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Zařazování do platových tříd (1. část)
V souvislosti se schválenými změnami v oblasti odměňování reagujeme na nejčastější problémy a nejasnosti, se kterými se obracejí ředitelé škol, pracovníci
škol a starostové obcí na odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu.
1. Zaměstnanci nemají dosud
platový výměr a nevědí, jak
jsou od 1. 1. 2004 zařazeni
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu stanoví způsob a postup
při určování platu. Podle něj
je zaměstnavatel povinen
poskytnout
zaměstnanci
nejpozději v den nástupu do
práce písemnou informaci
o výši platu (platový výměr).
Dojde-li ke změně výše platu
nebo jeho jednotlivých složek, je zaměstnavatel povinen
tuto skutečnost zaměstnanci
oznámit včetně zdůvodnění,
a to nejpozději v den, kdy změna nabývá platnosti. Víme, že
na toto upozornění je již pozdě,
pokud se týká změny zařazování do platových tříd, ale doporučujeme do budoucna – např.
při změnách osobních příplatků
– včasné předávání informací
zaměstnancům.
2. Zařazování zaměstnanců
Zařazení zaměstnanců je nároková záležitost a při jeho určení
není kritériem objem finančních
prostředků, ale výkon činnosti
jednotlivých pracovníků.
Zaměstnanec se zařadí na základě druhu práce sjednaného
v pracovní smlouvě a v jeho
rámci na něm požadovaných
nejnáročnějších prací.
Zaměstnavatel nemůže v žádném případě upravovat pracovní náplň tak, aby odpovídala
platové třídě, kterou zaměstnanci určil. Pracovní náplň
musí odpovídat druhu práce
sjednanému se zaměstnancem
v pracovní smlouvě a obsahovat především nejnáročnější
práce, jež zaměstnavatel na
zaměstnanci požaduje. Vedle
těchto prací je však zaměstnanec povinen v rámci druhu
práce sjednaného v pracovní

smlouvě konat i práce zařazené
v nižších platových třídách.
Pokud zaměstnanec bude i nadále konat práce stejného druhu
jako dosud, neměl by být zařazen do stejné, nebo dokonce
nižší platové třídy. Pokud se tak
stane, znamená to, že je (nebo
dosud byl) zařazen nesprávně,
nebo že zaměstnavatel již nebude požadovat práce dosud
vykonávané a zařazené do
vyšší platové třídy a mění zaměstnanci pracovní náplň nebo
druh práce v pracovní smlouvě
(k této změně by zřejmě došlo
z důvodu organizačních změn
i beze změny katalogu prací
a platových předpisů).
3. Zařazování učitelů do 11.
a 12. platových tříd
Jednotliví ředitelé škol si vykládají znění katalogu prací
a rozdíl mezi 11. a 12. platovou
třídou určenou pro učitele různě. V důsledku toho jsou v některých školách např. všichni
učitelé zařazeni v 11. platových třídách. Není správné,
aby se ekonomické možnosti
staly hlavním hlediskem při
zařazování učitelů bez ohledu
na rozdíly v jejich práci a aby
ředitelé tímto způsobem šetřili
na odměny a osobní příplatky.
Odbor školství souhlasí s názorem MŠMT, které garantuje
zařazení učitelů, že 11. platová
třída je určena pro učitele, kteří
pracují s hotovými dokumenty,
nepřipravují se samostatně na
vyučování (rozdělení látky, příprava písemných a jiných prací
– což jsou učební dokumenty)
a není to od nich požadováno,
tj. ředitel školy souhlasí s tím,
že v případě potřeby budou
spolupracovat se zkušenějšími
pedagogy. Takovým učitelem
je např. zmiňovaný nekvali-

fikovaný učitel, který bude
potřebovat rady a spolupráci
kvalifikovaných učitelů, ředitel školy bude kontrolovat
a sledovat jeho práci při výuce.
Požadavek kvalifikace sice není
v popisu činnosti v katalogu
definován, ale od kvalifikovaného učitele, který absolvoval zkoušku z pedagogiky
a psychologie, se jistě očekává
kvalitnější a odbornější způsob
výuky než od nekvalifikovaného a v návaznosti na znění popisu činnosti ve 12. platové třídě
i individuální přístup k žákům
a nové (kvalifikované) metody
výuky. Vyšší platová třída pro
učitele, který má požadované
vzdělání, je určitým kritériem
a odlišením a zároveň motivací
pro nekvalifikované k doplnění
vzdělání.
4. Zařazení vychovatelů
V návaznosti na předchozí
bod žádáme ředitele škol také
o rozlišení náročnosti práce
vychovatelů, kteří absolvovali
např. doplňující studium speciální pedagogiky, odborné
vzdělávací semináře speciální
pedagogiky pro výchovné pracovníky škol v rámci programu celoživotního vzdělávání
a vzdělávací akce z pověření
MŠMT v rámci DVPP v oblasti
speciální pedagogiky a vykonávají výchovně vzdělávací
činnosti s problémovými žáky
a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. v domovech mládeže a internátech při
speciálních školách, odborných
učilištích, praktických školách
atd.
Zdeněk Ludvík, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 222, e-mail:
ludvik.z@kr-vysocina.cz
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Vznik pracovního poměru úředníka územního
samosprávného celku
Vyhlášení výběrového
řízení
Od 1. ledna 2003 je jmenování do funkce vedoucího
úřadu, vedoucího úředníka
a vznik pracovního poměru
úředníka
územního samosprávného celku
upraveno zákonem č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů (dále jen
„zákon“). Přitom úředníkem je
každý zaměstnanec územního
samosprávného celku zařazený do příslušného úřadu, který

se podílí na výkonu správních
činností, ať už v samostatné či
přenesené působnosti.
Výběrové řízení je podmínkou
pro vznik pracovního poměru
úředníka, jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo
vedoucího krajského úřadu,
obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu (výčet,
který postihuje problematiku
kraje Vysočina).
Výběrové řízení vyhlašuje
vedoucí úřadu oznámením na
úřední desce úřadu a součas-

