouva o dílo:   88 400 Kč  
Objednávka: 0 Kč  
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Číslo úkolu: A.4.13/SŘ 
Název úkolu:  Systém stavebně technické prevence 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  monitorování, zpracování dat, www informace 
Zadavatel: Odbor stavebního řádu MMR 
Garant MMR:  Ing. Žanet Hadžič 
Garant ÚÚR:  Ing. Dana Pleskačová 
Řešitelé:  Ing. Dana Chlupová 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: META IT, s. r. o., Ing. Pavel D´Ambros, Ing. Daniel Rychlý 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Cílem řešení úkolu je provoz a aktualizace Systému stavebně technické prevence (SSTP), údržba databáze 
a aplikací pro správu systému. V průběhu celého období byla zajišťována správná funkčnost systému pro 
všechny uživatele, byly prováděny nejnutnější programové úpravy a změny, a to vše za plného provozu bez 
výpadků systému. Průběžně byla prováděna správa dat a řešení úloh souvisejících s výstupy dat webové 
aplikace iSSTP. Programátorské firmě byly předávány požadavky k vyřešení, byly zpracovávány náhledy 
obrazovek vč. popisu problémů a vysvětlování funkcionalit iSSTP, neustále probíhalo testování provedených 
oprav v testovacím i produkčním prostředí. V souvislosti s plánovaným rozšířením systému probíhala analýza 
číselníků SSTP, byly připravovány názorné diagramy a koncepční návrhy na možné propojení systémů 
a předávání dat s GŘ HZS (další vývoj systému není bez přechodu do nových technologií ale možný). 
Průběžně byly také poskytovány konzultace uživatelům systému – pověřeným pracovníkům stavebních 
úřadů (žádosti o změnu pověřeného pracovníka, informace o rozsahu SSTP, vysvětlení postupu práce 
v aplikaci,…). 

Výstup, dostupnost výstupu: 

Webová aplikace iSSTP k on-line provozování Systému stavebně technické prevence:  
http://www.uur.cz/isstp/isstp.asp  . 
Podání Oznámení události: http://www.uur.cz/isstp/Oznameni2015.aspx. 
Základní informace o SSTP: http://www.uur.cz/?id=3877. 

Využitelnost výstupu: 

Informačních výstupů z databáze SSTP bude využito jako podkladu pro: 

 vyhodnocování příčin havárií staveb, 

 případné navrhování úprav stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména obecných 
požadavků na výstavbu, 

 podněty k úpravě českých technických norem, 

 návrh opatření k zabránění opakování vad ve výstavbě, 

 návrh na úpravy staveb, částí staveb, funkčních dílů staveb, prvků a stavebních výrobků, 

 návrh k úpravě certifikace stavebních výrobků, 

 návrh jiných stavebně technických opatření. 

Výstupy úkolu jsou také v omezeném rozsahu určeny veřejné správě (především stavebním úřadům), 
odborné i ostatní veřejnosti. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračovat ve správě dat, v projektových a programovacích pracích na webové aplikaci iSSTP 
a v případných konzultacích s externími odborníky. Případně pokračovat ve vkládání vybraných získaných 
údajů o vadách, poruchách a haváriích do systému. V dalším období zahájit přípravy na společná jednání 
týkající se propojení SSTP na jiné databáze (např. HZS ČR nebo Policie ČR). 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 2 700 hod.   
Skutečná:  1 613 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

Vzhledem k tomu, že od poloviny roku nebylo přiděleno nové přislíbené systemizované místo a současně 
vzhledem k delší nemoci garantky úkolu nebyla celková plánovaná kapacita 2 700 hodin vyčerpána.  

Náklady na: 

OOV: 0 Kč   
Objednávka: 184 400 Kč   
Smlouva o dílo: 592 416 Kč  

http://www.uur.cz/isstp/isstp.asp
http://www.uur.cz/isstp/Oznameni2015.aspx
http://www.uur.cz/?id=3877
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Číslo úkolu: B.2/ÚP 
Název úkolu:  Politika architektury a stavební kultury ČR 
Doba řešení:  leden - prosinec 2018 
Charakter úkolu:  tematický úkol 
Zadavatel Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Naděžda Rozmanová 
Řešitelé:  RNDr. Milada Chroboczková, Ing. Zdeňka Kučerová, RNDr. Vladimíra 

Labounková, Ing. arch. Zuzana Pokorná, Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., 
Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Jakub Kotrla 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

ÚÚR spolupracuje na vybraných opatřeních k naplnění strategických cílů dokumentu Politika architektury 
a stavební kultury České republiky. Garantem, zodpovědným za implementaci strategického dokumentu 
s celostátní působností schváleného vládou České republiky, je odbor územního plánování MMR. 

