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Vysočina – místo, které sdílíme

Vážení spoluobčané a návštěvníci kraje 
Vysočina,

už pět let existuje Vysočina jako samosprávný 
územní celek. Za tu dobu zaujala své pevné 
místo na mapě naší republiky. Náš kraj je 
pozitivně vnímán jako region s bohatými 
podnikatelskými aktivitami, tradiční země-
dělskou i rozvíjející se průmyslovou výrobou 
a cestovním ruchem. Obraz naší Vysočiny je 
charakteristický nejčistším životním prostře-
dím, kulturními památkami a stále narůstají-
cími možnostmi vzdělávacího, kulturního, 
sportovního a jiného společenského vyžití.
I pro posílení vzájemné sounáležitosti, podání 
nových informací, případně pro pouhé 
osvěžení paměti vydáváme stručnou příručku 
s názvem Vysočina do kapsy. Snad bude po      
přečtení těchto několika stránek zřejmé, že 
Vysočina je krajem nejen krásným a dyna-
mickým, ale také přátelským a otevřeným. 
Jedním z malých důkazů těchto vlastností 
naší Vysočiny má být i rukověť, kterou právě 
držíte v ruce. Vítejte na Vysočině a těšte se 
z její krásy.

Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina
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Vážení obyvatelé a návštěvníci našeho 
kraje,

ráda bych vás jménem svým i jménem všech 
kolegů z krajského úřadu ujistila, že svou 
práci konáme především pro vás. Naše 
každodenní služba má v zásadě jediný cíl: 
poskytovat vám všestrannou podporu, ať 
zde žijete, přicházíte za prací anebo se 
k nám přijíždíte rekreovat. Máme dostatek 
informací, které vám mohou pomoci 
k dosažení vašich cílů: provedeme vás bez-
pečně všemi životními situacemi, v nichž 
potřebujete státní administrativu, ale pora-
díme i, jak a kde můžete trávit na Vysočině 
svůj volný čas. Pokud váš problém nemůžeme 
vyřešit přímo, pomůžeme vám obrátit se 
tam, kde řešení naleznete. Budeme rádi, 
když naše služby využijete.
Vítejte na Vysočině a těšte se z toho, co 
dokážou její obyvatelé.

Simeona Zikmundová
ředitelka krajského úřadu

Jsme tu pro vás…
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Název kraje Vysočina je odvozen od faktu, že se tento správní 
celek rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, vyvý-
šené zvlněné krajiny, která dosahuje nadmořské výšky přes osm 
set metrů.
Vysočina je s rozlohou 6 796 km2 pátým největším krajem, její 
území zaujímá 9 % z celkové rozlohy České republiky.

Vysočina – náš domov

Přírodní podmínky kraje daly vzniknout více než tisíci sídel. Pro 
Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené 
od místního centra, jímž bývá klidné malé město se třemi až deseti 
tisíci obyvatel. Pouze ve čtyřech městech žije více než dvacet tisíc 
obyvatel a v krajském městě Jihlavě padesát tisíc.
V kraji žije 510 032 obyvatel (k 30. 6. 2005), hustota zalidnění 
75 obyvatel na km2 je třetí nejnižší mezi kraji v naší zemi. 

…co už možná víte



4

Krajským městem Vysočiny je Jihlava, nejstarší horní město čes-
kých zemí, které patřilo ve středověku k nejbohatším městům 
Českého království, a to především díky těžbě stříbra.

Kraj se dále člení na 15 tzv. malých okresů – správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností – a 26 správních obvodů pověřených 
obecních úřadů. V kraji je 704 obcí, což je v rámci všech 14 krajů 
v České republice druhý nejvyšší počet.

Světlá nad Sázavou
Chotěboř

Havlíčkův Brod

Žďár nad Sázavou
Nové Město
na Moravě

Bystřice
nad Pernštejnem

Velké Meziříčí

Náměšť 
nad Oslavou

Třebíč

Moravské Budějovice

Telč

Jihlava

Humpolec

Pacov

Pelhřimov

Obce s rozšířenou působností vykonávají většinu činností v přenesené 
působnosti státní správy – to znamená většinu agend pro občany. Mimo to 
vykonávají také samostatnou působnost.
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Vysočina – místo pro život

Obyvatelstvo
kraj umožňuje využívat pozitiva venkovského bydlení a přitom 
zaručuje dostupnost městského centra
nejnižší kriminalita v České republice
střední délka života mužů i žen je druhá nejvyšší ze všech krajů 
u nás
průměrný věk obyvatelstva je 39,2 roku
lidé na Vysočině patří podle statistik k nejzdravějším v České 
republice
nejnižší úmrtnost obyvatel v porovnání s ostatními kraji