Odbor sekretariátu
reditele a krajského
živnostenského úradu
Důležité informace pro účetnictví
obcí od ledna roku 2004
V částce 145 Sbírky zákonů s datem rozeslání 16. 12. 2003 byl
vydán zákon pod číslem 437, kterým se mění zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
V částce 158 Sbírky zákonů s datem rozeslání 31. 12. 2003
byla vydána vyhláška pod číslem 477, kterou se mění vyhláška
č. 505/2002 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdější předpisů, pro
účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky,
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními
složkami státu.
V částce 159 Sbírky zákonů s datem rozeslání 31. 12. 2003 byl
vydán zákon pod číslem 479, kterým se mění zákon č. 218/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003Sb., o spotřebních daních.
V částce 159 Sbírky zákonů s datem rozeslání 31. 12. 2003
byla vydána vyhláška pod číslem 484, jíž se mění vyhláška
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky
č. 568/2002 Sb.
Eva Šuláková, odbor ekonomický
telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina

ně i způsobem umožňujícím
dálkový přístup nejméně 15
dnů přede dnem stanoveným
jako závěrečný pro přijímání
přihlášek. V případě, že je
výběrové řízení vyhlášeno
na funkci vedoucího úřadu,
vyhlašuje jej dle typu úřadu
hejtman, primátor či starosta.
Oznámení o konání výběrového řízení má své zákonné
náležitosti. Musí obsahovat
název územního samosprávného celku, který vyhlašovatel
zastupuje, druh práce a místo
výkonu práce, upozornění na
předpoklady dle § 4 zákona1,
jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik
pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti,
již má zájemce vykonávat,
výčet dokladů, které uchazeč
přeloží k přihlášce2 (k přihlášce dále níže), platovou třídu
odpovídající druhu práce, lhůtu pro podání přihlášky, místo
a způsob podání přihlášky,
adresu, na niž se přihláška
odesílá.
Do výběrového řízení se
zájemce přihlašuje vždy písemně, a to formou přihlášky.
Přihláška musí ze zákona obsahovat tyto náležitosti: jméno
a příjmení uchazeče, datum
a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu
nebo číslo povolení k pobytu,
datum a podpis uchazeče.
Také požadavky na formální
stránku přihlášky musí být
v oznámení uvedeny.
Pokud přihláška či její přílohy
neodpovídají požadavkům stanoveným v oznámení, vyzve
vedoucí úřadu uchazeče, aby
tyto nedostatky ve stanovené
lhůtě odstranil. Pokud tak
uchazeč neučiní, nesplnil stanovené požadavky a nemůže
s ním být uzavřena pracovní
smlouva nebo nemůže být
jmenován do funkce.

Veřejná výzva k přihlášení
zájemců předchází uzavření
pracovní smlouvy pouze v tom
případě, kdy se jedná o úředníka územního samosprávného
celku zařazeného do úřadu,
který není zmíněn v § 7 čl.
(1), písmeno b) zákona.3 Výčet
náležitostí a forma přihlášky
uchazečů je shodná jako v případě výběrového řízení.
Realizace výběrového řízení
Uchazeče posuzuje výběrová
komise, kterou jmenuje osoba,
jež výběrové řízení vyhlásila.
Výběrová komise má nejméně
dva členy. Komisi jmenuje
a odvolává osoba, která výběrové řízení vyhlašuje. Musí
přitom respektovat následující
skutečnosti: výběrovou komisi
tvoří předseda a nejméně dva
členové, alespoň třetina komise
jsou úředníci územního samosprávného celku, jenž výběrové řízení vyhlásil.
Organizace samotného výběrového řízení je v kompetenci
výběrové komise. Ta je zodpovědná za volbu nejvhodnější
metody výběru. K realizaci
výběrového řízení lze použít
dvě základní metody výběru
– analýzu písemných dokumentů, která nepředpokládá
osobní účast uchazečů, nebo
metody použitelné při osobní
účasti uchazečů (např. testy,
řízený rozhovor).
Výběrová komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou
svých hlasů, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů
komise. Výběrová komise
posoudí jednotlivé uchazeče
a ve svém neveřejném jednání
připraví o průběhu výběrového
řízení zprávu, která musí obsahovat údaje o složení výběrové
komise, seznam všech přihlášených uchazečů, seznam
uchazečů, již předložili úplné
přihlášky a splnili všechny
požadavky stanovené v oznámení, a seznam uchazečů, kteří