Podle zadání MMR zpracovává ÚÚR potřebné podklady a podílí se na souvisejících aktivitách při 
implementaci dokumentu. Publikace a metodiky, zpracovávané v rámci úkolu ÚÚR, prochází 
připomínkováním ministerstva, případně také oponenturami. Tímto postupem je zaručena objektivnost 
a správný výklad jak platné legislativy, tak i pořizovací a projektové praxe. 

V roce 2018 se jednalo především o spolupráci při plnění vybraných opatření Implementace Politiky 
architektury a stavební kultury ČR, týkající se zejména problematiky sídelní struktury (opatření 1.1.3), 
koncepce uspořádání krajiny (1.5.3), veřejných prostranství (2.1.2, 2.1.4, 2.2.3), charakteru a struktury 
zástavby (3.1.1) a spolupráce na plnění opatření zaměřených na medializaci (7.2.2) a publikaci výsledků 
výzkumu ohledně kvality prostředí (8.2.3). 

Byly připravovány materiály, které budou v průběhu roku 2019 po odsouhlasení OÚP MMR zveřejněny 
na webových stránkách ÚÚR a MMR, případně budou využity jako další podklad k implementaci.  

Jedná se o: 

 publikaci „Charakter a struktura zástavby městských sídel v územních plánech“; 

 aktualizaci publikace „Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech“; 

 metodický pokyn „Veřejná prostranství v územně analytických podkladech a územních plánech“; 

 publikaci „Veřejná prostranství aneb jak udělat veřejný prostor dobře!“; 

 metodický pokyn „Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu“; 

 podklad týkající se problematiky sídelní struktury „Návrh řešení Opatření 1.1.3 k implementaci 
úkolů Politiky architektury a stavební kultury ČR“; 

 informační leták „Obec a územní plánování“. 

U výše uvedených materiálů došlo k posunu termínů z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti garantky 
ÚÚR.  

Průběžně byly aktualizovány výstupy: 

 Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: IS VaVaI 

 Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Webové stránky ÚÚR – Územní plánování a stavební řád – Politika architektury a stavební kultury České 
republiky – Implementace Politiky architektury a stavební kultury České republiky 

Využitelnost výstupu:  

Zpracované materiály přispívají k naplňování cílů Politiky architektury a stavební kultury ČR. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračování úkolu v roce 2019 dle požadavků OÚP MMR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 2 250 hod.  
Skutečná:  1 273 hod.  
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4983
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Zdůvodnění rozdílu:  

Důvodem nižšího čerpání hodin byla dlouhodobá pracovní neschopnost garantky ÚÚR Ing. arch. Rozmanové 
od 1. 10. 2018 – 31. 12. 2018 a další člen řešitelského týmu Ing. arch. Pokorná je od 6. 8. 2018 na mateřské 
dovolené. 

Náklady na:  

OOV:  0 Kč  
Objednávka: 22 575 Kč  
Smlouva o dílo:   0 Kč  
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Číslo úkolu: B.5/ÚP 
Název úkolu:  Podpora metodické činnosti 
Doba řešení:  leden - prosinec 2018 
Charakter úkolu:  tematický úkol 
Zadavatel: Odbor územního plánování MMR 
Garant MMR:  Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D. 
Garant ÚÚR:  Ing. arch. Naděžda Rozmanová 
Řešitelé:  Ing. Zdeňka Kučerová, Ing. arch. Zuzana Pokorná, Ing. arch. Hana Šimková, 

Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: --- 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Cílem je zabezpečení jednotného postupu veřejné správy při uplatňování právních předpisů na úseku 
územního plánování.  