■

■

■

■

■

■

Strategická poloha
výhodná poloha v rámci České republiky i Evropy mezi Prahou, 
Brnem a Vídní
snadná dopravní dostupnost – kraj protíná hlavní dopravní 
tepna ČR, dálnice D1
hustá silniční síť mezi sídly

■

■

■

…využíváme svých předností
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Průmysl, služby, rozvoj podnikání
silná průmyslová výroba: dřevozpracující, sklářský, strojírenský, 
kovodělný, nábytkářský, potravinářský průmysl
ekonomika východní části je ovlivněna sousední brněnskou 
aglomerací, severozápadní část kraje je již spádovou oblastí 
hlavního města Prahy
region vyhledávaný velkými zahraničními investory (BOSCH 
DIESEL, Automotive Lighting, Futaba…)
39 průmyslových zón

Největší průmyslové závody v kraji Vysočina (2005)

Název podniku Sídlo podniku Počet pracovníků

BOSCH DIESEL, s. r. o. Jihlava 6 150

ŽĎAS, a. s. Žďár n. S. 3 000

Sklo Bohemia, a. s. Světlá n. S. 1 600

Kostelecké uzeniny, a. s. Kostelec 1 480

Automotive Lighting, s. r. o. Jihlava 1 615

ČEZ, a. s. – JE Dukovany Dukovany 1 330

■

■

■

■
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Zemědělství
výjimečně příznivé podmínky pro produkci mléka a pěstování 
brambor (více než třetina všech sklizených brambor v České 
republice pochází z Vysočiny)
na Vysočině je chováno více než 15 % z celkového množství 
skotu v České republice
nejvyšší produkční schopnost lesních porostů mezi kraji

■

■

■

Trh práce a zaměstnanost
míra nezaměstnanosti pod průměrem České republiky
průměrná mzda 15 838 Kč, průměr ČR 18 421 Kč (údaje prvního 
až třetího čtvrtletí roku 2005)

■

■
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Zaměstnanost v jednotlivých odvětvích národního hospodářství (%)

Školství
široká oborová struktura středoškolského vzdělávání
dostatečná kapacita středních škol
moderně vybavené školy a školská zařízení

Počty škol v kraji Vysočina (2004)

mateřské školy 131

základní školy 262

gymnázia  18

střední odborné školy  43

střední odborná učiliště  33

vyšší odborné školy  12

■

■

■
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VYSOKÉ ŠKOLY
– Vysoká škola polytechnická Jihlava (veřejná)
– Západomoravská vysoká škola Třebíč (soukromá)
– osm odloučených pracovišť vysokých škol z ostatních regionů – 

Česká zemědělská univerzita Praha, Vysoká škola chemicko-tech-
nologická v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Vysoké učení 
technické Brno, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Palackého
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Olomouc, Vysoká škola J. A. Komenského (Jihlava, Obrataň, Žďár 
nad Sázavou, Telč, Světlá nad Sázavou a Humpolec)

PODPORA MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ
Žáci a studenti z Vysočiny se zapojují do mezinárodních aktivit 
v rámci projektů škol nebo nabídky neziskových organizací. Kraj 
tyto aktivity podporuje fi nančně, ale poskytuje i informační, pora-
denské a metodické služby.
V roce 2005 bylo v rámci grantového programu Fondu Vysočiny 
s názvem Mezinárodní projekty 2005 podpořeno celkem 25 různě 
zaměřených projektů mezinárodní spolupráce v celkové výši 
1,39 milionu Kč. Od roku 2002 poskytuje kraj dofi nancování pro-
jektům, které realizují školy či neziskové organizace v rámci vzdělá-
vacích programů EU (Socrates, Leonardo da Vinci, Mládež). Do sou-
časnosti se s podporou kraje uskutečnilo 40 projektů a celkové 
náklady na jejich realizaci přesáhly 13 milionů korun.
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Zdravotnictví a sociální služby
na území kraje  se nachází pět nemocnic zřizovaných krajem (Jih-
lava, Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Nové Město na Moravě)
kromě nemocnic zřizovaných krajem jsou na Vysočině další 
zdravotnická zařízení, např. Nemocnice sv. Zdislavy, Mostiště, 
léčebny dlouhodobě nemocných, rehabilitační zařízení, psychi-
atrické léčebny
výjimečným zařízením v sociální oblasti je Diagnostický ústav 
sociální péče Černovice, jeden z nejmodernějších v ČR

■

■

■

Rekreace a cestovní ruch
pestrá nabídka turistických možností
přibližně 2 900 km značených turistických cest a 2 250 km cyk-
loturistických tras
vhodné podmínky pro aktivní rodinnou dovolenou
významné sportovní akce (Zlatá lyže Nové Město na Moravě, 
Zlatá podkova Humpolec, plavecké závody Axis Jihlava, auto-