číslo 2/2004
tyto požadavky nesplnili. Dále
je vhodné, aby výběrová komise doporučila vyhlašovateli
uchazeče, který splnil stanovené požadavky nejlépe, a ve své
zprávě popsala použité metody
a kritéria, jež zohlednila ve
svém doporučení.
O uzavření pracovní smlouvy, případně o jmenování do
funkce rozhoduje vyhlašovatel
výběrové ho řízení. Ten ke
zprávě výběrové komise připojí o tomto aktu záznam.
1 Jedná se požadavky na minimální věk
uchazeče (18 let), trestní bezúhonnost,
znalost úředního jazyka, eventuelně
další požadavky stanovené zvláštní
právním předpisem – např. zákon
č. 451/1991 Sb.
2 Profesní životopis, originál výpisu
z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce, ověřené kopie o nejvyšším
dosaženém vzdělání
3 Obecní úřad obce (obecní úřad obce
tzv. „1. stupně“)

Ivana Hanauerová, odbor
sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 149, e-mail:
hanauerova.i@kr-vysocina.cz
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Odbor lesního a vodního
hospodárství a zemedelství
Sčítání zvěře v roce 2004
Počátek kalendářního roku je pro uživatele honiteb velice náročný. V tomto období probíhá nejen
intenzivní péče o zvěř, ale současně jsou shromažďovány statistické informace pro stanovení plánu
mysliveckého hospodaření jako podkladu pro odpovědné hospodaření v honitbě. Plán mysliveckého
hospodaření vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, výsledků porovnání kontrolních
a srovnávacích ploch, dále pak z výše škod na zemědělských a lesních porostech způsobených v uplynulém období, ze stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře, poměru pohlaví a koeficientů
očekávané produkce, ale především z výsledků sčítání zvěře.
Uživatelé honiteb jsou povinni podle zákona o myslivosti každoročně provést v termínu stanoveném
orgánem státní správy myslivosti – krajským úřadem – sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek
písemně oznámit příslušnému orgánu státní správy myslivosti – obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Držitel honitby a držitelé sousedních honiteb mají právo účastnit se svým zástupcem sčítání
a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti (obci s rozšířenou působností) k jeho výsledkům.
Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně
orgánu státní správy myslivosti – obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností – nejpozději do 1 týdne
ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové konečné sčítání.
Z uvedených důvodů stanovil Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy myslivosti na dny 7. a 21. února 2004 pro uživatele
honiteb na území kraje Vysočina provedení sčítání zvěře.
Jiří Bartoš, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz

Budoucnost sídla Krajské knihovny Vysočiny
O Krajské knihovně Vysočiny,
příspěvkové organizaci zřizované krajem Vysočina od 1. 1.
2002, která sídlí v nevyhovujících pronajatých prostorách
Staré radnice v Havlíčkově
Brodě, jsme psali v prosincovém čísle Zpravodaje. S novým
rokem přinášíme nové informace o plánech knihovny.
Klíčové rozhodnutí měli učinit zastupitelé kraje na svém
zasedání v prosinci roku 2003.
Nejvíce jejich preferencí získalo umístění Krajské knihovny
Vysočiny ve zcela nových
prostorách, jež budou odpovídat současným požadavkům
a umožní provozování knihovnických služeb v horizontu
dalších deseti, dvaceti či padesáti let.
Zastupitelstvo kraje Vysočina
schválilo záměr vybudování
sídla Krajské knihovny Vysočiny jako novostavby v areálu
Nemocnice Havlíčkův Brod.

Čím je areál nemocnice zajímavý
Areál nemocnice možná na první
pohled budí představu jednoduchých šedobílých zdí, uvnitř plných lůžek a lékařských přístrojů.
Jak se ale můžeme dočíst v Almanachu vydaném u příležitosti
stého výročí okresní nemocnice
v Havlíčkově Brodě z roku 1996,
havlíčkobrodská
nemocnice
postavená severozápadně od
města na území zvaném Prempír je pozoruhodným stavebním
dílem významných osobností
města ing. Karla Pokorného, autora plánů, a místního stavitele
ing. Josefa Šupicha, který řídil
stavební práce.
Po výstavbě dalších moderních
pavilonů byla v roce 1935 postavena i budova nové kuchyně
podle plánů architekta Vladimíra Wallenfelse, žáka profesora
Kotěry, který je také autorem
významných staveb v Ostravě a v
Praze. Stavební práce vedla firma

Ing. Prokopa Šupicha, který v letech 1922–1927 působil jako starosta v Německém (Havlíčkově)
Brodě. V další části Almanachu
se uvádí, že v letech 1937–1939 se
nemocnice objevuje ve výročních
zprávách pod čestným názvem
Všeobecná veřejná nemocnice
T. G. Masaryka v Německém
Brodě.
To, jaký osud čeká areál nemocnice nyní, jaké bude jeho další
staletí, je dnes v našich rukou,
rukou architektů i nás občanů.
Knihovna má v tomto otevřeném
a plně přístupném areálu jistě
budoucnost. Zvláště při souladu
potřeb čtenářů, knihovníků, vizí
architektů a stavitelů.
Kroky, které byly již udělány
a které nás čekají v nejbližší
době
Krajská knihovna Vysočiny
společně s odborem kultury
a památkové péče Krajského
úřadu kraje Vysočina připravila
stavební program, jenž detailně

popisuje potřebné prostory, specifikuje jejich nutné vazby a je
podkladem pro zadání veřejné
architektonické soutěže. Ta bude
vypsána v nejbližších měsících.
Ministerstvu kultury ČR již
odbor majetkový zaslal finanční
plán pro získání dotace z investičního programu Státní podpora výstavby a rekonstrukce
krajských knihoven, o který se
uchází společně s krajem Vysočina kraj Karlovarský a Zlínský.
Tento program následně stanoví
i participaci jednotlivých krajů
na projektu.
Časově je rok 2004 určen na
zpracování studií a projektové
dokumentace, počátkem roku
2005 by měl následovat výběr
dodavatele stavby a samotná realizace novostavby se předpokládá
od poloviny roku 2005.
Horymír Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče
telefon: 564 602 248, e-mail:
kubicek.h@kr-vysocina.cz
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Na co se nás casto ptáte