V roce 2018: 

 byly zveřejněny nové a revidované materiály v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném 
od 1. 1. 2018 a 1. 9. 2018;  

 byly aktualizovány tabulky, které jsou podkladem pro hodnotící kritéria – přidělování bodů jednotlivým 
žadatelům (obcím) o dotaci na územní plán pro rok 2019 z programu Podpora územně plánovacích 
činností obcí a tabulky pro nový dotační program Podpora architektonických a urbanistických soutěží; 

 byly zveřejněny informace k národnímu programu Podpora územně plánovacích činností obcí 
a národnímu programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Výstup: 

 Nové a revidované materiály v souladu se stavebním zákonem v platném znění ve spolupráci řešitelských 
kolektivů OÚP MMR a ÚÚR.   

Dostupnost: 

 webové stránky ÚÚR – Stanoviska a metodiky a Neaktuální stanoviska a metodiky; 

 Portál územního plánování – Teorie, metodiky – Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování; 

 webové stránky ÚÚR – Národní program Podpora územně plánovacích činností obcí a Národní program 
Podpora architektonických a urbanistických soutěží; 

 Portál územního plánování – Dotace EU a ČR – Aktuální programy podpory územního plánování 
a architektonických / urbanistických soutěží. 

Využitelnost výstupu:  

Výstupy z úkolu přispívají k usměrňování, zkvalitnění a sjednocení činnosti orgánů územního plánování při 
pořizování, zpracování a projednávání ÚPP a ÚPD.  

Přínosem úkolu v oblasti čerpání dotací z národních programů je průběžná aktualizace seznamů obcí podle 
stanovených kritérií, které slouží jako podklad pro hodnocení žádostí o dotace. Dále jsou aktualizovány 
informace o národních programech na úseku územního plánování na webových stránkách ÚÚR dle instrukcí 
OÚP MMR. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Pokračování úkolu v roce 2019 dle požadavků OÚP MMR. 
Aktualizace metodických pokynů. 
Aktualizace informací na webových stránkách ÚÚR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 950 hod.   
Skutečná:  492 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

Důvodem nižšího čerpání hodin byla dlouhodobá pracovní neschopnost garantky ÚÚR Ing. arch. Rozmanové 
od 1. 10. 2018 – 31. 12. 2018.  

 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4729
http://portal.uur.cz/teorie-metodiky-publikace/teorie-metodiky.asp#index_1s
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4909
http://www.uur.cz/default.asp?ID=5033
http://www.uur.cz/default.asp?ID=5033
http://portal.uur.cz/dotace-eu-cr/dotace-eu-cr.asp#index_1
http://portal.uur.cz/dotace-eu-cr/dotace-eu-cr.asp#index_1
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Náklady na:  

OOV:  0 Kč  
Objednávka: 0 Kč  
Smlouva o dílo:   0 Kč  
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Číslo úkolu: IÚ 1 
Název úkolu:  Správa informačních a komunikačních technologií 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  interní úkol 
Zadavatel: Ústav územního rozvoje 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Ing. František Nantl 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D. 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: IT Serve, s. r. o., Ing. arch. Zdenka Hladišová, CSc., Michal Chalupecký, Soural 

computer, s. r. o., ARCDATA PRAHA, s. r. o.  

 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Zajišťování ICT požadavků ÚÚR. Při pořizování, rozvoji, provozu, obměně a údržbě informačního systému 
(hardwaru a souvisejícího softwaru) postupuje ÚÚR podle Koncepce řešení  ÚÚR v oblasti ICT ve vztahu 
k OÚP a OI MMR. 
V rámci úkolu bylo řešeno: 

 Pokračující obměna počítačů dodaných v rámci objednávky MMR a zprovozněných v rámci 
kooperace. 

 Pomoc při řešení běžných problémů souvisejících s chodem PC, funkčnosti software, nebo 
uživatelských problémů. 

 Stálé činnosti – kontrola a úprava webových stránek. 

 Stálé činnosti – nákupy a instalace výměnných částí síťových multifunkčních zařízení (skener, 
kopírka, tiskárna) a tiskáren. Na multifunkčních zařízeních byly v rámci carepack provedeny drobné 
opravy a údržbové práce a odvoz a ekologická likvidace spotřebovaných částí tiskáren. 