■

■

■

■
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mobilové závody Horácká rallye, Rallye Vysočina, Autokros – 
Humpolec)
velké množství kulturních památek a významných tradičních 
kulturních akcí (Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského 
v Jaroměřicích nad Rokytnou, Mezinárodní festival dokumen-
tárního fi lmu Jihlava, Prázdniny v Telči – folkový festival, Tře-
bíčské bramborobraní)

■

HLAVNÍ TURISTICKÉ CÍLE V KRAJI VYSOČINA
– Památky UNESCO: náměstí a zámek v Telči, kostel sv. Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, bazilika 
sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči

– ZOO Jihlava
– Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově
– Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
– Jihlavské katakomby
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Životní prostředí
čisté ovzduší – jeden z nejčistších krajů v České republice
na území kraje se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti, dalších 
170 maloplošných chráněných území a devět přírodních parků
zdravé lesy nezasažené emisemi (průměrná lesnatost Vysočiny 
je 29,9 %) s množstvím lovné zvěře
Vysočina se jako první z krajů České republiky stala členem 
Národní sítě Zdravých měst České republiky 
mezinárodně certifi kované asociace sdružující města, obce 
a regiony, která má za cíl systematicky podporovat udržitelný 
rozvoj, zdraví a kvalitu života v místních podmínkách

PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ KRAJE
– Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy a Železné hory (8,9 % 

celkové rozlohy kraje)
– Mohelenská hadcová step
– Vodní nádrž Velké Dářko (tzv. moře Vysočiny)
– Údolí řeky Doubravy
– Velký Špičák

■

■

■

■

■
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Program rozvoje kraje
Program rozvoje kraje je strategický dokument kraje defi nující 
základní rámec rozvojových priorit pro rozhodování samospráv-
ných orgánů kraje. Hlavní cíle rozvoje spatřujeme v následujících 
oblastech:

EKONOMICKÝ ROZVOJ
– vytváření lepších podmínek pro investice
– podpora malých a středních podniků
– péče o venkov
– podpora cestovního ruchu

NEJVĚTŠÍM BOHATSTVÍM JSOU LIDÉ
– rozvoj systému vzdělávání v kraji
– podpora bytové výstavby
– zlepšování zdravotních a sociálních služeb
– podpora aktivit volného času a mezinárodních kulturních 

podniků

CESTOVAT A KOMUNIKOVAT NA ÚROVNI
– péče o dopravní síť v kraji, podpora hromadné dopravy
– rozvoj telekomunikačních sítí a informatiky
– rozvoj energetických a vodohospodářských sítí

MYSLÍME NA BUDOUCNOST
– ochrana přírodního bohatství Vysočiny
– promyšlené nakládání s odpady
– podpora čistých zdrojů energie
– ekologická výchova a podpora zdravého životního stylu

Vysočina – místo s perspektivou

…budoucnost v našich rukou
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Samostatný účelový rozvojový fond byl zří-
zen v roce 2002 jako nástroj pro realizaci 
regionální politiky v rámci Programu rozvoje 
kraje. Fond soustřeďuje část rozvojových pro-
středků, které kraj Vysočina poskytuje různým subjektům pro-
střednictvím grantových programů formou dotací a půjček, a to 
na základě stanovených pravidel a v souladu se schválenými 
 prioritami.
Prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje kraj regionální akti-
vity v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního pláno-
vání, životního prostředí, vzdělávání a zemědělství. V letech 
2002–2005 jsme na podporu těchto aktivit vynaložili více než 
240 mi lionů korun. Další grantové programy jsou průběžně 
vyhlašovány.

Fond Vysočiny

…pomáháme správným věcem

Vybrané grantové programy v roce 2005
SYSTÉM SBĚRU A TŘÍDĚNÍ ODPADU
– podpora ekologicky a ekonomicky efektivního nakládání 

s odpady
SPORTOVIŠTĚ
– podpora rozvoje aktivit volného času zaměřená na vytváření 

a obnovu zařízení pro volný čas a formování občanské společ-
nosti

LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ
– podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova 

památek
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET
– zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřed-

nictvím informačních technologií
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PREVENCE KRIMINALITY
– zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence 

zdravotních a sociálních rizik cestou udržování a zlepšování 
podmínek v oblasti služeb sociální péče, rozvíjení mechanismů 
boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin obyva-
telstva

VEŘEJNÁ OSOBNÍ DOPRAVA
– podpora rozvoje nadregionální dopravní sítě, zkvalitňování 

dopravní sítě regionálního významu s orientací na stimulaci roz-
voje hromadné dopravy

ROZVOJ VESNICE
– ekonomická stabilizace venkova s důrazem na integraci ekono-

mických aktivit a polyfunkční využívání krajiny (obnova a rozvoj 
venkovských sídel)