Radonový program ČR v našem regionu v roce 2003
Cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravění
Návrh Státního ústavu radiační ochrany rozmístit: .........................................................................1 400 ks detektorů
Skutečnost: ............................................................................................................................................... 3 750 ks detektorů
Sběr stopových detektorů instalovaných v objektech v předchozím roce
Počet sebraných detektorů: ................................................................................................................. 1 479 ks detektorů
Předpokládaná st. dotace na rozmístění 1 400 ks detektorů: ....................................................................... 70 000,- Kč
Získaná st. dotace za rozmístění detektorů: .................................................................................................. 187 500,- Kč
Získaná st. dotace na sběr detektorů: ............................................................................................................... 36 975,- Kč
Realizace odradonovacích zařízení veřejných vodovodů
Počet realizovaných akcí: ..................................................................................................................................................... 6
z toho jmenovitě: ........... Smrčná (JI), Řečice (PE), Hojkov (JI), Řásná (JI), Mirošov (JI), Horní Radslavice (TR)
Náklady na odradonování vodovodů úhrnem: ......................................................................................... 9 306 650,- Kč
Celková státní dotace získaná pro kraj Vysočina na radonový program: ............................................ 9 531 125,- Kč
St. dotace na Radonový program ČR celkem: ................................................................................................... 35 mil.Kč
Z toho kraj Vysočina získal: ........................................................................................................................................ 27,1 %
I v roce 2004 bude pokračovat Radonový program ČR v plném rozsahu, tj. monitoring radonu, protiradonová ozdravná opatření v bytech, školních a předškolních zařízeních, budovách ve veřejném zájmu a veřejných vodovodech. Veškeré požadavky je proto nutno
směrovat na krajský úřad na níže uvedený kontakt.
Upozorňujeme na to, že podle nové legislativy musí občan o poskytnutí státní dotace projevit u příslušného krajského úřadu
zájem.
Kromě 23 akcí z tzv. radonových diagnostik jich evidujeme dalších 345 splňujících základní podmínku pro poskytnutí státní dotace.
Zůstává však na občanech, zda projeví zájem o ozdravení svého bydlení, neboť jak vyplývá z údajů Státního ústavu radiační ochrany,
49 % veškerého radioaktivního ozáření obyvatelstva je způsobeno právě radonem v budovách. Krajský úřad jim při získávání dotace
bude vždy nápomocen.
Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 520, e-mail: smejkal.j@kr-vysocina.cz

Systém přerozdělení finanční podpory
nemocnicím v kraji Vysočina
Kraj Vysočina převzal s účinností od 1. 1. 2003 nemocnice,
do té doby zřizované okresními úřady. Již v době přechodu
zřizovatelské funkce vykazovaly nemocnice kumulované
ztráty v úhrnné výši 596 mil.
Kč. Přes úsporná opatření přijatá radou kraje pokračoval
vývoj hospodaření vzhledem
k systému financování v nepříznivém trendu.
Na tuto kritickou situaci kraje opakovaně upozorňovaly
vládu již od počátku letošního
roku. Vláda se celou situací ve
zdravotnictví začala zabývat až
v červenci 2003 s následným
výstupem přislíbené úhrady
dluhů ve výši 1 mld. Kč. S tímto

závěrem hejtmani krajů zásadně
nesouhlasili a požadovali plné
krytí dluhů.
Byly provedeny účetní audity
hospodaření, které byly na
základě žádosti ministerstva
zdravotnictví předány jako
podkladový materiál k řešení
oddlužení zdravotnických zařízení. Následně se vláda zabývala
situací ve zdravotnictví v říjnu
2003, kde došlo ke změně výše
částky určené na oddlužení nemocnic a dále ke změně formy
oddlužení. Finanční prostředky
budou poskytnuty formou dotací do rozpočtů krajů. Časový
horizont oddlužení nemocnic
a jeho výše nejsou zatím přesně
stanoveny.

K okamžitému řešení nepříznivé
situace zastupitelstvo kraje na
svém 5. zasedání dne 18. 11. 2003
schválilo na základě doporučení rady kraje svým usnesením
č. 292/05/2003/ZK uzavření
smlouvy o přijetí krátkodobého
provozního úvěru ve výši 150
mil. Kč k řešení tíživé finanční
situace k 31. 12. 2002. Zastupitelstvo dále rozhodlo, že úvěr bude
nemocnicím poskytnut ve formě
návratné finanční výpomoci
s tím, že rada kraje přidělení této
výpomoci schválí na základě
podkladů zpracovaných jednotlivými nemocnicemi.
Rada kraje na svém 39. zasedání dne 2. 12. 2003 usnesením
č. 1298/39/2003/RK schválila