Výstup, dostupnost výstupu: žádný 

--- 

Využitelnost výstupu:  

--- 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

Průběžná obměna kvalitního HW. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 0 hod.   
Skutečná:  186 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

 

Náklady na:  

OOV:  0 Kč  
Objednávky: 510 228 Kč  
Smlouva o dílo:   660 900 Kč  
 

  



 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
30 ZA ROK 2018  

Číslo úkolu: IÚ 2 
Název úkolu:  Správa GIS 
Doba řešení:  leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu:  interní úkol 
Zadavatel: Ústav územního rozvoje 
Garant MMR:  --- 
Garant ÚÚR:  Ing. František Nantl 
Řešitelé:  Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., Ing. arch. Zuzana Pokorná, Ing. arch. Michal 

Leskovjan 
Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: VARS BRNO, a.s. 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení:  

Správa a údržba digitálních mapových i jiných geografických informací, operativní výstupy z těchto dat dle 
aktuální potřeby zadavatele včetně přípravy a ošetření podmínek a přístupu k získaným datům, zajištění 
mapového vyjádření informací pro úkoly dle požadavků jejich řešitelů. V rámci řešení úkolu: 

 Zabezpečení provozu GIS aplikací, jejich účelné využívání při řešení konkrétních úkolů ÚÚR. 

 Pomoc pracovníkům při užívání systému GIS a osvěta s možnostmi využití nástrojů GIS pro plnění 
úkolů, zaučování nových pracovníků, aby mohli využívat nástroje GIS. 

 Účast na školení o využití systémů GIS v praxi, seznámení se s novým systémem ArcGIS Pro 
spojujícím aplikaci pro jednotlivé PC a přímou možností publikace dat na webové stránky, 
pro nedostatek času bohužel nebylo možno vyzkoušet demoverzi během půlroční opce software 
v rámci maintenance v praxi, a tak prověřit její možnosti z důvodu případného pořízení tohoto 
software pro ÚÚR. 

 Účast na konferencích o využívání GIS ve veřejné správě; získání přehledu k dalšímu využití. 

 Přípravné práce pro mapový portál MMR a jednání s MMR, kooperující fa. VARS a firmy, které 
spravovaly systém dosud kvůli převzetí provozu systému RIS a geoportálu k tomu na hardware 
a software ústavu, ale formou kooperující firmy. Zjišťování zkušeností s přípravou a spuštěním 
portálu GIS na Krajském úřadě JMK. 

Výstup, dostupnost výstupu:  

Mapový portál Ústavu územního rozvoje – http://egis.uur.cz/portal/home/ 

Využitelnost výstupu:  

Při řešení úkolů vyžadujících mapové (prostorové) vyjádření informací a dat. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

 Mapový portál ÚUR byl zprovozněn koncem dubna 2016, bylo by vhodné do něj přidávat další 
aplikace GIS, což se zatím s ohledem na kapacitní možnosti ÚÚR neděje.  

 Ústav příležitostně najímá odborníky řešení podkladů GIS pro nedostatek vlastní kapacity. 

 Bylo by vhodné nového pracovníka ÚÚR vyslat na školení GIS, zaškolení seznámením se se 
softwarem na ÚÚR není pro další činnost dostatečné. 

 Stále jsou využívány zastaralé metody využívání dat GIS ze shapefilů místo využití moderních 
prostředků geodatabází, které jsou přímo propojitelné se serverovou geodatabází ArcSDE. 

 S ohledem na nové připravované činnosti, ale i činnosti již probíhající je nezbytné navýšit počet 
pracovníků, kteří dokonale ovládají využití systému GIS pro: 

o přípravu portálu GIS o územním plánování a územně plánovacích podkladech; 
o přípravu dokumentu „Územní rozvojový plán“; 
o odborným dohledem nad systémem GIS pro RIS a další činnosti řešené pro MMR. 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 0 hod.  