Vysočina – naše odpovědnost

…kraj a jeho samospráva

Kraj
Kraj je v rámci České republiky zákonem 129/2000 Sb., o krajích, 
defi nován jako vyšší územní samosprávný celek. Jedná se o územní 
společenství občanů, kterému náleží právo na samosprávu. Toto 
společenství má charakter veřejnoprávní korporace – vystupuje 
v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající 
z těchto vztahů, pečuje v samostatné působnosti o všestranný roz-
voj svého území i o potřeby svých občanů a spolupracuje s obcemi 
(nezasahuje do jejich samostatné působnosti).
Kraje, jak existují dnes, vznikly v České republice v roce 2000 
a postupně na ně přechází řada kompetencí dosud příslušejících 
státu. Legislativně je toto uspořádání upraveno ústavním záko-
nem č. 347/1997, ve znění pozdějších předpisů.
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Jedním z hlavních důvodů, proč došlo k reformě veřejné správy, je 
snaha o zkvalitnění a modernizaci výkonu veřejné správy a zlepšení 
její dostupnosti občanům. Hlavním principem reformy je tzv. spo-
jený model veřejné správy, tzn., že orgány samosprávy (kraje a obcí) 
vykonávají na základě zvláštních zákonů vedle samosprávy (správa 
věcí týkajících se zájmů obce nebo kraje jako samosprávného 
útvaru) také státní správu v přenesené působnosti (obecní a krajské 
úřady jsou pověřeny státem k výkonu jeho určitých pravomocí 
a agend, např. obce zodpovídají za vyplácení sociálních dávek).
Název kraje Vysočina je platný od 31. 5. 2001, kdy došlo ke změně 
z původního pojmenování (Jihlavský kraj).

ORGÁNY KRAJE

Zastupitelstvo 
kraje

Rada kraje Hejtman Krajský úřad

Výbory ze zákona 
zřizované 

zastupitelstvem:

Kontrolní výbor

Výbor pro výchovu 
vzdělávání 

a zaměstnanost

Finanční výbor

Komise zřizované 
radou kraje:

(např.: zdravotní 
komise,

dopravní komise,
bezpečnostní komise 

atd.)

Odbory krajského 
úřadu:

(např. odbor 
sekretariátu 
hejtmana,

odbor regionálního 
rozvoje atd.)

Oddělení 
jednotlivých odborů:

(např. oddělení 
kanceláře hejtmana,
oddělení cestovního 

ruchu atd.)

Orgány kraje Vysočina

ZASTUPITELSTVO KRAJE
– nejvyšší samosprávný orgán kraje se čtyřletým funkčním obdobím
– v kraji Vysočina má 45 členů
– schvaluje rozpočet kraje a závěrečný účet kraje, volí a odvolává 

hejtmana i ostatní členy rady kraje, zřizuje a ruší výbory atd.
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– rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem kraje
– schvaluje rozvojové koncepce kraje
– rozhoduje o zřízení a rušení příspěvkových organizací včetně 

středních škol
– předkládá Poslanecké sněmovně návrhy zákonů

VÝBORY ZASTUPITELSTVA KRAJE (pomocné orgány kraje)
– fi nanční výbor
– kontrolní výbor
– výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
– výbor pro regionální rozvoj

34 % 

24 % 

22 % 

13 % 

7 % 

ODS 

KSČM KDU-ČSL 

ČSSD 

SNK 

Politické složení zastupitelstva kraje Vysočina

RADA KRAJE
– výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti
– v kraji Vysočina má 9 členů
– tvoří ji hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady
– zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu, stano-

vuje počet zaměstnanců krajského úřadu, vyřizuje návrhy, při-
pomínky i podněty obcí a jako iniciativní a poradní orgány rady 
kraje zřizuje komise rady
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KOMISE RADY KRAJE (pomocné orgány kraje)
– bezpečnostní
– sociální a pro oblast protidrogové politiky
– dopravní
– pro zemědělství a životní prostředí
– zdravotní
– pro sport a volný čas
– kultury a památkové péče
– cestovního ruchu a vnějších vztahů
– rozpočtová

ODS 

KDU-ČSL 

SNK 

4 4 

4 

1

Politické složení rady kraje

HEJTMAN KRAJE
– zastupuje kraj navenek
– řídí radu kraje
– odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu
– podepisuje právní předpisy kraje, se souhlasem ministra vnitra 

jmenuje a odvolává ředitele úřadu, odpovídá za informování 
občanů o činnosti kraje

– hejtmana zastupuje náměstek hejtmana, zastupitelstvo jich může 
zvolit více
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Bc. Jiří Vondráček
člen rady kraje pro oblast 
sociálních věcí, komunitního plánování a NNO