účel poskytnutí přechodné finanční výpomoci pro nemocnice
zřizované kraje v celkové výši
150 mil. Kč, a to na základě předložených žádostí nemocnic. Účel
použití zapůjčených finančních
prostředků společně s aktuálním
stavem hospodaření projednali
představitelé kraje (první náměstek hejtmana M. Vystrčil a radní
M. Matějková) s řediteli nemocnic ve dnech 19. a 20. 11. 2003.
Anna Krištofová, odbor ekonomický
telefon: 564 602 323, e-mail:
kristofova.a@kr-vysocina.cz
Soňa Měrtlová, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 181, e-mail:
mertlova.s@kr-vysocina.cz
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Odbor regionálního
rozvoje
Ministr vyhlašuje termín
pro Program regenerace
panelových sídlišť v roce 2004

Odbor ekonomický
Sleva na dani za zaměstnance se ZPS

Ministr pro místní rozvoj v souladu s nařízením vlády č. 494/
2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, o podmínkách poskytování
dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových
sídlišť, vyhlašuje termín pro podávání žádostí ze strany obcí
pro účely Programu regenerace panelových sídlišť.
Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť pro rok 2004 předá obec v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb., prostřednictvím příslušného krajského úřadu
spolu s jeho stanoviskem Ministerstvu pro místní rozvoj v termínu
do 31. března 2004.
Řádně vyplněné a kompletní žádosti lze zasílat poštou na adresu:
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Případné informace k výše uvedenému Programu poskytne
PhDr. Leo Cechel, tel. 224 861 454. Jako republikové poradenské
středisko pro otázky regenerace panelových sídlišť spolupracuje
Ústav územního rozvoje v Brně, Jakubské náměstí 3, 601 00
Brno (informace, přehledy ČR a zahraničí, posouzení projektů).
Odpovědnými pracovníky jsou Ing. arch. Marie Tomíšková, tel.
542 423 111, Ing. arch. Eva Rozehnalová, tel. 542 423 111.

Ekonomický odbor krajského úřadu dává na vědomí sdělení Ministerstva financí ČR, sekce 051 Ústřední finanční
a daňové ředitelství evidované pod č. j. 542/84 918/2003 ze
dne 24. 11. 2003 k dotazu ve věci uplatnění slevy na dani
z příjmů za zaměstnance se změněnou schopností (ZPS)
u příspěvkové organizace zřizované ÚSC. Z odpovědi citujeme:
„Slevu na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) a b) zákona o daních
z příjmů může uplatnit každý neziskový poplatník, tj. i příspěvkové organizace, pokud jim v příslušném zdaňovacím období vznikne daňová povinnost (tedy vykáží základ daně i po
uplatnění zvýhodnění podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů – slevu však uplatní pouze do výše daňové povinnosti).
Na rozdíl od daňových výdajů není však poplatník povinen
uplatňovat slevu na dani v příslušném poměru, v jakém uplatňuje daňově účinné výdaje ve vztahu k celkovým výdajům.
Rovněž se nerozlišuje, zda uplatňovaná sleva souvisí pouze se
zaměstnanci se ZPS, kteří vykonávají činnost v oblasti dosažených zdanitelných příjmů. Příspěvková organizace tak má právo uplatnit slevu na dani v plné výši i za všechny zaměstnance
se ZPS, kteří pracují výhradně v oblasti hlavní činnosti, kde
není dosahováno zdanitelných příjmů.“
Stanovisko ministerstva financí je k nahlédnutí u ekonomického odboru Krajského úřadu kraje Vysočina, kontaktní osoba: Ing. Milan Palán, tel. 564 602 233.

Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Milan Palán, odbor ekonomický
telefon: 564 602 233, e-mail: palan.m@kr-vysocina.cz

Poskytnuté náhrady škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy za II. pololetí
V rámci reformy veřejné
správy přešla řada kompetencí na krajské úřady, od 1.
ledna 2003 je proto krajský
úřad příslušný mimo jiné
i k vyřizování žádostí o náhradu škody dle zákona č.
115/2000 Sb., o poskytování
náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen
„zákona“). Podmínkou je, že
se jedná o živočicha zvláště
chráněného. V případě, že
by některý z živočichů uvedených v zákoně (bobr evropský, vydra říční, kormorán
velký, los evropský, medvěd

hnědý, rys ostrovid, vlk) přestal být zvláště chráněným
druhem, náhradu škody by
nebylo možné dle tohoto zákona poskytnout.
Zákon o náhradách škod vznikl
z důvodu, aby alespoň z části
zmírnil konfliktní situaci mezi
zájmy ochrany přírody na straně jedné a vlastníky pozemků,
rybníků či domestikovaných
zvířat na straně druhé.
Na území kraje Vysočina byly
doposud řešeny škody převážně
způsobené vydrou říční a dále pak kormoránem velkým.
Škody způsobené těmito druhy
oproti dalším vybraným zvláš-

tě chráněným druhům mají svá
specifika – nejedná se o škody
okamžité, ale o dlouhotrvající
a opakující se. V souvislosti
s tím vyžaduje i prokazování
škody a dodržování zákonných
lhůt specifický přístup. Nejdůležitější pro každého žadatele
však zůstává skutečnost, že
je povinen požádat o náhradu
škody na krajském úřadě do 10
dnů, kdy se o škodě dozvěděl,
nejpozději však do 6 měsíců
ode dne, kdy ke škodě došlo.
Šestiměsíční lhůta ohraničuje
maximální délku období, ve
kterém může poškozený žádost
o poskytnutí škody na rybách