Skutečná:  124 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  
Předpokládaný nárůst hodin na úkol byl avizován již při loňské výroční zprávě. Došlo k němu především 
z důvodu účasti pracovníků na školení ArcGIS Pro, dále účasti na konferencích s GIS problematikou a též 
potřebou zajištění koordinace a hardwarové a softwarové podpory pro přenesení fungování portálu RIS 
na server v ÚÚR včetně fungování GIS portálu a zaučení nového pracovníka, aby zvládal práci v systému 
GIS, kterou k činnosti nezbytně potřebuje. 

http://egis.uur.cz/portal/home/
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Náklady na:  

OOV:  0 Kč  

Objednávka: 31 097 Kč  

Smlouva o dílo:   0 Kč  

 
 

  



 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
32 ZA ROK 2018  

Číslo úkolu: IÚ 3 
Název úkolu: Odborná režie 
Doba řešení: leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu: interní úkol 
Zadavatel: Ústav územního rozvoje 
Garant MMR: --- 
Garant ÚÚR: Ing. Zdeňka Kučerová 
Řešitelé: Bc. Tamara Blatová, DiS., Ing. Dana Chlupová, Ing. arch. Milada Chroboczková, 

Silvie Juránková, RNDr. Vladimíra Labounková, Ing. arch. Michal Leskovjan, 
Ing.  František Nantl, Ing. Dana Pleskačová, Ing. arch. Zuzana Pokorná, 
Ing. Ludmila Rohrerová, Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Ing. arch. Hana 
Šimková, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Tušer, CSc. 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Ing. Petr Hladiš, Ing. Alena Navrátilová, RUCHE, spol. s r. o. 
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

V rámci úkolu byly vykonávány především činnosti, týkající se řízení a organizace práce ÚÚR. Jedná se 
především o následující aktivity:  

 administrativní a řídící činnosti ředitele a vedoucích oddělení;  

 účast na poradách oddělení a příprava na tyto porady;  

 příprava podkladů pro výroční zprávu 2017;  

 příprava plánu práce na další rok 2019;  

 odborná činnost, jejímž výsledkem je zadání nových úkolů, případně kapacita na přípravu úkolů, 
které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do plánu práce;  

 konzultace k úkolům, na kterých není zaměstnanec členem řešitelského týmu, uvedeného ve 
specifikaci úkolu;  

 zavádění nařízení Evropského parlamentu a rady  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR); 

 účast zaměstnanců na konferencích, seminářích apod., které souvisí s činností ÚÚR, ale 
v příslušném roce nesouvisely přímo se zadanými úkoly podle plánu práce.  

Výstup, dostupnost výstupu: 

Výstupy jsou zápisy z porad vedení a jednotlivých oddělení, vydaná rozhodnutí a směrnice ředitele, zápisy 
z jednání komisí, výroční zpráva ÚÚR, plán práce na následující rok apod.  

Využitelnost výstupu: 

Jedná se o interní úkol. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 0 hod.   
Skutečná:  2 168 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

--- 

Náklady na: 

OOV: 0 Kč  
Smlouva o dílo: 324 946 Kč  
Objednávka:  15 600 Kč  
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Číslo úkolu: IÚ 4 
Název úkolu: Provozní režie 
Doba řešení: leden – prosinec 2018 
Charakter úkolu: interní úkol 
Zadavatel: Ústav územního rozvoje 
Garant MMR: --- 
Garant ÚÚR: Ing. Zdeňka Kučerová 
Řešitelé: Ing. Michal Artim, Bc. Tamara Blatová, DiS., Ing. arch. Lubor Fridrich, Ing. Dana 

Chlupová, Ing. arch. Milada Chroboczková, Silvie Juránková, RNDr. Vladimíra 
Labounková, Ing. arch. Michal Leskovjan, Hana Mazuchová, Ing  František Nantl, 
Ing. Dana Pleskačová, Ing. arch. Zuzana Pokorná, Ing. Ludmila Rohrerová, 
Ing. arch. Naděžda Rozmanová, Ing. arch. Hana Šimková, Ing. arch. Jaroslav 
Tušer, CSc. 

Konzultanti: --- 
Oponenti: --- 
Kooperace: Veškeré smluvní vztahy spojené se správou domu, energiemi, správou sítě, 

provozem ÚÚR aj.  
 