RNDr. Miloš Vystrčil
hejtman

Ing. Václav Kodet
náměstek hejtmana pro oblast 
dopravy a lesního hospodářství

Ing. Marie Černá
náměstkyně hejtmana pro oblast 
regionálního rozvoje

Ing. Pavel Hájek
náměstek hejtmana pro oblast 

životního prostředí a zdravotnictví

PaedDr. Martina Matějková, 
členka rady kraje pro oblast 
školství a kultury

Jaroslav Hulák 
člen rady kraje pro oblast 

grantové politiky, územního 
plánování a pro oblast informatiky

Ing. Miroslav Houška, 
člen rady kraje pro oblast 
fi nancí a majetku

Ivo Rohovský 
člen rady kraje pro oblast 

zemědělství a vodního hospodářství

SLOŽENÍ RADY KRAJE K 29. 11. 2005
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V rámci své působnosti jsou orgány kraje zřizovatelem řady orga-
nizací veřejného sektoru, jedná se zejména o příspěvkové organi-
zace kraje.

Organizace zřizované krajem Vysočina
DOPRAVA
– místní organizace správy a údržby silnic
KULTURA
– Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie 

v Novém Městě na Moravě, Galerie výtvarného umění v Havlíč-
kově Brodě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácké divadlo 
Jihlava, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny 
Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Třebíč 
a hrad Kámen

ŠKOLSTVÍ
– síť středního školství včetně gymnázií a učňovských středisek, 

Vyšší odborná škola v Jihlavě, domy dětí a mládeže, základní 
umělecké školy a speciální školy

SOCIÁLNÍ PÉČE
– domovy důchodců a zařízení pro mentálně postižené, Diagnos-

tický ústav sociální péče v Černovicích, Dětské centrum Jihlava 
a Dětský domov Kamenice nad Lipou

ZDRAVOTNICTVÍ
– od 1. 1. 2003 kraj zřizuje pět nemocnic a síť záchranné zdra-

votní služby
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Krajský úřad
Krajský úřad plní úkoly, které mu uložily volené orgány kraje (rada 
a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné 
působnosti. Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti 
státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadříze-
ným orgánem krajského úřadu centrální orgány státní správy (pře-
devším příslušná ministerstva), jež krajskému úřadu ukládají úkoly 
v rámci výkonu státní správy.

Organizační struktura krajského úřadu
Úřad vedený ředitelem se člení na odbory, ty jsou dále strukturo-
vány na jednotlivá oddělení.

ŘEDITELKA
■ JUDr. Simeona Zikmundová
Řídí chod a fungování úřadu, zastupuje jej nave-
nek, rozhoduje o personálních otázkách a odmě-
ňování, odpovídá za výkon státní správy.

Vysočina – místo pro komunikaci

…úředníci kraje jsou tu pro vás

■ Oddělení sekretariátu regionální rady NUTS II Jihovýchod
Poskytuje administrativní podporu Regionální radě regionu soudrž-
nosti NUTS II Jihovýchod při administraci Společného regionálního 
operačního programu a podílí se na administraci Iniciativy Spole-
čenství Interreg IIIA ČR-Rakousko. 

ODBOR INTERNÍHO AUDITU
Vykonává auditní činnost v souladu se zákonem o fi nanční 
 kontrole a s mezinárodně uznávanými standardy; nezávisle posu-
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zuje jednotlivé procesy organizace, měří a vyhodnocuje adekvát-
nost řídicích a kontrolních mechanismů, posuzuje účinnost a efek-
tivnost činností. Na základě toho navrhuje doporučení ke zlepšení 
a k předcházení nebo zmírnění rizik. Současně zajišťuje konzul-
tační činnost. Analytické oddělení odboru se podílí na vytváření 
analytického zázemí činnosti krajského úřadu, budováním dato-
vého skladu pak tvoří část informačního systému úřadu.

ODBOR SEKRETARIÁTU HEJTMANA
■ Oddělení pro řešení mimořádných situací
Řídí a plánuje prevenci kriminality v kraji, protidrogovou politiku, 
integraci cizinců a národnostních menšin v kraji, koordinuje čin-
nosti při řešení krizových situací, organizuje součinnost v oblasti kri-
zového řízení mezi obecními úřady a dalšími správními úřady v kraji 
a poskytuje jim metodickou pomoc, spolupracuje se složkami inte-
grovaného záchranného systému, zpracovává krizový plán kraje.
■ Oddělení vnějších vztahů
Organizuje tiskové konference členů zastupitelstva, spolupracuje 
se sdělovacími prostředky, poskytuje veřejnosti informace o čin-



23

nosti kraje, připravuje koncepci rozvoje vztahů s ostatními kraji 
a zahraničím, zajišťuje marketing a propagaci kraje.
■ Oddělení kanceláře hejtmana
Připravuje denní rozvrhy členům rady kraje, organizuje pracovní 
a společenské akce, koordinuje jednání rady a zastupitelstva.