předložit. Obě lhůty jsou pak
lhůtami prekluzivními, jejich
marným uplynutím náhrada
škody zaniká.
Kromě dalších náležitostí
musí žadatel předložit i doklad
o uživatelském právu k předmětným rybníkům, doložit
doklad o vlastnictví či nájemní
smlouvu. A právě tato skutečnost působí některým poškozeným, zvláště pak rybářským
organizacím, určité potíže.
Krajský úřad posoudí žádost,
její přílohy a další podklady,
a nemá-li pochybnosti o vzniku škody či její výši, škodu
zaplatí. Poskytnutí náhrady
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škody zamítne v případě nedodržení zákonných lhůt, v případě pochybností nebo nedoložení předepsaných náležitostí
žádosti. Poškozený se může
domáhat náhrady u soudu, a to
nejpozději do jednoho roku ode
dne, kdy byla žádost o náhradu
škody doručena krajskému
úřadu.
Ve II. pololetí roku 2003 poskytl Krajský úřad kraje Vysočina náhradu škody celkem
devíti žadatelům v částce
268 137 Kč. Z toho náhrady
škody způsobené vydrou byly
poskytnuty osmi subjektům
ve výši 186 630 Kč, škody
způsobené kormoránem byly
poskytnuty pouze jednomu
subjektu v částce 81 507 Kč.
Třem žadatelům krajský úřad
nevyhověl z následujících důvodů: jeden žadatel nedoložil
doklad o uživatelském právu
k předmětným rybníkům, druhý nepřiložil odborný posudek

ani protokol z místního šetření
a poslední požadoval náhradu
škody způsobené vydrou na
kachnách divokých, nikoliv
tedy na rybách dle § 6 odst. 2
zákona
V porovnání s I. pol. stejného
roku činily škody způsobené vydrou o 45 042 Kč více,
u škod kormoránů byl naopak
zaznamenán pokles o celých
413 813 Kč. Tento pokles však
nelze vnímat jako klesající
tendenci, ale jako fakt, že nejvyšší škody kormoránů jsou
způsobovány v období jarního
a podzimního tahu, tedy v období, které bude statisticky
vyhodnocováno až v následujícím roce, přesněji v I. pololetí
2004. Lze tedy předpokládat,
že výše škod v roce 2004 budou obdobné.
Martina Kratochvílová,
odbor životního prostředí
telefon: 564 602 521, e-mail:
kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Informace
Přečetli jsme za vás...
V částce 57 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 23. května
2003 byl vydán pod č. 149 zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných
druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2004 s výjimkou
ustanovení § 25 odst. 3 písm. a), § 31 odst. 8 a § 41, pokud jde
o bod 4, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
V částce 140 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 12. prosince
2003 byla vydána pod č. 429 vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému. Tato vyhláška nabyla
účinnosti dnem 1. ledna 2004.
V částce 153 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 29. prosince
2003 bylo vydáno pod č. 461 sdělení Ministerstva pro místní
rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů,
které jsou stavebními úřady ke dni 31. prosince 2003.
V částce 157 Sbírky zákonů s datem rozeslání dne 31. prosince 2003 bylo vydáno pod č. 471 úplné znění zákona č. 40/
1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České
republiky, jak vyplývá z pozdějších změn.
Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina
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Výkon sociálně-právní
ochrany dětí zajišťované
obecními úřady dle zákona
č. 359/1999 Sb. (5. část)
V tomto článku se budeme
věnovat dalšímu typu ohrožení
dítěte, s nímž se mohou obecní
úřady setkat, a to je zneužívání
dítěte k pracím nepřiměřeným
jeho věku.
Po r. 1990 došlo v souvislosti
s nástupem tržní ekonomiky
k rozvoji malých a středních
podniků, které jsou často provozovány jako rodinné firmy.
Zde jsou někdy zaměstnávány
děti mladší 15 let. Jedná se zejména o provozovny působící
v zemědělství, v pohostinství,
v řemeslné výrobě, v oblasti
reklamy apod.
Ochrana těchto dětí při výkonu
práce není zajištěna s ohledem
na jejich tělesný a duševní vývoj, ale ani z hlediska možných
dlouhodobých důsledků spojených například s úrazy a jejich
odškodňováním. Proto vláda
v r. 2002 schválila věcný záměr zákona o ochraně dětí při
práci, který se nyní zpracovává
do paragrafového znění.
Není snadné rozlišit, zda
činnosti vykonávané dětmi
ještě odpovídají § 31 odst. 4
zákona o rodině, větě první
(„Dítě, které žije ve společné
domácnosti s rodiči, je povinno podle svých schopností
jim pomáhat.“), či zda se již
jedná o nepřiměřené pracovní
zatížení.
Obsah a rozsah pomoci se řídí
potřebami rodičů a schopnostmi i možnostmi dítěte. Pomoc
dítěte rodičům může spočívat
např. ve výkonu drobných
domácích prací, v péči o mladšího sourozence apod. Dále
se může jednat o ojedinělé
pracovní úkony, které mají
například povahu sousedské
výpomoci a odpovídají úrovni
fyzického a psychického vývoje. Omezujícím kritériem je
požadavek, aby výkon nebyl na
úkor výchovy dítěte samého.