Cíl řešení úkolu a komentář k jeho dosažení: 

Kapacity, které jsou vykazovány na tento úkol, jsou čerpány zejména na zajištění provozu a hospodaření 
ÚÚR. V roce 2018 na tomto úkolu byly hodiny vykazovány na tyto činnosti: náplň práce pracovníků kanceláře 
ředitele – zajištění veškerého provozu i administrativy ÚÚR, jednání se správcem domu, centralizované 
zadávání zakázek, organizace zadávacích řízení dle zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, vedení 
personální agendy, příprava podkladů pro mzdy. Pověření pracovníci vykazovali hodiny na jednání skupiny 
pro FKSP a zabezpečení BOZP, CO a PO. V rámci provozní režie jsou vykazovány i návštěvy u lékaře 
a čerpání indispozičního volna. 

Výstup, dostupnost výstupu: 

---- 

Využitelnost výstupu: 

Jedná se o interní úkol. 

Doporučení, která vyplývají z řešení úkolu: 

--- 

Kapacita ÚÚR: 

Plánovaná: 0 hod.  
Skutečná:  5 120 hod.  

Zdůvodnění rozdílu:  

Plánovaná kapacita byla dodržena. 

Náklady na: 

OOV: 0 Kč  
Smlouva o dílo: 0 Kč  
Objednávky: 0 Kč  
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VÝROČNÍ ZPRÁVA  
ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
ZA ROK 2018 PŘÍLOHA Č. 4 – 3 

Návštěvnost vybraných registrovaných webových stránek Ústavu územního rozvoje 
 

Přehledná tabulka návštěvnosti vybraných registrovaných webových stránek ke dni 31. 12. 2018 

 Počet návštěv a zhlédnutí jednotlivých webových stránek se zjišťuje na adrese: 
https://www.toplist.cz/statni-sprava/.  

 Webové stránky Ústavu územního rozvoje jsou zaregistrovány v kategorii Státní správa.  
U samostatných webových aplikací je uvedeno umístění v této kategorii (cca 300 subjektů). 

 Údaje ke dni 31. 12. 2018.   

 Vyznačené samostatné webové aplikace. 
 

Zajímavá čísla – co vyplývá z níže uvedené statistiky: 

 Webové stránky Ústavu územního rozvoje v roce 2018, které zahrnují veškeré úkoly 
a činnosti, se v TOPlistu v kategorii Státní správa pohybují do prvních dvaceti míst, nyní 
10. místo.  

 Portál územního plánování – je dlouhodobě stabilní a z toho důvodu si udržuje standardně 
vyrovnanou návštěvnost. V sekci Státní správa se udržuje kolem 30. místa, nyní 28. místo. Je 
to dáno i tím, že Portál ÚP slouží jako setkávací platforma v rámci omezeného přístupu 
s heslem pro vybrané instituce, pracovníky státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost.  

 Zvyšuje se návštěvnost stránky 1 000 otázek ke stavebnímu právu. S ní souvisí Konzultační 
středisko – Diskuze. Tato stránka není samostatně sledována, ale je dle statistiky uvedena 
jako jedna z hlavních vstupních stránek). Zde je vedena on-line diskuze k problematice 
stavebního práva a vzájemná výměna názorů a zkušeností úřadů územního plánování, 
stavebních úřadů a odborné veřejnosti.  

 Standardně vyrovnaná je návštěvnost stránek Evidence územně plánovací činnosti – On-
line systém iLAS – On-line systém iKAS. V součtu na tyto stránky přichází průměrně cca 
100–150 návštěvníků za den. 

 Internetové prezentace – Principy a pravidla územního plánování – Limity využití území – 
Dotčené orgány v procesu územního plánování – návštěvnost se významně zvyšuje při 
každé aktualizaci. Uživatelé si aktualizace ve formátu PDF stahují a dále je využívají interně. 
Internetová publikace Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – 
aktualizace je plánována v roce 2019. 

 Zajímavé je skoro trojnásobné zvýšení návštěvnosti stránek Politika územního rozvoje ČR, 
které souvisí s připravovanými aktualizacemi. Výrazné zvýšení návštěvnosti zaznamenala 
stránka Stanoviska a metodiky v oblasti územního plánování, které mají vazbu na stavební 
zákon, jeho novely, vyhlášky vydané k jeho provedení a připravovanou rekodifikaci stavebního 
práva. 

 Uživatelé sledují Aktuality webových stránek Ústavu územního rozvoje. V závislosti 
na Aktualitách se zvyšuje návštěvnost jednotlivých webových stránek. 

 Standardně vyrovnaná je návštěvnost stránek Knihovny. Na tyto stránky přichází průměrně 
cca 20 návštěvníků za den (včetně víkendů a státních svátků). 

 Jsou navštěvovány i stránky, které se v současné době neaktualizují a jsou nyní prezentovány 
jako archivní materiály. Jedná se např. o Obce s rozšířenou působností, Cestovní ruch, 
Mikroregiony ČR, Právní předpisy – judikatura, Regenerace panelových sídlišť, Monitoring 
bydlení atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toplist.cz/statni-sprava/


 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
PŘÍLOHA Č. 4 – 4 ZA ROK 2018  

Č. Sledovaná stránka Registrace 
Celkem 

návštěvníků
1)

 
Návštěvy za 
rok 2014

2)
  

Návštěvy za 
rok 2015

2)
  

Návštěvy za 
rok 2016

2)
 

Návštěvy za 
rok 2017

2)
 

Návštěvy za 
rok 2018

2)
 

Průměr 
návštěvníků/den

3)
 

              

1 
Ústav územního rozvoje  
(zahrnuje všechny úkoly a činnosti) 
10. místo 

2005 3 214 894   224 649 242 997 240 192 235 188 248 515 
681 

max./den 
 19. 2. 2018 – 1 377 

2 
Portál územního plánování 
28. místo 

2005 707 815   51 299 66 198 60 139 58 727 52 095 
143 

max./den 
15. 1. 2018 – 854 

3 
1000 otázek ke stavebnímu právu 
27. místo 

2008 814 985 93 352 59 959 58 451 54 999 57 482 
157 

max./den 
15. 1. 2018 – 322 

4 Slovník územního rozvoje 2008 31 448   2 658 2 871 1 398 1 136 1 158 3 

5 Knihovna  2011 111 991   11 618 10 689 9 122 7 566 6 791 19 

6 Časopis Urbanismus a územní rozvoj  2011 40 555   5 121 4 317 3 694 4 161 4 336 12 

7 Evidence územně plánovací činnosti  2011 98 243   11 708 11 169 11 550 11 205 13 391 37 

8 
Evidence územně plánovací činnosti / On-line 
systém iLAS 

2011 222 877     23 970 25 260 32 110 30 827 36 572 100 

9 
Evidence územně plánovací činnosti / On-line 
systém iKAS 

2011 11 482   1 168 1 084 1 308 1 537 1 734 5 

10 Stanoviska a metodiky 2011 101 332   10 331 11 526 11 276 9 061 14 784 41 

11 Metodické příručky a publikační materiály  2011 28 180   3 246 2 629 2 426 1 915 1 852 5 

12 Limity využití území 2011 52 316   7 114 7 089 6 549 5 974 4 853 13 

13 
Dotčené orgány v procesu územního 
plánování 

2011 25 638 2 783 3 385 3 433 3 389 3 454 9 

14 Principy a pravidla územního plánování  2011 25 828   4 176 3 849 3 238 2 931 2 358 7 

15 
Průměrné ceny dopravní a technické 
infrastruktury 

2011 29 577   2 841 2 300 8 678 4 036 3 591 10 

16 
Systém stavebně technické prevence / On-
line systém iSSTP  

2011 31 479 3 476 4 289 2 465 2 728 2 779 8 

http://www.uur.cz/
http://portal.uur.cz/
http://www.uur.cz/1000-otazek/
http://www.uur.cz/slovnik2/
http://www.uur.cz/default.asp?ID=11
http://www.uur.cz/default.asp?ID=19
http://www.uur.cz/default.asp?ID=90
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp
http://www.uur.cz/iLAS/iKAS.asp
http://www.uur.cz/iLAS/iKAS.asp
http://www.uur.cz/default.asp?ID=3203
http://www.uur.cz/default.asp?ID=20
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
http://www.uur.cz/default.asp?ID=899
http://www.uur.cz/default.asp?ID=899
http://www.uur.cz/iSSTP/iSSTP.asp
http://www.uur.cz/iSSTP/iSSTP.asp


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
ZA ROK 2018 PŘÍLOHA Č. 4 – 5 

Č. Sledovaná stránka Registrace 
Celkem 

návštěvníků
1)

 
Návštěvy za 
rok 2014

2)
  

Návštěvy za 
rok 2015

2)
  

Návštěvy za 
rok 2016

2)
 

Návštěvy za 
rok 2017

2)
 

Návštěvy za 
rok 2018

2)
 

Průměr 
návštěvníků/den

3)
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Vysvětlivky: 
1) Celkem návštěvníků – počet návštěv od registrace serveru. 
2) Návštěvy za rok 201x – počet návštěv za uvedené období. 
3) Průměr návštěvníků za den za poslední rok. 
 
Poznámka: 
Definice návštěvy (visit) je počet uživatelů, kteří přistoupí na stránku. Jeden návštěvník má obvykle více zhlédnutí. 
Definice zhlédnutí (pageviews) je součtem požadavků uživatele, který dále otvírá jednotlivé stránky, bez ohledu na to, od koho požadavek je.  
Největší důraz je kladen na veličinu návštěvy, je nejvíce objektivní.  
 
 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4758


 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
PŘÍLOHA Č. 4 – 6 ZA ROK 2018 

Grafy návštěvnosti vybraných webových stránek za rok 2017 

Poznámka: V důsledku průběžného zveřejňování nových materiálů a aktualizací internetových publikací, 
které jsou očekávány odbornou veřejností, dochází k jednorázovému mnohonásobnému navýšení 
návštěvnosti některých webových stránek. To je patrné např. na grafech návštěvnosti webových stránek 
Portálu územního plánování, Slovníku územního rozvoj, Limitů využití území a Průměrných cen dopravní 
a technické infrastruktury obcí.   

 
Ústav územního rozvoje  
 

Návštěvy za rok 2018 

248 515 

 
 
Portál územního plánování 
 

Návštěvy za rok 2018 

52 095 

 
 
1000 otázek ke stavebnímu právu 
 

Návštěvy za rok 2018 

57 482 

 
 
Slovník územního rozvoje 
 

Návštěvy za rok 2018 

1 158 

 
 
 
 
 
 

http://www.uur.cz/
http://portal.uur.cz/
http://www.uur.cz/1000-otazek/
http://www.uur.cz/slovnik2/


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
ZA ROK 2018 PŘÍLOHA Č. 4 – 7 

Knihovna 
 

Návštěvy za rok 2018 

6 791 

 

 
 
Časopis Urbanismus a územní rozvoj 
 

Návštěvy za rok 2018 

4 336 

 
 
Evidence územně plánovací činnosti 
 

Návštěvy za rok 2018 

13 391 

 
 
Evidence územně plánovací činnosti / On-line systém iLAS 
 

Návštěvy za rok 2018 

36 572 

 
 
Evidence územně plánovací činnosti / On-line systém iKAS 
 

Návštěvy za rok 2018 

1 734 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=11
http://www.uur.cz/default.asp?ID=19
http://www.uur.cz/default.asp?ID=90
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp
http://www.uur.cz/iLAS/iKAS.asp


 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
PŘÍLOHA Č. 4 – 8 ZA ROK 2018 

Stanoviska a metodiky 
 

Návštěvy za rok 2018 

14 784 

 
 
Metodické příručky a publikační materiály 
 

Návštěvy za rok 2018 

1 852 

 
 
Limity využití území 
 

Návštěvy za rok 2018 

4 853 

 
 
Dotčené orgány v procesu územního plánování 
 

Návštěvy za rok 2018 

3 454 

 
 
Principy a pravidla územního plánování 
 

Návštěvy za rok 2018 

2 358 

 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=3203
http://www.uur.cz/default.asp?ID=20
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2591
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2588
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571


 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE  
ZA ROK 2018 PŘÍLOHA Č. 4 – 9 

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury 
 

Návštěvy za rok 2018 

3 591 

 
 
Systém stavebně technické prevence / On-line systém iSSTP 
 

Návštěvy za rok 2018 

2 779 

 
 
Politika územního rozvoje 
 

Návštěvy za rok 2018 

3 280 

 
 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=899
http://www.uur.cz/iSSTP/iSSTP.asp
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4758


 