ODBOR SEKRETARIÁTU ŘEDITELE 
A KRAJSKÉHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
■ Oddělení hospodářské správy
Zajišťuje správu a provoz budov sídla kraje včetně dodávek technic-
kého a kancelářského vybavení, provádění ekonomických rozborů 
včetně návrhů opatření ve vztahu k rozpočtu krajského úřadu, 
pokladní služby, autoprovoz, spravuje agendu pokutových bloků.
■ Organizační oddělení
Popisuje, rozvíjí a reguluje procesy spojené s činností krajského 
úřadu, koordinuje činnost odborů v souvislosti s procesním říze-
ním, zajišťuje spisovou službu, odbornou správu písemností, čin-
nost podatelny, shromažďuje statistické údaje.
■ Personální oddělení
Zajišťuje výběr nových zaměstnanců, vede platovou agendu 
zaměstnanců a agendu odměňování členů zastupitelstva, stará 
se o uzavírání, změny a ukončování pracovněprávních vztahů, 
vytváří a rozvíjí koncepci vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.
■ Oddělení správních činností
Vykonává státní správu související s nabýváním a pozbýváním 
státního občanství ČR, spravuje úsek matrik a přestupků, vede 
registr zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných 
svazků obcí, vykonává dozor nad výkonem samostatné a přene-
sené působnosti obcí, organizačně a technicky zabezpečuje 
konání referenda a voleb do zastupitelských orgánů.
■ Právní oddělení krajského živnostenského úřadu
Podílí se na přípravě právních předpisů kraje, zajišťuje smluvní 
agendu a právní služby pro všechny orgány kraje, zastupuje úřad 
v řízení před soudem, řídí a koordinuje činnost obecních živnosten-
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ských úřadů ve svém správním obvodu, vede živnostenský rejstřík, 
zajišťuje výkon státní správy v oblasti pohřebnictví.

EKONOMICKÝ ODBOR
■ Oddělení rozpočtu a fi nancování
Sestavuje návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu kraje, vytváří 
průběžné zprávy o plnění příjmů a výdajů kraje, zpracovává závě-
rečný účet kraje za uplynulý rok, provádí rozpis příspěvku na výkon 
státní správy a ostatních účelových dotací obcím.
■ Oddělení účetnictví
Vede účetnictví o hospodaření kraje, zajišťuje bezhotovostní pla-
tební styk, kontroluje a sumarizuje údaje z účetnictví obcí, svazku 
obcí a příspěvkových organizací zřizovaných krajem a obcemi.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
■ Oddělení ochrany přírodních zdrojů
Zodpovídá za oblast ochrany přírody a krajiny, ochrany ložisek 
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nerostných surovin, ochrany zemědělské půdy, hradí škody způso-
bené vybranými, zvláště chráněnými druhy živočichů, registruje 
živočišné druhy podle zákona o dovozu a vývozu ohrožených druhů 
(tzv. CITES), posuzuje vliv vybraných staveb na životní prostředí (tzv. 
EIA a SEA) a poskytuje informace o životním  prostředí.
■ Oddělení technické ochrany životního prostředí
Zpracovává plán odpadového hospodářství kraje a krajský program 
snižování emisí, zabezpečuje snižování radonové zátěže, reguluje 
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a stanovuje preven-
tivní opatření proti jejich účinkům na zdraví lidí i životní prostředí.
■ Oddělení integrované prevence
Rozhoduje o vydávání integrovaného povolení pro zařízení a výrobní 
technologie s ohledem na intenzitu znečišťování životního pro-
středí.

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
■ Oddělení strategického plánování
Zodpovídá za vypracování programu rozvoje územního obvodu 
kraje, který průběžně aktualizuje, zajišťuje a koordinuje vypraco-
vání dlouhodobé energetické koncepce, koordinuje grantovou 
politiku kraje (Fond Vysočiny), vede agendu Programu obnovy 
venkova Vysočiny a agendu podpory rozvoje bydlení v kraji.
■ Oddělení regionálního rozvoje
Zodpovídá za výběr vhodných lokalit a vytváření podmínek pro 
rozvoj podnikatelských a investorských příležitostí, komunikuje 
s podnikatelskými subjekty podnikajícími na území kraje.
■ Oddělení cestovního ruchu
Zpracovává koncepci rozvoje cestovního ruchu v kraji, zodpovídá 
za prezentaci nabídky kraje.

ODBOR LESNÍHO A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
A ZEMĚDĚLSTVÍ
■ Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
Vykonává samostatnou a přenesenou působnost státní správy 
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podle zákona o lesích, zákona o obchodu s reprodukčním mate-
riálem lesních dřevin a zákona o myslivosti.
■ Oddělení zemědělství
Přijímá žádosti o fi nanční příspěvky na hospodaření v lesích, sle-
duje strukturální fondy Evropské unie v oblasti zemědělství.
■ Oddělení vodního hospodářství
Vykonává samostatnou a přenesenou působnost státní správy 
podle zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a zákona o rybářství, vyřizuje žádosti o posky-
tování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (stavby 
kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích).