Jsou známy případy, kdy děti
vykonávaly práci v době školní
docházky (např. 13letý chlapec
několik týdnů těžil s otcem dříví v lese, 10leté děti myly okna
u aut na čerpacích stanicích).
Dalším negativním rysem provázejícím dětskou práci může
být to, že je vykonávána v prostředí pro ně nevhodném (např.
12letá dívka obsluhovala hosty
v restauraci do zavírací doby,
14leté dívky zpívaly v baru
apod.).
Rodiče těchto dětí zneužívají
práva plynoucí z rodičovské
zodpovědnosti a tyto děti je
nutné považovat za ohrožené
ve smyslu § 6 odst. 1 písm. a)
zákona o SPOD.
V případě, že obecní úřad zjistí okolnosti, které nasvědčují
tomu, že dítě v obci je zneužíváno k pracím nepřiměřeným
jeho věku, je povinen projednat
s rodiči odstranění nedostatků
ve výchově (§ 10 odst 1 písm.
d) zákona o SPOD) a dále
oznámit tyto skutečnosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností (§ 10 odst. 1 písm.
g cit. zákona). Je možné rovněž
využít výchovných opatření
dle § 43 zákona o rodině a § 13
zákona o SPOD (viz část 3.).
Je nutné mít na paměti, že opakované využívání dětské práce
může být posouzeno i jako
přestupek dle § 28 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích,
odst. 1 písm. g): „Přestupku
se dopustí ten, kdo zneužívá
nezletilé dítě k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku
a stupni jeho tělesného a rozumového vývoje.“ Za tento
přestupek může být rodičům
uložena pokuta do 10 000 Kč.
Ivana Matoušková, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 823, e-mail:
matouskova.i@kr-vysocina.cz
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Ohlédnutí za rokem 2003 v doprave
V této rubrice vám přinášíme souhrnné informace o tom nejdůležitějším, čeho se podařilo docílit v jednotlivých oborech činnosti,
kterými se zabýval kraj a krajský úřad v roce 2003. V žádném případě se nejedná o vyčerpávající přehled. Jde pouze o výběr,
jenž má ilustrovat šíři agend zajišťovaných krajským úřadem. Řada informací, které uvádíme v této rubrice, jsou zajímavé nejenom jako ohlédnutí za předchozím rokem, ale především z hlediska toho, že předurčují vývoj v roce 2004.
Kraj převzal od obcí úhrady
prokazatelných ztrát
Od 1. 1. 2003 se krajský úřad
stal dopravním úřadem a od
stejného data jsou dopravcům
ve veřejné osobní linkové dopravě a drážní osobní dopravě
uhrazovány prokazatelné ztráty
vyplývající ze smluv o závazku
veřejné služby prostřednictvím
rozpočtu kraje.
VEŘEJNÁ OSOBNÍ LINKOVÁ DOPRAVA
Nejvýznamnější změna pro
obce našeho kraje
převzetí financování úhrad
prokazatelných ztrát ze spojů
provozovaných v tzv. ostatní
dopravní obslužnosti do základní dopravní obslužnosti v rozsahu více než 1,7 mil. ujetých km

po území kraje, což ve finančním vyjádření představuje
zmenšení finanční zátěže obcí
o více než 30 mil. Kč.
VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVA
V rámci jednání a přípravy
jízdních řádů v drážní dopravě
pro období 2003/2004 krajský
úřad inicioval snížení počtu
nepřípojů mezi jednotlivými
dopravními systémy a spoji
a zlepšení některých časových
poloh vlaků dle potřeb cestujících. Obce, kterými prochází
železniční trať, a obce včetně
místních částí v docházkové
vzdálenosti do 2 km byly počátkem roku obeslány dotazníkem k drážní osobní dopravě
a množství námětů z něho vy-

plývajících bylo zapracováno do
nových jízdních řádů platných
od 14. 12. 2003.
Nejvýznamnější úpravy časových poloh
příjezd prvního ranního vlaku
od Tábora do Pelhřimova, řešení návozů na odpolední směnu
do Havlíčkova Brodu, totéž do
Jihlavy od Třebíče, a v souvislosti s tím i doprava dětí ze
školy z Okříšek do Bransouz
zavedení nového páru vlaků
mezi Havlíčkovým Brodem
a Humpolcem ve večerních
hodinách (odpolední a noční
směny), taktová doprava na tratích mezi Tišnovem a Žďárem
nad Sázavou
řešení dopravní obsluhy
po převedení rychlíků R 661

a R 662 z trasy přes Třebíč
na trasu přes Havlíčkův Brod
(rychlíky byly přesměrovány
na základě objednávky Ministerstva dopravy) prodloužením
vlaku Os 4806 z Brna až do
Jihlavy ve stejné časové poloze
jako u R 662 a možností přestupu na něj v Jihlavě
Dalším pozitivem je úspěšná
snaha města Přibyslav o zastavování většího počtu rychlíků ve stanici Přibyslav – od
platnosti nového jízdního řádu
zde bude zastavovat dalších
9 rychlíků.
Radka Burketová, odbor
sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 142, e-mail:
burketova.r@kr-vysocina.cz