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
■ Oddělení územního plánování
Sleduje a vyhodnocuje potřeby rozvoje území kraje, pořizuje 
územní plány velkých územních celků.
■ Oddělení stavebního řádu
Rozhoduje o rozporech vzniklých v územním a stavebním řízení.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU
■ Oddělení organizace školství
Poskytuje odbornou a metodickou pomoc všem typům škol 
a školských zařízení na území kraje, přezkoumává správní rozhod-
nutí vydaná řediteli škol a školských zařízení, jmenuje předsedy 
zkušebních komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky 
a absolutoria, zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu 
volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, přijímá 
opatření na základě výsledků české školní inspekce ve školách 
a školských zařízeních kraje.
■ Oddělení koncepce vzdělávání
Provádí úkony při zřizování a rušení škol a školských zařízení 
a změny v rejstříku škol, připravuje koncepční dokumenty a zpra-
covává statistické informace (dlouhodobý záměr vzdělávání, pro-
gram rozvoje kraje, výroční zpráva), připravuje grantové programy 
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(Fond Vysočiny, grantová schémata v rámci fondů EU), podporuje 
subjekty při využívání strukturálních fondů EU, připravuje 
projekty, komplexně se zabývá problematikou rozvoje lidských 
zdrojů, spolupracuje s partnery na regionální a národní úrovni 
(rada pro rozvoj lidských zdrojů).
■ Oddělení mládeže a sportu
Monitoruje činnost organizací, které se zabývají volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže včetně aktivit sportovních, připravuje 
grantové programy z Fondu Vysočiny, stará se o organizaci 
a fi nancování soutěží, přehlídek a olympiád dětí a mládeže, 
zajišťuje vzdělávací programy EU, organizuje primární prevenci 
společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže.
■ Oddělení ekonomiky školství
Přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením zři-
zovaným obcemi a krajem fi nanční prostředky na úhradu přímých 
výdajů na vzdělání a provádí jejich fi nanční zúčtování, navrhuje 
rozpočet provozních výdajů krajským školám, administruje inves-
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tiční výdaje na pořizování movitého majetku, zpracovává a před-
kládá rozbor hospodaření za školy, poskytuje dotace soukromým 
školám.
■ Oddělení kanceláře vedoucího odboru
Zajišťuje vnitřní chod odboru po materiální, personální a právní 
stránce, provádí metodickou pomoc v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a civilní obrany.

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
■ Oddělení kultury
Vykonává funkci zřizovatele muzeí, galerií, knihoven a divadel 
kraje, zpracovává koncepci rozvoje regionální kultury v kraji, plní 
povinnosti kraje jako vlastníka předmětů muzejní povahy, moni-
toruje profesionální i neprofesionální kulturní aktivity v regionu 
a navrhuje podmínky pro jejich další rozvoj, zajišťuje agendu pří-
slušných grantových programů Fondu Vysočiny na úseku kultury 
a spolupracuje na pořádání kulturních akcí kraje.
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■ Oddělení památkové péče
Vykonává státní památkovou péči v kraji, pečuje o národní kul-
turní památky, koordinuje správu místních památek, poskytuje 
vlastníkům kulturních památek příspěvek na obnovu a zachování 
kulturní památek a zpracovává koncepci rozvoje státní památkové 
péče v kraji.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
■ Oddělení sociálních dávek a sociálněprávní ochrany dětí
Vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti dávek 
státní sociální podpory a dávek sociální péče – odvolací řízení, 
zprostředkovává náhradní rodinnou péči, setkávání pěstounských 
rodin v rámci kraje, zajišťuje provoz zařízení pěstounské péče.
■ Oddělení sociálních služeb
Vykonává zřizovatelskou působnost k zařízením sociálních služeb, 
jejichž zřizovatelem je kraj Vysočina, zajišťuje fi nanční podporu 
pro poskytování služeb obcemi a nestátními neziskovými subjekty 
a garantuje realizaci grantových programů z Fondu Vysočiny 
vyhlašovaných v sociální oblasti.
■ Oddělení zdravotní správy
Vykonává přenesenou působnost v oblasti vydávání registrací 
nestátním zdravotnickým zařízením, tvorby sítě zdravotnických 
zařízení a provádí úhradu některých veřejných služeb poskytova-
ných v resortu zdravotnictví.
■ Oddělení zdravotní péče
Vykonává zřizovatelskou působnost ve vztahu k nemocnicím, zdra-
votnické záchranné službě, Dětskému centru Jihlava a Dětskému 
domovu Kamenice nad Lipou, jejichž zřizovatelem je kraj Vysočina.