Fond Vysočiny – krok do 3. roku existence
Představovat Fond Vysočiny už dnes není nutné. Po jeho založení v březnu roku 2002 působí jako finanční nástroj pro podporu širokého spektra aktivit obcí, neziskových organizací, občanů i podnikatelské sféry v celém regionu. Snaží se doplňovat podporu obcím z Programu obnovy
venkova, postupně připojit většinu obcí k internetovým informacím a komunikaci, podpořit aktivity v mikroregionech, protože případné žádosti do evropských fondů budou často vyžadovat součinnost více partnerů. Po úvodním „rozjezdovém“ roku a úpravách na základě našich
zkušeností a vašich připomínek se systém zaběhl a funguje – alespoň doufáme – ke spokojenosti obou stran, správců i žadatelů. Pochopitelně
je vždy co zlepšovat a zpětnou vazbu od vás vítáme.
Vyhlašování grantových programů bude pokračovat i v letošním roce – na zasedání únorového krajského zastupitelstva chystáme programy
podporující zvýšení bezpečnosti na našich silnicích, kvalitu veřejné dopravy a výstavní činnost malých muzeí, galerií a pamětních síní.
2002

2003

celkem

Příděl prostředků do FV (mil. Kč)
81,4
120,0
201,4
Počet grantových programů (GP)
25,0
32,0
57,0
z toho: GP otevřené pro obce
20,0
24,0
44,0
GP výlučně pro obce
9,0
12,0
21,0
Objem vyhlášených GP (mil. Kč)
49,0
72,5
121,5
Přidělená podpora (mil. Kč)
41,7
51,7
93,4
Počet podaných žádostí
1 205,0
1 640,0
2 845,0
Počet podpořených žádostí
584,0
730,0
1 314,0
% podpořených žádostí
48,5
44,7
46,2
(pozn. k roku 2003 – údaje o výši podpory a počtu žádostí jsou za 25 dosud uzavřených GP)
Další vybraná data, která by zejména přiblížila rozdělení úspěšných projektů podle zaměření, územního členění a druhu žadatelů,
uvedeme v nejbližších číslech Zpravodaje. V celkovém průměru získává podporu z Fondu Vysočiny každý druhý projekt – držíme
palce, abyste se svými žádostmi uspěli i vy.
Tomáš Hermann, člen rady kraje, telefon: 564 602 126, e-mail: hermann.t@ kr-vysocina.cz
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Pozvánka
Zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2004 se bude konat dne 17. února 2004 v 11 hodin
v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Vysocina v císlech
Ekonomická výkonnost kraje Vysočina roste
Hrubý domácí produkt (HDP) na jednoho obyvatele roste v kraji Vysočina nepřetržitě již od roku 1998. Ačkoli poslední data, týkající
se regionálního HDP, jsou z roku 2001, lze předpokládat, že i poté ekonomická výkonnost kraje Vysočina rostla.
Graf: Vývoj HDP na 1 obyvatele (ČR = 100) v kraji Vysočina v letech 1996–2001
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Zdroj dat: Regionální národní účty za rok 2001, ČSÚ Praha, 2003

Tahounem hospodářství kraje Vysočina je především průmysl. Počet pracovníků v průmyslu u nás vzrostl mezi lety 1999 a 2001
nejvýznamněji ze všech krajů ČR. Největší zásluhu na tom mají firmy se zahraniční kapitálovou účastí (patnáct nejvýznamnějších
podniků se zahraničním kapitálem na území kraje Vysočina mezi lety 1999 a 2002 stav svých zaměstnanců zvyšovalo). Například
Firma Bosch Diesel měla ještě v roce 1999 „pouhých“ 779 zaměstnanců, zatímco dnes jich zde pracuje celých 4,5 tisíce. Na druhou
stranu největší propouštění se očekává u státního podniku Diamo. I tak je možné předpokládat, že hospodářství kraje Vysočina
od krizových let 1997 a 1998 nadále roste.
Přestože je všeobecně známo, že naše statistika pracuje, co se týče výpočtu regionálního HDP, nepřesně (tradičně bývá značně nadhodnocena Praha), nevede si kraj Vysočina ve srovnání s ostatními kraji v České republice nejhůře. Tabulka ukazuje, že v roce 2001
zaujímal místo v první polovině žebříčku, ve srovnání s Evropskou unií (EU) však stále velmi zaostává za průměrem.
Tabulka: Srovnání regionálního HDP v krajích ČR roce 2001
HDP na obyvatele,
HDP na obyvatele v PPS,
HDP na obyvatele
podíl na HDP ČR
Kraj
ČR = 100
EU 15 = 100
v Kč
v%
v%
v%
Hl. město Praha
461 678
218,8
24,9
132,2
Plzeňský
204 418
96,3
5,2
58,5
Jihomoravský
191 594
90,8
10,0
54,9
Jihočeský
185 386
87,8
5,4
53,1
Královéhradecký
183 280
86,8
4,7
52,5
Vysočina
176 785
83,8
4,3
50,6
Pardubický
176 475
83,6
4,2
50,5
Liberecký
176 379
83,6
3,5
50,5
Moravskoslezský
176 377
83,6
10,4
50,5
Středočeský
175 714
83,3
9,2
50,3
Zlínský
175 614
83,2
4,8
50,3
Ústecký
167 727
79,5
6,4
48,0
Karlovarský
165 558
78,4
2,3
47,4
Olomoucký
163 125
77,3
4,8
46,7
Česká republika
211 051
100,0
100,0
60,4
Zdroj dat: Regionální národní účty za rok 2001, ČSÚ Praha, 2003

Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