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
■ Oddělení dopravy
Vykonává funkci státní správy a státního odborného dozoru 
na úseku silniční dopravy, povoluje výjimky ze zákazu jízdy dle pra-
videl provozu na pozemních komunikacích.
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■ Oddělení dopravní obslužnosti
Vykonává funkci státní správy a státního odborného dozoru 
v oblasti linkové osobní dopravy, dopravní obslužnosti autobuso-
vou a drážní osobní dopravou a stanic technické kontroly.
■ Oddělení silničního hospodářství
Vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního sta-
vebního úřadu ve věcech silnic I. třídy, povoluje zvláštní užívání sil-
nic II. a III. třídy pro přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných před-
mětů, pokud trasa přesahuje územní obvod jednoho okresu 
a nepřesahuje územní obvod kraje, rozhoduje o zařazení pozem-
ních komunikací do kategorie silnic II. a III. třídy a o změnách těchto 
kategorií, vykonává státní správu v oblasti autoškol a prevenci bez-
pečnosti provozu na pozemních komunikacích.
■ Oddělení správy komunikací
Zajišťuje správu silnic, jejich součástí, příslušenství a silniční vege-
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tace v majetku kraje, zřizování organizací pro správu a údržbu sil-
nic na území kraje, zpracovává informace o změnách technického 
stavu silnic.

ODBOR INFORMATIKY
■ Oddělení koncepční
Podporuje, řídí a koordinuje rozvojové projekty v oblasti informač-
ních technologií v rámci kraje, administruje ICT grantové programy, 
koordinuje rozvojovou činnost se státními orgány a orgány EU.
■ Oddělení správy sítě
Vytváří a administruje počítačovou síť krajského úřadu, spravuje 
serverové technologie, koordinuje výstavbu sítí na území kraje.
■ Oddělení správy databází a aplikací
Spravuje databázové a aplikační systémy krajského úřadu, zajišťuje 
vedení implementačních projektů, projektuje a vytváří doplňkové 
programové vybavení.
■ Oddělení správy geografi ckých informačních systémů (GIS)
Tvoří a spravuje GIS kraje, zpracovává mapové podklady, pořizuje, 
koordinuje a na úrovni kraje integruje geodata.
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ODBOR MAJETKOVÝ
■ Oddělení majetkoprávní
Zodpovídá za majetkovou správu nemovitého majetku kraje a pojiš-
tění majetku kraje.
■ Oddělení správy realit
Zabezpečuje fyzickou správu, akce technického zhodnocení a velké 
opravy na nemovitém majetku kraje.
■ Oddělení investiční
Zajišťuje investiční výstavbu kraje a koordinuje zadávání veřejných 
zakázek.

ODBOR KONTROLY
■ Oddělení vnitřní kontroly
Kontroluje činnosti krajského úřadu, vede centrální evidenci 
a zajišťuje vyřizování stížností a petic podaných orgánům kraje.
■ Oddělení veřejnosprávní kontroly
Kontroluje hospodaření s veřejnými fi nančními prostředky u příspěvko-
vých organizací zřizovaných krajem, vykonává následnou veřejnosprávní 
kontrolu u příjemců veřejné fi nanční podpory z rozpočtu kraje.
■ Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
Přezkoumává hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na 
území kraje.

Na základě dosažených výsledků v oblasti veřejné správy získal 
Krajský úřad kraje Vysočina za dobu svého působení různá oce-
nění v celostátních i mezinárodních soutěžích: Zlatý erb 2003 – za 
nejlepší internetové stránky a elektronické služby regionu, Ote-
vřeno 2003 – za informační otevřenost ve veřejné správě, Zlatý 
středník 2004 – nejlepší časopis státní správy za Noviny Kraj Vyso-
čina a certifi kát profesionální kvality za Zpravodaj krajského úřadu. 
V soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí 
a regionů v Evropě se mezi hlavními oceněnými projekty roku 
2004 umístily ofi ciální stránky kraje Vysočina.
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úřadu kraje Vysočina a můžete také navštívit naše webové stránky, 

které pro vás denně aktualizujeme.

Krajský úřad kraje Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420

e-mail: posta@kr-vysocina.cz

internet: www.kr-vysocina.cz

Obsah

VYSOČINA – NÁŠ DOMOV    3

VYSOČINA – MÍSTO PRO ŽIVOT    5

VYSOČINA – MÍSTO S PERSPEKTIVOU  13

FOND VYSOČINY    14

VYSOČINA – NAŠE ZODPOVĚDNOST  15

VYSOČINA – MÍSTO PRO KOMUNIKACI  21



Vysočina
do kapsy

Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
internet: www.kr-vysocina.cz



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice


