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Vážené kolegyně a kolegové ve veřejné správě,
zahájili jsme již třetí ročník vydávání tohoto informačního měsíčníku, jenž je formou vzájemné komunikace mezi námi, kteří spravujeme část veřejných záležitostí v kraji Vysočina.
Z vašich ohlasů je zřejmé, že Zpravodaj vítáte, potřebujete a používáte. To je potěšující
zjištění.
Na jeho stránkách nabízíme především informace, oznámení a možnost diskusního fóra.
Tedy to, co lze částečně nalézt i na webových stránkách kraje Vysočina. V informování převažuje směr od
nás k vám, což je pochopitelné vzhledem k našim vzájemným kompetencím, nicméně bychom velmi rádi
viděli posílení i opačného toku informací. Bez vaší aktivní účasti je totiž Zpravodaj jen jednostranným
sdělením. Velmi stojíme o váš účinný vstup, žádáme vás o něj a těšíme se na něj. Povede k pocitu sounáležitosti partnerů starajících se o veřejné věci a k posílení regionálního partnerství. Výsledkem společného
snažení nemá být prezentace autorů příspěvků a zpráv: zůstává jím spokojený občan, jenž se cítí být skutečně doma ve vašem města, obci a zároveň na své Vysočině.
Ve vztazích mezi samosprávami v kraji se osvědčil způsob, kdy vám z kraje nabízíme podporu ve vzdělávání úředníků, ať již akreditovanými programy, nebo aktuálními semináři k novelám zákonů. Pořádáme
semináře k tématům, která nám z různých důvodů působí společné problémy. Organizujeme metodické
porady a nabízíme konzultace ke konkrétním problémům. Telefonujeme, e-mailujeme a navzájem si
píšeme. Pořádáme internetové konference. Odpovídá naše nabídka vašim požadavkům? Uvítali byste
například intenzivnější kontakt pomocí webových stránek Vysočiny? A co tematicky orientovaná vydání
Zpravodaje? Která ze společných témat byste si přáli takto řešit? Pokud má dojít ke změnám v obsahu
nebo formě Zpravodaje, jste teď na řadě vy, jimž je náš měsíčník určen.
Politici i odborníci z kraje byli v uplynulém roce slyšet na mnoha setkáních a konferencích, kde se diskutovalo o dalším vývoji reformy veřejné správy. Protože známe vaše názory, mnohokrát jsme hájili nejen
zájmy kraje, ale i zájmy měst a obcí. Je škoda, že oficiální stanoviska Svazu měst a obcí se s našimi závěry
někdy rozcházela. Nejvíce se tato rozdílnost projevila v diskusi nad novým správním řádem, kdy kraje
halasně a bohužel neúspěšně varovaly před složitostí nového správního řádu.
Změny ve vedení kraje neznamenají přerušení nastavené spolupráce, naopak je potvrzena kontinuita
činností krajského úřadu. Budeme nadále usilovat o otevřenost ve vzájemných vztazích, srozumitelnost
a jednoznačnost v našich sděleních. Zákonnost a zdravý rozum, nepřekračování kompetencí a vylepšování nastavených systémů. Takto ve zkratce se dá popsat společný jmenovatel našeho uvažování a takový je
rámec našich společných vztahů.
 Simeona Zikmundová
Zikmundová, ředitelka krajského úřadu,
telefon: 564 602 250, e-mail: zikmundova.s@kr-vysocina.cz

Změny matričních obvodů
Dne 1. 1. 2005 nabyla účinnosti
vyhláška č. 660/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb.,
jíž se provádí zákon č. 301/2000
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Hlavním důvodem novely citované
vyhlášky bylo sladění územních obvodů matričních úřadů
s územními obvody obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností podle současně platného
znění vyhlášky č. 388/2002 Sb.,
o stanovení správních obvodů

obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů
obcí s rozšířenou působností.
Změny matričních obvodů kraje Vysočina se týkají obcí: Blatnice, Bohdalec, Bohušice,
Brtnička, Buřenice, Býšovec,
Čikov, Dalečín, Dolní Libochová, Dolní Město, Heřmanice,
Horní Paseka, Jasenice, Jilem,
Klatovec, Kraborovice, Křižánky, Meziříčko, Moravec,
Okarec, Oslavička, Panské
Dubenky, Pikarec, Rozsochatec, Sedletín, Sejřek, Skorotice,
Strachujov, Studenec, Ujčov,
Unčín, Věžnice (okr. Havlíčkův

Brod), Vilémov, Zadní Zhořec,
Zahrádka.
Krajský úřad kraje Vysočina, oddělení GIS, zpracovalo mapovou
kompozici, jež bude k dispozici
na krajském úřadu. V nejbližším
možném termínu bude grafický
přehled zařazení obcí do správních obvodů matričních úřadů
k dispozici v tzv. mapovém klientovi na webových stránkách kraje
Vysočina.
 Ivana Schimmerová, odbor
sekretariátu ředitele a živnostenského úřadu
telefon: 564 602 102, e-mail:
schimmerova.i@kr-vysocina.cz
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ZPRAVODAJ

Nový správní řád
1. část – Úvod, zásady činnosti správních orgánů
Dnem 1. 1. 2006 vstoupí
v účinnost zcela nová úprava
správního řízení. Zákon č.
500/2004 Sb., správní řád,
tímto dnem zcela nahradí stávající správní řád – zákon č.
71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který bez podstatnější novelizace reguloval
postup orgánů veřejné moci
a účastníků ve správním řízení
bezmála čtyřicet let.
Protože jde o zásadní legislativní počin v oblasti veřejné
správy, rozhodli jsme se informovat vás na stránkách Zpravodaje o jeho obsahu, zejména
o významných změnách a nových institutech.
Hlavním cílem reformy správního řízení je především dosažení souladu právní úpravy
správního řízení s ústavním
pořádkem. K naplnění jedné
z hlavních zásad moderního
právního státu – zásady zákonnosti – je nezbytně nutné, aby
zákon byl dostatečně přesný
a podrobný. Nový správní řád
se proto kromě jiného snaží
i o odstranění mezer, jež obsahovala starší úprava a které se v minulosti vyplňovaly
výkladem, ustálenou praxí či
komentářem k jednotlivým
ustanovením. Je zřejmé, že
takový postup v současné době
již nevyhovuje nárokům, jež
na činnost správních orgánů
klade požadavek respektování
zásady zákonnosti.
Dalším cílem nové úpravy je
rovněž snaha vrátit správnímu řádu jeho původní úlohu.
Správní řád by měl sloužit jako
obecná procesní úprava pro celou oblast veřejné správy a měl
by být odstraněn současný
stav, kdy se na různých úsecích
státní správy vyvinuly více či
méně podrobné autonomní
procesní úpravy. K naplnění
tohoto požadavku je proto
nezbytné, aby správní řád byl
současně i dostatečně obecný.
Třetím cílem je rozšíření působnosti nového správního řádu
oproti stávající úpravě, která se

vztahuje pouze na rozhodování
správních orgánů o právech, povinnostech nebo právem chráněných zájmech. Nový zákon
oproti tomu postihuje veškerý
postup správních orgánů v případech, kdy vykonávají působnost v oblasti veřejné správy,
přičemž veřejnou správou se
rozumí souhrn všech státních
činností, jež nejsou zákonodárstvím, soudnictvím nebo
vládnutím v politickém smyslu. Působnost bude tedy nově
vztažena např. i na rozhodování
na úseku samosprávy, pokud je
rozhodováno o individuálních
právech a povinnostech.
Zásadní význam pro správní
orgány v oblasti veřejné správy má nová úprava základních
zásad jejich činnosti. Nejde už
totiž o základní pravidla správního řízení podle správního
řádu, jak tomu bylo doposud.
Nově jde o zásady veškeré
správní činnosti, které je povinen správní orgán dodržovat
dokonce i v případech, kdy při
výkonu veřejné správy postupuje podle zvláštního zákona,
který použití správního řádu
vylučuje, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje (§ 177 odst. 1 správního
řádu).
Základní zásady jsou souhrnem pravidel, vyprofilovaných
judikaturou českých soudů
nebo ustálenou rozhodovací
praxí soudních orgánů Evropské unie. Většina těchto
pravidel je výslovně upravena
v jednotlivých ustanoveních
správního řádu, přičemž se
vzájemně prolínají a je třeba
aplikovat je ve vzájemných
souvislostech. Mezi základní
zásady činnosti správních orgánů řadíme:
Zásada legality (§ 2 odst. 1)
Vyjadřuje povinnost správních
orgánů postupovat v průběhu
řízení vždy v souladu se zákony a jinými právními předpisy.
Rozsah této zásady je širší než
u zásady zákonnosti, neboť
zakotvuje povinnost správních

orgánů řídit se nejen zákony
(včetně např. práva EU), ale
i ostatními právními předpisy.
Tato zásada je považována za
nejdůležitější, i když ve výjimečných případech může mít
přednost zásada ochrany práv
nabytých v dobré víře (např.
při přezkumném řízení – § 94
odst. 4).
Zákaz zneužití správního
uvážení (§ 2 odst. 2)
Správní orgán je povinen
uplatňovat pravomoc, kterou mu zákon svěřuje, pouze k těm účelům, k nimž mu
byla svěřena. Tato zásada se
uplatní zejména v případech,
kdy zákon nestanovuje pevné
pravidlo. Zatímco za stávající
právní úpravy je porušení této
zásady posuzováno jako věcná
nesprávnost, do budoucna bude
posuzováno jako nezákonnost.
Zásada ochrany dobré víry
(§ 2 odst. 3)
Povinností správních orgánů
je šetřit a dbát na práva, která byla nabyta v dobré víře,
kromě dobré víry účastníků
je chráněna i dobrá víra dotčených osob.
Zásada subsidiarity (§ 2
odst. 2, 3, § 6 odst. 2, § 58)
Smyslem této zásady je požadavek, aby správní orgány
zasahovaly do práv jiných osob
pouze za současného splnění
těchto podmínek: stanovuje
tak zákon, zásah je nezbytně
nutný k dosažení účelu řízení
a správní orgán nemá jinou
možnost, jak dosáhnout požadovaného cíle. Naplňování této
zásady má bránit šikaně ze
strany právních orgánů.
Zásada nestranného postupu správního orgánu (§ 2
odst. 4)
Správní orgán dbá, aby přijaté
řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, a neupřednostňuje zájmy žádného z účastníků
ani jiné osoby.
Zásada legitimního očekávání (§ 2 odst. 4, § 90 odst. 3)
Správní orgán rozhoduje ve
skutkově shodných nebo ob-

dobných případech tak, aby
nevznikaly nedůvodné rozdíly,
takže účastníci řízení mohou
očekávat, že skutkově obdobné případy budou rozhodovány
obdobně.
Zásada materiální pravdy
(§ 3)
Správní orgán by měl vždy
zjistit takový stav věci, který
je nezbytný pro vydání rozhodnutí a pro účel řízení. Ve
sporném řízení najdeme opačnou zásadu formální pravdy,
což ovšem § 3 umožňuje.
Zásada součinnosti správního orgánu s účastníky (§ 4
odst. 2–4)
Správní orgán postupuje v celém průběhu řízení v součinnosti s účastníky, poskytuje
jim přiměřené poučení o jejich
procesních i hmotných právech
a umožňuje jim realizovat jejich práva. Vady řízení spočívající v nedostatečném poučení
mají nově zásadní vliv na běh
lhůt.
Zásada rychlosti a procesní
ekonomie (§ 6 odst. 1, 2)
Správní orgán vyřizuje věci
bez zbytečných průtahů, přičemž dbá, aby nevznikaly zbytečné náklady.
Veřejná správa jako služba
(§ 4 odst. 1).
Princip dobré správy (§ 8
odst. 1, 2)
Správní orgány mezi sebou
vzájemně spolupracují, aby
dosáhly souladu v postupech
v oblasti celé veřejné správy.
Zásada rovnosti (§ 7)
Účastníci řízení a dotčené osoby mají při realizaci svých procesních práv stejné postavení.
Tato zásada ovšem v žádném
případě nevyjadřuje rovnost
hmotných ani procesních práv
účastníků řízení. Diferenciace
postavení účastníků řízení je
upravena v § 27.
 Eva Šarapatková, odbor sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail:
sarapatkova.e@kr-vysocina.cz
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Novela zákona
o rozpočtovém určení daní
Dne 3. 1. 2005 byla pod č. 1/2005
Sb., vydána ve Sbírce zákonů
novela zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní
(dále RUD), která tím vstoupila v účinnost. Podstatou této
novely je zvýšení podílu krajů
na sdílených daních ze 3,1 % na
8,92 %. Záměrem tohoto opatření je snížit závislost krajů na
dotacích a zvýšit jejich finanční
samostatnost formou navýšení
jejich podílu na sdílených daních
tak, aby mohly úsporným a efektivním způsobem plnit zákonem
svěřené funkce v přenesené i samostatné působnosti.
Mezi výdaje krajů, jež nejsou
kryté z podílu na sdílených daních a jsou dosud financované
dotacemi, patří osobní výdaje
pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení zřizovaných kraji
a dotace na církevní a soukromé
školství a dále dle požadavku
Ministerstva práce a sociálních
věcí výdaje na financování sociálních služeb.
V kraji Vysočina dochází v důsledku novely zákona o RUD
ke zvýšení rozpočtovaných daňových příjmů z 848 516 za rok
2004 na 2 920 934 v roce 2005.
Zároveň dochází ke snížení rozpočtované dotace ze státního
rozpočtu z částky 4 555 180 v ro-

ce 2004 na částku 3 605 310 v roce 2005. Novelou zákona o RUD
tak došlo ke zvýšení podílu samofinancování kraje z vlastních
zdrojů na 46 %.
Počínaje rozpočtovým rokem
2005 získávají tedy kraje navýšený podíl z 3,1 % na 8,92 % na
daňových výnosech ze sdílených
daní, které jsou tvořeny těmito
daňovými tituly: daň z přidané
hodnoty; daň z příjmů právnických osob; daň z příjmů fyzických osob – ze závislé činnosti,
vybíraná srážkou podle zvláštní
sazby, z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (pouze
ze 60 % výnosu).
Na výnosech sdílených daní participují kraje, obce i stát.
Obcí se novela zákona o RUD
netýká, od roku 2001 je podíl
obcí na sdílených daních přerozdělován do jednotlivých obcí na
základě tzv. solidárního systému. Tento systém je založen na
rozdělení celostátního výnosu
na sdílených daních dle počtu
obyvatel obcí přepočítaných zákonem schválenými koeficienty
velikostní kategorie obce (pro
rok 2004 jde o předpis č. 477/
2004 Sb.).
Anna Krištofová,
Krištofová odbor ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail:
kristofova.a@kr-vysocina.cz

Informace
Zákon o správních poplatcích
V částce 215/2004 Sbírky zákonů vydané dne 17. 12. 2004 byl publikován zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Jedná se
o novou právní úpravu, která ruší zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, jenž byl již 50krát novelizován. Tento zákon
upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména jejich
vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále
orgány územních samosprávných celků a orgány právnických
osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy. V souvislosti tímto zákonem byl přijatý a v téže části Sbírky zákonů publikovaný zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích.
Zákon je účinný od 16. 1. 2005.
Občanské průkazy a cestovní doklady
V částce 218/2004 Sbírky zákonů vydané dne 22. 12. 2004 byla
publikována vyhláška č. 642/2004 Sb., jíž se provádí zákon o ob-
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čanských průkazech a zákon o cestovních dokladech. V přílohách
vyhlášky jsou uvedené vzory občanských průkazů a cestovních
dokladů společně s příslušnými formuláři, které je k jejich získání
třeba vyplnit. Dále se stanovují požadavky na technické provedení
fotografie pro vydání občanského průkazu a cestovních dokladů.
Vyhláška je účinná od 1. 1. 2005.
Archivnictví a spisová služba
V částce 220/2004 Sbírky zákonů vydané dne 22. 12. 2004 byla
publikována vyhláška č. 645/2004 Sb., jíž se provádějí některá
ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Obě vyhlášky jsou základními prováděcími
předpisy k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. V přílohách se stanovuje rovněž
vzorový badatelský řád, ceník služeb poskytovaných veřejnými
archivy a požadavky na prostory pro uložení archiválií, jako je
nosnost podlah, teplota a relativní vlhkost vzduchu.
Obě vyhlášky jsou účinné od 1. 1. 2005.
Cestovní náhrady
V částce 221/2004 Sbírky zákonů vydané dne 22. 12. 2004 byla
publikována vyhláška č. 647/2004 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanovuje výše sazeb stravného, výše
sazeb základních náhrad za používání silničních motorových
vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
Vyhláška je účinná od 1. 1. 2005.
Seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními
úřady
V částce 226/2004 Sbírky zákonů vydané dne 29. 12. 2004 bylo
publikováno sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 663/2004
Sb., jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které
jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004.
Sdělení je účinné od 29. 12. 2004.
Zákon o daních z příjmů
V částce 228/2004 Sbírky zákonů vydané dne 30. 12. 2004 byl
publikován zákon č. 669/2004 Sb., jímž se mění zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony. Zákon mimo jiné zavádí společné zdanění manželů.
Společné zdanění mohou uplatnit manželé, kteří jsou poplatníky
daně z příjmů a vyživují alespoň jedno dítě žijící s nimi v domácnosti, jestliže tyto podmínky splní nejpozději poslední den
zdaňovacího období, za něž uplatňují společné zdanění. Společné
zdanění mohou manželé uplatnit i v případě, že jeden z nich neměl příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů.
Zákon je účinný od 1. 1. 2005.
Zákon o rozpočtovém určení daní
V částce 1/2005 Sbírky zákonů vydané dne 3. 1. 2005 byl publikován zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000
Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
Zákon je účinný od 3. 1. 2005.
Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
V částce 5 Sbírky zákonů vydané dne 13. 1. 2005 bylo publikováno sdělení Ministerstva vnitra č. 29/2005 Sb., o vyhlášení nových
voleb do zastupitelstva obce Moravecké Pavlovice v kraji Vysočina. Nové volby se budou konat 7. 5. 2005.
Sdělení je účinné od 13. 1. 2005. 2004.
Michal Šalomoun, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: salomoun.m@kr-vysocina.cz
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Povinnost obcí a krajů vlastnit Sbírku zákonů,
Sbírku mezinárodních smluv a Věstník EU
Pod povinností vlastnit Sbírku
zákonů, Sbírku mezinárodních
smluv a Věstník EU se pro účely
tohoto příspěvku myslí povinnost určitých subjektů umožnit
v úředních hodinách každému,
kdo o to požádá, aby mohl do
těchto dokumentů nahlížet.
Dopředu je třeba upozornit na
jistou nedůslednost zákonodárce,
neboť v určitých případech je povinnost vlastnit tyto dokumenty
stanovena obci (tedy subjektu
práva – § 13 odst. 2 zákona č.
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů
a o Sbírce mezinárodních smluv,
ve znění pozdějších předpisů
/dále jen „ZoSb“/) a někdy úřadu
(tedy orgánu subjektu práva – §
13 odst. 1 ZoSb). Následující popis respektuje tuto nedokonalost
právní úpravy.
Aktuální právní úprava:
Sbírka zákonů
Obsah Sbírky zákonů a pravidla
pro její vydávání stanovuje ZoSb.

Povinnost vlastnit Sbírku zákonů mají: obce, městské obvody
a městské části územně členěných statutárních měst, krajské
úřady, Magistrát hlavního města Prahy, magistráty měst Brno,
Ostrava, Plzeň (§ 13 odst. 1 a 2
ZoSb).
Sbírka mezinárodních smluv
Obsah Sbírky mezinárodních
smluv a pravidla pro její vydávání stanoví ZoSb.
Povinnost vlastnit Sbírku mezinárodních smluv mají: krajské úřady, Magistrát hlavního
města Prahy a magistráty měst
Brno, Ostrava, Plzeň (§ 13 odst.
1 ZoSb).
Věstník EU
Terminologicky se lze setkat též
s jinými názvy jako např. Úřední věstník Evropské unie, Úřední list apod. Jedná se v podstatě
o překlady anglického Official
Journal of the European Union
nebo francouzského Journal

officiel de l’Union européenne,
případně německého Amtsblatt
der Europäischen Union.
Zřízení věstníku předpokládá
a jeho obsah v hrubých rysech
stanovuje Smlouva o založení
Evropského společenství (čl.
254 konsolidované verze, původní čl. 191).
Povinnost vlastnit Věstník EU
není nikde pro kraje ani obce
stanovena.
Připravovaná právní úprava
V současné době (stav k 19. 1.
2005) se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v obecné
rozpravě v rámci tzv. druhého
čtení projednává poslanecký
návrh novely ZoSb, který navrhuje tyto změny (sněmovní
tisk 707).
Sbírka zákonů
Povinnost vlastnit Sbírku zákonů: beze změny
Sbírka mezinárodních smluv
Povinnost vlastnit Sbírku me-

zinárodních smluv budou mít:
krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy, magistráty
měst Brno, Ostrava, Plzeň
a magistráty a obecní úřady
obcí s rozšířenou působností
Věstník EU
Povinnost vlastnit Věstník EU
budou mít: krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy,
magistráty měst Brno, Ostrava, Plzeň a magistráty a obecní
úřady obcí s rozšířenou působností.
Na závěr nelze než podotknout, že osud novely je nejistý
vzhledem ke stanovisku vlády
(sněmovní tisk 707/1), které
s navrhovanou právní úpravou
nesouhlasí.
 Michal Šalomoun, odbor
sekretariátu ředitele a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
salomoun.m@kr-vysocina.cz

Aktuálně o programu INTERREG IIIA ČR–Rakousko
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zahájilo k 1. červenci
2004 program Evropské komise „Iniciativa Společenství
INTERREG IIIA Česká republika–Rakousko pro období
2004–2006“. Program je zaměřen zejména na rozsahem
menší projekty podporující
oblast přeshraniční hospodářské spolupráce, dopravní a telekomunikační infrastruktury
v příhraničí a oblast přeshraničních organizačních struktur a sítí. Mezi další priority
programu patří podpora rozvoje regionálního trhu práce
v kontextu rozšíření EU, trvale udržitelný územní rozvoj
a ochrana životního prostředí.
Při výběru projektů je kladen
důraz na skutečné přeshraniční dopady na obou stranách
hranice a na prvek sbližování lidí a institucí v průběhu
přípravy a následné realizace

projektů. Vhodným žadatelem
je veřejnoprávní subjekt a subjekt neziskového sektoru (kraj,
obec, svazek obcí, neziskové
organizace apod.). Podpora
z Evropského fondu regionálního rozvoje je max 75 % celkových způsobilých výdajů
projektu, spolufinancování příjemcem min. 25 % (z toho ze
státního rozpočtu je možno
žádat max. 5 %).
Vhodní žadatelé z kraje Vysočina se mohou programu zúčastnit na základě předložené
kompletní projektové žádosti.
Žádosti jsou přijímány průběžně na Oddělení Sekretariátu
Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava. Žádost
o podporu z programu INTERREG IIIA ČR–Rakousko vyplňuje žadatel v elektronickém
formuláři žádosti ELZA,

který je umístěn na webových
stránkách strukturálních fondů
na adrese: www.strukturalni-fondy.cz nebo též na internetových stránkách kraje Vysočina
www.kr-vysocina.cz v sekci
Finanční zdroje z EU. Na výše
uvedených webových stránkách
naleznete i nové, 3. vydání Příručky pro žadatele a konečného
příjemce ČR–Rakousko spolu
s přílohami. V těchto dokumentech je uveden stručný
výčet priorit programu, popis
pravidel pro realizaci projektu,
pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, způsob
podání žádosti a pokyny pro
příjemce podpory.
O předložených projektech rozhoduje řídicí výbor programu.
Nejbližší termín zasedání řídicího výboru byl stanoven na
2. a 3. května 2005 a konečný
termín předkládání žádostí na
místně příslušný sekretariát

regionální rady je 18. února
2005. Žádosti, které budou
doručeny po 18. únoru 2005,
budou předloženy ke schválení
následujícímu řídicímu výboru,
jehož jednání proběhne pravděpodobně v září 2005.
Přehled o doporučených projektech na všech doposud konaných řídicích výborech je
zveřejněn na webové stránce
www.strukturalni-fondy.cz.
Na vaše projekty se za kraj Vysočina těší Ing. Erika Šteflová,
tel.: 564 602 544, e-mail: steflova.e@kr-vysocina.cz a Jaromíra Moudrá, tel.: 564 602 545,
e-mail: moudra.j@kr-vysocina.cz.
 Erika Šteflová, Oddělení
Sekretariátu Regionální rady
Regionu soudržnosti NUTS II
Jihovýchod
telefon: 564 602 544, e-mail:
steflova.e@kr-vysocina.cz
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Odbor dopravy a silničního hospodářství

Prokázání finanční způsobilosti pro 2005
Dne 13. ledna 2005 byla
vydána nová vyhláška č.
32/2005 Sb., kterou se mění
vyhl. č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční
způsobilosti dopravcem, ve
znění vyhl. č. 97/2001 Sb.,
jež řeší postup při prokazování finanční způsobilosti
(dále jen FZ) dopravců, kteří
hodlají na základě koncese
provozovat vnitrostátní nebo
mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo
nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5
tuny s výjimkou speciálních
vozidel.
Finanční způsobilost se prokazuje následujícím způsobem:

1) Dopravce, jenž vede
účetnictví podle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, prokazuje FZ účetní
závěrkou. Účetní závěrka se
předkládá za bezprostředně
předcházející uzavřené účetní období. Dostupný kapitál
a rezervy k prokazování FZ
se stanoví jako rozdíl, o který
celková aktiva převyšují hodnotu cizích zdrojů bez evidovaných rezerv a hodnotu
časového rozlišení v pasivech
rozvahy.
2) Dopravce, jenž vede daňovou evidenci podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, prokazuje FZ obchod-

ním majetkem vypočteným
z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických
osob za poslední zdaňovací
období. Obchodní majetek
se vypočte jako součet hmotného majetku, peněžních
prostředků v hotovosti a cenin, peněžních prostředků
na bankovních účtech, zásob,
pohledávek včetně poskytnutých úvěrů a půjček a ostatního majetku. Do obchodního
majetku se nezahrnuje hodnota závazků včetně přijatých úvěrů a půjček, mzdy
a rezervy.
3) Dopravce může v případě
nedostatku finančních prostředků prokázat finanční
způsobilost i předložením

smlouvy o ručení uzavřené
mezi dopravcem a bankou
nebo dopravcem a pojišťovnou.
4) Dopravce, který prokazuje
finanční způsobilost před zahájením silniční dopravy, použije „zahajovací doklad“.
Doklady uvedené v bodě 2
a 3, týkající se uplynulého
období, se předkládají v kopii shodné s doklady, které
byly v originálu předány
finančnímu úřadu a jejichž
převzetí bylo finančním
úřadem potvrzeno.
 Ludmila Sedláková, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 291, e-mail:
sedlakova.l@kr-vysocina.cz

Informace o výměně pověření k výkonu dozorové
činnosti v resortu dopravy a silničního hospodářství
Výkonu dozorové činnosti v resortu dopravy je na všech úrovních státní správy věnována vysoká pozornost. Pro výkon této činnosti zaměstnance opravňuje Pověření od jeho zaměstnavatele. Kvůli zajištění jednotného grafického vzhledu, ochraně proti padělání,
a zejména jednotnému vydávání a centrální evidenci zajistilo Ministerstvo dopravy ČR tisk nových Pověření pro výkon dozorové
činnosti, který upravují příslušné zákony.
Z oblasti dopravy a silničního hospodářství se jedná o výměnu pověření k výkonu:
státního dozoru podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
státního odborného dozoru v silniční dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona č. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
V uvedených oblastech se jedná o dozor zabezpečovaný obcemi s rozšířenou působností.
V případě výkonu státního dozoru podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů se jedná
o dozor zabezpečovaný rovněž obcemi s pověřeným obecním úřadem.
Podrobné informace, jak při výměně postupovat, jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR v sekci Žhavá
témata. Výměnu zajišťuje Odbor finanční kontroly a auditu, Ministerstva dopravy ČR, P. O. Box 9, nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222,
110 15 Praha 1, kontaktní osoba: Ing. Libor Kožíšek, tel.: 972 231 203, e-mail: libor.kozisek@mdcr.cz. Výměna stávajících pověření bude probíhat do 31. 3. 2005.
Objízdné trasy záplavových oblastí jsou uvedeny na www. stránkách kraje Vysočina na následující adrese:
http://gis.kr-vysocina.cz/websiste/objizdky.
 Hana Motlová, odbor dopravy a silničního hospodářství
telefon: 564 602 286, e-mail: motlova.h@kr-vysocina.cz
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Prvních 82 milionů korun ze Strukturálních fondů EU
výhradně pro neziskové organizace již k dispozici
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) dnes zveřejnila
1. výzvu k podání žádostí nestátních neziskových organizací
(NNO) v rámci dvou tzv. Globálních grantů financovaných
z Evropského sociálního fondu
(ESF). První Globální grant,
určený organizacím realizující
projekty na území hl. m. Praha,
je vyhlášen v rámci Jednotného
programového dokumentu pro
Cíl 3 (JPD 3). Druhý Globální
grant podpoří neziskové organizace realizující projekty na území celé ČR mimo Prahu, a to pod
Operačním programem rozvoje
lidských zdrojů (OP RLZ). Globální granty jsou určeny pouze
pro NNO poskytující sociální
služby skupinám ohroženým
sociálním vyloučením a jejich
hlavním cílem je posílit kapacity
těchto úspěšných žadatelů.
Zatímco si neziskové organizace,
realizující projekty v Praze na
poskytování sociálních služeb,
rozdělí mezi sebe celkem 18 milionů Kč, pro projekty realizované
ve zbylých 13 krajích ČR je k dispozici 64 milionů. Získané granty pokryjí 100 % uznatelných
nákladů projektu, který může
trvat maximálně 2 roky a měl
by být uskutečněn ve spolupráci
s dalšími partnery. Maximální
výše získaného grantu může dosáhnout 650 tisíc Kč, minimální
je 150 tisíc Kč. Žádosti je možné podávat od 14. ledna do 18.
března 2005 (do 16.00 hodin).
Další výzva bude vyhlášena ve
druhé polovině roku 2005.
Z Globálních grantů, které jsou
začleněny pod prioritu 2 (sociální integrace a rovné příležitosti)
výše uvedených programů (JPD
3 a OP RLZ), budou financovány
především takové aktivity
aktivity, jakými jsou rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených
na zlepšení kvality a dostupnosti
sociálních služeb, rozvoj a realizace programů pro vzdělávání

školitelů a vzdělavatelů z řad
NNO o užívání moderních metod sociální práce a sociálních
služeb, rozvoj a realizace poradenských služeb s dopadem na
sociální začlenění ohrožených
skupin a trh práce, zajištění odborného vzdělávání pracovníků
či zajištění speciálních služeb
skupinám ohroženým sociálním
vyloučením.
Hlavními cílovými skupinami,
se kterými podpořené NNO pracují, by měly být zejména dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se
zdravotním postižením a duševním onemocněním, osoby pečující o dítě a další členy rodiny,
mládež ze znevýhodněného sociálního prostředí, příslušníci romské komunity, etnické menšiny,
osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně migrantů,
osoby bez přístřeší, osoby po
výkonu trestu, oběti obchodu
s lidmi, oběti trestné činnosti,
domácího násilí a osoby komerčně zneužívané.
NROS bude na administraci
Globálního grantu mimo Prahu
spolupracovat s regionálními
partnery. Těmi jsou s výjimkou
Moravskoslezského kraje krajské
úřady. Jejich úlohou bude poskytování konzultací žadatelům
z řad NNO, zajištění distribuce
žádostí v příslušném kraji, a především podílení se na hodnocení
projektů. V kraji Vysočina je jím
Petr Holý z odboru regionálního rozvoje, Žižkova 16, Jihlava,
(e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz,
tel.: 564 602 538), případně se
můžete obrátit s žádostí o informace na Alenu Řehořovou
z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Tolstého 15, Jihlava,
(e-mail: rehorova.a@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 814).
Žadatelé z řad NNO mohou své
záměry konzultovat s výše uvedenými pracovníky krajského
úřadu. Ti také poskytnou zdarma
instalační CD s programem, kte-

rý slouží k vyplnění formuláře
žádosti a zaškolí pracovníky
NNO v jeho používání. Každý
zájemce o projekt obdrží také
bezplatně návod na vyplnění žádosti spolu s příručkou Pokyny
pro žadatele.
Vyhlášením Globálních grantů se před NROS otevírá nová
kapitola v oblasti administrace
programů EU, neboť nadace
se doposud podílela hlavně na
správě předvstupního programu
PHARE. V rámci Strukturálních
fondů EU je NROS jediným nestátním neziskovým subjektem
zapojeným do jejich realizace.
Podobná úloha nestátních subjektů při správě Strukturálních fondů EU je ve „starých“ členských
zemích poměrně běžná. Úplný
text výzvy, kontakty na regionál-

ní partnery a další podrobnější
informace mohou zájemci získat na internetových stránkách
NROS www.nros.cz (Programy NROS) nebo na oficiálních
stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz. Veškeré
dotazy ohledně vyhlášené výzvy
je možné posílat na e-mailovou
adresu global@nros.cz.
Aktuální informace jsou též
k dispozici na www.kr-vysocina.cz (vlevo pod rubrikou Finanční zdroje z EU > Operační
program rozvoj lidských zdrojů
(OP RLZ) > Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb).
Petr Holý
Holý, odbor regionálního
rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
holy.p@kr-vysocina.cz

Informace

Program obnovy venkova
2005 – dětské projekty
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zahájilo volné pokračování
Programu obnovy venkova (dále jen „POV“). Jednou z podporovaných oblastí jsou i projekty se zaměřením na děti a mladistvé.
Jedná se o akce v rámci dotačních titulů 1–4 a projekty dotačního
titulu 7 podle dosavadních Zásad POV, které byly připraveny skupinami dětí nebo mládeže za podmínky, že se tyto skupiny formou
komunitního plánování prokazatelně podílely na jejich výběru
a projekční přípravě a že se také budou podílet na jejich realizaci.
Na stránkách forum.isu.cz a www.isu.cz/pov jsou zveřejněny jako
příklady pro inspiraci projekty, zaslané z České republiky do evropské přehlídky projektů obnovy vesnice dětí a mládeže Europan
Kids Trophy 2005, organizované Evropskou pracovní společností
pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (stejná společnost organizuje
Evropskou soutěž obnovy vesnice) spolu s Ministerstvem vnitra
a sportu spolkové země Porýní-Vestfálsko, kde je program obnovy
venkova orientován již řadu let na děti a mladistvé.
Termín pro odevzdání žádostí o dotace akcí a projektů dětí
a mládeže je stanoven od 1. února do 31. března 2005 prostřednictvím systému elektronického vkládání dat (na adrese http:
//www3.mmr.cz/pov).
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz
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Aktuální programy podpory bydlení na rok 2005
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo do uzávěrky
Zpravodaje tyto programy:
1. Program výstavby podporovaných bytů – podpora
výstavby nájemních bytů pro
osoby, které jsou v přístupu k bydlení znevýhodněny.
Možno žádat na akce, jež budou zahájeny do konce roku.
Obec nebo dobrovolný svazek obcí podává žádost včetně povinných náležitostí na
podatelnu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR nejpozději
do 11. března 2005.
2. Program podpory výstavby nájemních bytů –

podpora výstavby nájemních
bytů pro příjmově vymezené
osoby. Možno žádat na akce,
které budou zahájeny do konce roku. Obec podává žádost
včetně povinných náležitostí
na podatelnu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR nejpozději do 11. března 2005.
Řádně vyplněné a kompletní
žádosti možno zaslat poštou
na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor podpory bydlení
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
3. Regenerace panelových

sídlišť – podpora regenerace
panelových sídlišť. Možno
žádat na akce, jež budou zahájeny do konce roku. Obec
podává žádost včetně povinných náležitostí (dle nařízení
vlády č. 494/2000 Sb. ze dne
18. prosince 2000) na krajský
úřad nejpozději do 11. března 2005.
Řádně vyplněné a kompletní
žádosti možno zaslat poštou
na adresu:
Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje
Žižkova 57
587 33 Jihlava
případně donést osobně na:

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje
pracoviště Žižkova 16
1 patro, dveře č. 2.07
L. Hrůza, tel.: 564 602 543
Všechny podmínky zmíněných programů a k nim příslušné doplňky a formuláře
žádostí naleznete na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR
www.mmr.cz v sekci Bytová
politika.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 543, e-mail:
hruza.l@kr-vysocina.cz

Regionální rada rozhodla o doporučení projektů podaných
ve 2. kole výzvy programu SROP k financování
V pondělí dne 17. 1. 2004 se od 11.00 hod. uskutečnilo v budově
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 14. zasedání Regionální
rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále Regionální rada). K nejdůležitějším bodům jednání patřilo rozhodování
o doporučení projektů podaných ve 2. kole výzvy Společného
regionálního operačního programu (dále SROP) k fi nancování
a volba předsedů Regionální rady a Výboru regionálního rozvoje
Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále Výbor regionálního rozvoje). Regionální rada zároveň vyhlásila 3. kolo výzvy
pro předkládání individuálních projektů do programu SROP.
Předsedou Regionální rady byl opětovně zvolen hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, místopředsedkyní Regionální
rady byla zvolena stejně jako v minulém období Ing. Marie Černá,
náměstkyně hejtmana kraje Vysočina. Regionální rada je složena z 10 zastupitelů kraje Vysočina a 10 zastupitelů Jihomoravského
kraje. Předsedkyní Výboru regionálního rozvoje byla zvolena náměstkyně hejtmana kraje Vysočina Ing. Marie Černá. Seznam členů
Regionální rady a Výboru regionálního rozvoje je k dispozici na níže
uvedené webové stránce kraje Vysočina.
Ve 2. kole výzev programu SROP vyhlásila Regionální rada výzvu
pouze do podopatření 2.1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech. Žadatelé v tomto kole podali celkem 4 projekty
projekty, a to:
v kraji Vysočina
Autobusový terminál pro integrovaný dopravní systém veřejné
dopravy, žadatel město Havlíčkův Brod, celkové náklady projektu
77 600 000,- Kč.
Žijeme společně – zavedení bezbariérové dopravy v krajském městě
Jihlava, žadatel Dopravní podnik města Jihlavy, a. s., celkové náklady projektu 102 800 000,- Kč.
v Jihomoravském kraji
Rozvoj dopravní obslužnosti v regionu – bezbariérová MHD v Hodoní-

ně, žadatel město Hodonín, celkové náklady projektu 26 855 718,- Kč
Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS, žadatel Jihomoravský kraj, celkové náklady projektu 73 191 766,- Kč.
Projekty hodnotila oddělení sekretariátu Regionální rady, zřízená
u obou krajů. Všechny projekty prošly úspěšně hodnocením formálních kritérií i hodnocením přijatelnosti. V bodovém hodnocení byly projekty posuzovány v kritériích schopnosti a zkušenosti
žadatele, potřeby a relevance projektu, kvality projektu a v horizontálních dopadech projektu. Všechny projekty získaly více
než minimálně doporučených 65 % bodů a Regionální rada je
doporučila k uzavření smlouvy o financování ze SROP. Strukturální fondy EU se v podopatření 2.1.2 programu SROP podílejí
na spolufinancování projektů maximálně 75 % z uznatelných nákladů projektu. Celková dotace ze strukturálních fondů EU pro
doporučené projekty 2. kola výzev v Regionu soudržnosti NUTS
II Jihovýchod činí 170 mil. Kč.
Třetí kolo výzvy k předkládání individuálních projektů, kde jsou
oprávněnými žadateli zejména nepodnikatelské subjekty, vyhlásila Regionální rada pro opatření a podopatření:
2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
2.2
Rozvoj informačních a komunikačních technologií
v regionech
3.1
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech
4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovní
ho ruchu
Termín pro předkládání projektů ve 3. kole je od 1. 2. 2005 do 31. 3.
2005. Text výzvy bude uveřejněn na:
www.kr-vysocina.cz > Finanční zdroje z EU > Společný regionální
operační program
www.kr-jihomoravsky > Granty a dotace > Granty a dotace z EU
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Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod vyhlašuje výzvu
k předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu
1. Číslo kola výzvy: 03
2. Program, priorita, opatření, podopatření
Program:
Společný regionální operační
program
Priorita programu: 2
Regionální rozvoj infrastruktury
Opatření priority: 2.1 Rozvoj dopravy v regionech
2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
Podopatření:
2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infra
struktury
2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti
v regionech
Priorita programu: 3
Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření priority: 3.1
Infrastruktura pro rozvoj
lidských zdrojů v regionech
Priorita programu: 4
Rozvoj cestovního ruchu
Opatření priority: 4.2 Rozvoj infrastruktury pro
cestovní ruch
Podopatření:
4.2.2 Podpora regionální a místní
infrastruktury cestovního ruchu
3. Plné znění výzvy naleznete na:
www.kr-vysocina.cz > Finanční zdroje z EU > Společný regionální operační program

www.kr-jihomoravsky > Granty a dotace > Granty a dotace z EU
4. Příjem žádostí: od 1. února 2005 do 31. března 2005 do 12.00
hod.
5. Místem předkládání projektů je Sekretariát Regionální rady
Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod a kontaktními osobami pro poskytování informací o programu jsou jeho pracovníci
(dle místa realizace projektu):
pro kraj Vysočina: Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 16,
Jihlava
Petr Kukla tel.: 564 602 539
e-mail: kukla.p@kr-vysocina.cz
Martina Pernicová tel.: 564 602 548
e-mail: pernicova.m@kr-vysocina.cz
Zdeňka Ganzwohlová tel.: 564 602 547
e-mail:ganzwohlova.z@kr-vysocina.cz
Jaromíra Moudrá tel.: 564 602 545
e-mail: moudra.j@kr-vysocina.cz
pro Jihomoravský kraj: Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 2. p., kanc. č. 253–4
Marta Horká, tel.: 541 651 334,
e-mail: horka.marta@kr-jihomoravsky.cz
Artur Zatloukal, tel.: 541 651 320,
e-mail: zatloukal.artur@kr-jihomoravsky.cz

Evropský sociální fond (ESF): Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Referenční číslo: CZ.04.1.03/2.3.01
Celková částka pro tuto výzvu: 64 044 451,- Kč

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na posílení
kapacity poskytovatelů sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací
(Globální grant – Opatření 2.3 OP RLZ)
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlašuje tuto výzvu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních
věcí ČR (MPSV).
V rámci této výzvy budou podpořeny projekty (trvající maximálně 2 roky, finanční výše 150 000,- až 650 000,- Kč)
v celé ČR kromě Prahy. Žádosti musí být podány na adresu NROS v souladu s Pokyny pro žadatele, kde je rovněž
popsán způsob jejich podání, forma, rozsah a obsah žádosti. Žadateli mohou být tyto NNO – obecně prospěšné
společnosti, občanská sdružení a církevní právnické osoby.
Úplný text výzvy, formulář žádosti a Pokyny pro žadatele můžete získat na webových stránkách NROS (www.nros.cz),
ESF (www.esfcr.cz) nebo na adrese NROS, Jelení 196/15, Praha 1, 118 00, e-mail: global@nros.cz.
Aktuální informace pro náš kraj jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz (vlevo pod Finanční zdroje z EU > Operační
program rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) > Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb). S dotazy
se můžete obracet na kontaktní pracovníky krajského úřadu: Petra Holého z odboru regionálního rozvoje, Žižkova
16, Jihlava, (e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz, tel.564 602 538), případně na Alenu Řehořovou z odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, Tolstého 15, Jihlava, (e-mail: rehorova.a@kr-vysocina.cz, tel.564 602 814).
Termín pro podávání žádostí: 14. leden 2005–18. březen 2005 do 16.00 hod.
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Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy v roce 2004
Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákona), umožňuje
poškozenému kompenzovat škody vzniklé některými zvláště chráněnými živočichy – bobr evropský, vydra říční, kormorán velký, los
evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk.
Na území kraje Vysočina byly doposud řešeny škody způsobené vydrou říční a kormoránem velkým. Krajský úřad příslušný k vyřizování
žádostí o náhradu škod posoudí, zda škodu způsobil skutečně vybraný zvláště chráněný živočich a zda jsou splněny podmínky zákona.
V případě, že nemá krajský úřad pochybnosti o vzniku škody ani o její
výši, zašle úplnou žádost se svým stanoviskem Ministerstvu financí.
Ministerstvo financí na základě tohoto stanoviska poskytne krajskému úřadu neinvestiční dotaci a ten ji převede na účet či adresu poškozeného. Dle § 10 odst. 3 zákona je krajský úřad povinen poskytnout
oprávněnou škodu poškozenému nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy
obdržel jeho žádost.

V průběhu II. pololetí 2004 poskytl Krajský úřad Vysočina náhradu
škody celkem 16 žadatelům v částce 466 829,- Kč. Všechny škody
byly způsobeny pouze vydrou říční. Z důvodu nedoplnění povinných
příloh a podkladů v zákonné lhůtě nebylo vyhověno jednomu žadateli.
Celkem za rok 2004 byla vyplacena částka 1 214 451,50 Kč. V porovnání s předchozím rokem 2003 došlo k velkému nárůstu počtu žadatelů o škodu způsobenou vydrou a konečné její výše – viz tabulka.
Jak již v úvodu bylo řečeno, zákon o náhradách škod je velmi důležitý
pro zmírnění konfliktní situaci mezi zájmy ochrany přírody na straně jedné a vlastníky pozemků a rybníků na straně druhé. Bohužel se
však stále častěji setkáváme s nalíčenými železy či stahovacími oky
na vydru. Vzhledem k tomu, že je vydra říční je zařazena dle přílohy
III. Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., jako zvláště chráněný druh
v kategorii „silně ohrožený“, bývá tato skutečnost oznamována Policii ČR jako trestná činnost.

Náhrady škod vyplácené od 1. 1. 2003 krajským úřadem
I. pololetí
rok
2003

počet
žadatelů

živočich

částka Kč

II. pololetí
počet
žadatelů

částka Kč

celkem za rok
počet
žadatelů

vydra říční

7

141 588

8

186 630

15

kormorán velký

3

495 320,50

1

81 507

4

Náhrada škody celkem za rok 2003

2004

vydra říční
kormorán velký

částka Kč
328 218
576 827,50
905 045,50

22
2

410 398,5
337 224,00

16
0

466 829,00
0

38
2

Náhrada škody celkem za rok 2004

877 227,50
337 224,00
1 214 451,50

 Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí,
telefon: 564 602 521, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Termíny pro sčítání zvěře pro rok 2005
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy myslivosti
stanovil na dny 5. února 2005 a 19. února 2005 pro uživatele honiteb na území kraje Vysočina provedení sčítání zvěře.
Podle zákona o myslivosti jsou uživatelé honiteb povinni provést
každoročně v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti krajského úřadu sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů výsledek
písemně oznámit příslušnému orgánu státní správy myslivosti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Důvodem je každoroční povinnost uživatele honitby vypracovat
na základě objektivně zjištěných podkladů plán mysliveckého
hospodaření. Plán 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.
Počínaje letošním rokem je vypracování plánu upraveno vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 553/2004 Sb., o podmínkách,

vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, kterou se provádí některá ustanovení zákona
o myslivosti. Podrobné údaje týkající se této problematiky lze
získat na internetových stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina v dokumentu odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství s názvem Působnost krajského úřadu v oblasti lesního
hospodářství a myslivosti.
Sčítání má právo se účastnit jednak držitel honitby, v níž se sčítání provádí, a dále držitelé honiteb sousedních a vyjádřit se orgánu
státní správy myslivosti k jeho výsledkům.
Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději
do 1 týdne ode dne provedeného sčítání, nařídí tento orgán nové
konečné sčítání.
 Petr Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
telefon: 564 602 203, e-mail: bures.p@kr-vysocina.cz
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Radonový program v našem kraji v číslech
Měrná
jednotka

Ukazatel

do 2002

2003*

2004*

CELKEM

z toho: za
působnosti kraje

Použito celkem

Kč

93 504 750

9 531 125

3 806 758

106 842 633

13 337 883

z toho: na byty

Kč

58 219 000

0

447 994

58 666 994

447 994

MŠ+ZŠ

Kč

14 111 000

0

0

14 111 000

0

vodovody

Kč

17 847 000

9 306 650

3 020 864

30 174 514

12 327 514

Monitoring-rozmístění

Kč

2 218 500

187 500

266 800

2 672 800

454 300

Kč

1 109 250

36 975

71 100

1 217 325

108 075

ks

589

0

3

592

3

MŠ+ZŠ

ks

44

0

0

44

0

vodovody

ks

106

6

2

114

8

počet
detektorů

44 370

3 750

5 396

53 516

9 146

počet
detektorů

44 370
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Monitoring-rozmístění
– sběr
Pozn.: * = působnost kraje

Jak se kraj Vysočina se stará
o snížení radiační zátěže obyvatel, dokládají výše uvedené
tabulkové údaje. K tomu využívá v maximální míře Radonový
program ČR, ze kterého čerpá
státní dotace určené ke snížení
radiační zátěže obyvatel, žijících
v bytových objektech nejvíce
postižených radonem.
Po kraji Středočeském a Karlovarském je kraj Vysočina
na třetím místě v republice ve
výskytu radioaktivního plynu
radonu. Zatímco se ostatní kraje
potýkají především s organizačním zabezpečením monitoringu
radonu v nejvíce postižených
bytových objektech při zabezpečení rozmístění řádově několika
stovek detektorů za rok (některé
kraje vůbec žádné), kraj Vysočina za uplynulý rok zabezpečil
rozmístění 5 396, tj. do cca 2 600
bytů, což je o 1 646 detektorů
a cca 800 bytů více než v roce
2003. Současně zabezpečil sběr
2 844 ks detektorů rozmístěných
v roce 2003, které následně vyhodnotí. Tento monitoring radonu je pro občany zcela bezplatný
a probíhá každý rok. Pro zájemce o jeho realizaci je důležitá informace, že je státem dotovaný.
Výsledky vyhodnocení (měření

radonu) obdrží vlastníci – uživatelé bytových objektů individuálně s doporučením, jak dále
postupovat, a to v případě zjištění nadměrného výskytu radonu
v jejich objektu, pokud se rozhodnou tento problém řešit sami.
Při jejich zájmu o čerpání 150tisícové státní dotace na snížení
radiační zátěže v jejich bydlení
jim kraj Vysočina maximálně
vychází vstříc. Zatímco v roce
2003 vzhledem k opožděné nové
legislativě a malému zájmu obyvatel se v kraji nepodařila zabezpečit a realizovat protiradonová
opatření v bytech, v uplynulém
roce za pomoci osvěty v mediích
a na webových stránkách kraje
Vysočina kraj zabezpečil u Ministerstva financí ČR příslib na
státní dotaci na uvedený účel
v celkové výši 1,0 mil. Kč, tj.
pro 7 žadatelů, z toho 5 z okresu Třebíč, 1 z okresu Pelhřimov
a 1 z okresu Žďár n. S. Z tohoto
počtu byly již tři akce v okrese
Třebíč dokončeny a uhrazeny ze
státní dotace ve výši 0,4 mil. Kč.
Ke snižování radiační zátěže
obyvatelstva též přispívá realizace odradonovacích zařízení
na veřejných vodovodech, ve
kterých obsah radonu ve vodě
přesahuje horní mez danou vy-

hláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002
Sb., kdy pitná voda již nesmí
být dodávána do spotřebitelské
sítě. V roce 2003 kraj zabezpečil pro obce (správce vodovodů)
státní dotaci ve výši 9,3 mil. Kč
na realizaci 6 odradonovacích
zařízení, z toho 4 v okrese Jihlava, 1 v okrese Pelhřimov a 1
v okrese Třebíč. Tím přispěl ke
snížení radiační zátěže pro cca
1 024 obyvatel. V uplynulém
roce kvůli opožděné projektové připravenosti podařilo dokončit odradonovací zařízení
na dvou veřejných vodovodech
Rácov v okrese Jihlava a Bojiště v okrese Havlíčkův Brod
nákladem 3,0 mil. Kč, přičemž
státní dotaci mají přislíbenou
další dvě obce z okresu Jihlava
a Pelhřimov v celkové výši 4,5
mil. Kč. Tím dojde ke snížení
radiační zátěže u dalších cca 700
obyvatel. Kromě toho občané,
vlastnící soukromé zdroje pitné
vody (studny), využívají možnosti požádat krajský úřad o zabezpečení bezplatného zjištění
obsahu radonu ve vodě, přičemž
možnost přispění státu na odradonování těchto soukromých
zdrojů pitné vody Radonový
program ČR nezahrnuje.

Jak potvrzují příslušní odborní
pracovníci z ostatních krajů,
je zabezpečení Radonového
programu ČR na území kraje
náročnou záležitostí zejména
časově a organizačně, přesto se
kraji Vysočina za srovnatelných
podmínek podařilo zabezpečit
jeho aplikaci v mimořádném
rozsahu, když získal ze státem
stanoveného rozpočtu na Radonový program ČR ve výši 45,0
mil. Kč 8,9 mil. Kč, tj. 20 %, což
je nejvíce ze všech krajů. Rozsah
monitoringu radonu v počtu rozmístěných detektorů představuje
téměř 50 % z celkového počtu
rozmístěných detektorů radonu
v ČR.
Tyto údaje jsou dokladem toho,
že kraj Vysočina si je vědom
radonového rizika, ve kterém se
území kraje nachází, a nutnosti
pomoci občanům při snižování
zbytečné radiační zátěže. Záleží
nyní pouze na občanech, aby
projevili o tuto pomoc náležitý
zájem, neboť jde především o jejich zdraví a zdraví jejich dětí.
Radonový program v plném rozsahu pokračuje dál i v roce 2005.
 Jaroslav Šmejkal, odbor životního prostředí,
telefon: 564 602 520, e-mail:
smejkal.j@kr-vysocina.cz
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Vysočina v číslech

Počtem pracovních míst Jihlava na Vysočině dominuje
Krajské město se díky přílivu zahraničních investorů a téměř 35 tisícům obsazených pracovních míst stalo skutečným centrem pracovních příležitostí na Vysočině. Do Jihlavy v roce 2001 dojíždělo do zaměstnání 11 500 osob. Dle tohoto ukazatele se krajské město zařadilo v České republice na dvanácté místo, ačkoli ještě v roce 1991 bylo v žebříčku o patnáct příček níže. Do Jihlavy dojíždí
do zaměstnání více pracujících než do jiných větších měst, jako jsou například Liberec, Ústí nad Labem, Kladno či Karlovy Vary.
Z pohledu obsazených pracovních míst je mezi Jihlavou a Třebíčí, která je druhá v pořadí, poměrně výrazný skok. Na druhou stranu ze všech obcí na Vysočině z Třebíče nejvíce pracujících vyjíždí. Třebíč také zaznamenala nejvýraznější úbytek dojíždějících do
zaměstnání mezi lety 2001 a 1991 (1 706 osob). Nelze se tedy divit, že z hlediska dojíždění do zaměstnání se stal významnějším
střediskem Havlíčkův Brod, přestože v něm žije o 14 400 méně obyvatel.
Poměrně významně vzrostl počet pracovních míst ve městech, jež leží v blízkosti dálnice D1. Kromě Jihlavy se jedná o Velké
Meziříčí, Humpolec a Velkou Bíteš, kde díky nově vzniklým průmyslovým zónám existuje daleko více pracovních příležitostí, než
jich bylo před deseti lety.
Bohužel celkově je počet pracovních míst na Vysočině nižší než na počátku devadesátých let, a lidé jsou tak nuceni častěji nacházet
práci mimo kraj. V roce 2001 bylo saldo kraje Vysočina z hlediska dojíždění a vyjíždění za zaměstnáním – 12 405 osob, v roce 1991
jsme zaznamenali záporné saldo 5 tisíc osob. Lidé z Vysočiny nacházejí nejčastěji práci v Jihomoravském kraji.
Obcí, ve kterých bylo v době Sčítání lidu, domů a bytů 2001 alespoň 2 000 obsazených pracovních míst, je celkem 21 (viz tabulka),
přičemž pouze Dukovany nemají statut města.
Obce kraje Vysočina s minimálně 2 000 obsazenými pracovními místy k 1. 3. 2001

Obec
Jihlava
Třebíč
Havlíčkův Brod
Žďár nad Sázavou
Pelhřimov
Velké Meziříčí
Humpolec
Chotěboř
Nové Město na Moravě
Moravské Budějovice
Světlá nad Sázavou
Ledeč nad Sázavou
Bystřice nad
Pernštejnem
Dukovany
Velká Bíteš
Telč
Náměšť nad Oslavou
Pacov
Třešť
Polná
Jemnice
Vysočina

Zaměstnaní,
bydlící v místě
25 373
18 148
11 950
11 529
8 544
5 502
5 071
4 548
4 640
3 534
3 682
2 895

Vyjíždějící
do zaměstnání
2 474
4 608
2 180
2 070
1 216
1 069
1 218
1 270
1 526
947
1 005
878

Dojíždějící
do zaměstnání
11 536
5 797
6 165
5 790
4 193
2 721
1 689
1 627
1 735
1 767
1 387
1 253

Obsazená
pracovní místa
34 435
19 337
15 935
15 249
11 521
7 154
5 542
4 905
4 849
4 354
4 064
3 270

4 002

1 862

1 112

3 252

335
2 355
2 710
2 333
2 508
2 879
2 360
1 886
238 878

126
623
868
1 087
804
1 254
815
541
98 564

3 017
1 470
1 086
1 308
738
769
640
700
86 159

3 226
3 202
2 928
2 554
2 442
2 394
2 185
2 045
226 473

Zdroj dat: SLDB 2001, ČSÚ Praha
Václav Novák, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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V platnost vstupuje nový branný zákon
V souvislosti s probíhající
reformou Armády České republiky (AČR) byl nedávno
Parlamentem schválen a prezidentem ČR podepsán nový
zákon č. 585/2004Sb., o branné
povinnosti a jejím zajišťování
(branný zákon), s účinností od
1. 1. 2005. Kromě zrušení vojenské základní služby řeší i zánik územních vojenských správ
a převod jejich kompetencí.
Výkon státní správy 1. stupně
v prosazování a provádění
branného zákona přechází plně
na krajská vojenská velitelství
(KVV) v jednotlivých krajích.
Nový branný zákon mění doplňování AČR, kdy od 1. 1. 2005
lze do AČR vstoupit jen na
vlastní žádost a po splnění požadovaných kritérií. Informaci
obdržíte v sídle Krajského
vojenského velitelství na Jih-

lava. Branná povinnost zůstane
občanům zachována, bude však
vyžadovaná pouze v případě
ohrožení ČR nebo za válečného
stavu a bude zahrnovat muže
ve věku nad 18 a do 60 let.
V případě ohrožení státu
nebo za válečného stavu pak
bude zahájeno odvodní řízení
komisemi KVV obdobným
způsobem, jak tomu bylo
v předchozích letech, zpravidla
na základě vyhlášky postupně
v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Obvodní
řízení se provede s potřebným
počtem ročníků (stanoví vláda
vyhláškou) dle potřeb ozbrojených sil, přičemž občanovi
zůstane zachováno právo na
odmítnutí vykonávat v tomto
případě „mimořádnou službu“,
a to z důvodu svědomí nebo
náboženského vyznání.

Krajské vojenské velitelství
v Jihlavě pro území kraje Vysočina sídlí na adrese: Krajské
vojenské velitelství Jihlava,
Vrchlického 14, 586 01 Jihlava, tel.: 973 431 111 (spojovatelka), fax: 973 433 310.
Působnost KVV se řídí místní
příslušností místa trvalého pobytu fyzických osob nebo sídla
právnických osob a vykonává
tyto stěžejní kompetence:
KVV je orgánem pro zabezpečení obrany stanoveného teritoria a koordinaci činnosti při
řešení krizové situace v případě
využití AČR (povodně, havárie
velkého rozsahu) k ochraně
obyvatel a jejich majetků.
V případě ohrožení státu nebo
za válečného stavu provádí
odvodní řízení a zabezpečuje
mobilizaci AČR – doplnění
osobami (zálohy) a věcnými

prostředky, k tomu již v míru
vede zákonem předepsanou
dokumentaci.
Zabezpečuje péči o vojenské
veterány, vojenské důchodce
a rehabilitované včetně podpory činnosti vojenských zájmových sdružení na úrovni kraje.
Organizuje příjem, povolání a výcvik aktivních záloh
(dobrovolných), evidenci povinných záloh a zabezpečuje
taktéž jejich výcvik a povolání
k útvarům AČR.
Vydává rozhodnutí ve věci
dobrovolného převzetí branné
povinnosti a řeší pohledávky
fyzických osob, dále rozhodnutí o zproštění od branné
povinnosti.
Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Ze spolupráce s francouzským regionem
Champagne-Ardenne mohou těžit i obce
Velký prostor pro spolupráci
především v oblastech školství,
mládeže, sportu, kultury a cestovního ruchu se nabízí mezi
krajem Vysočina a francouzským regionem Champagne-Ardenne. V současné době se
krajští úředníci zabývají sestavením seznamu konkrétních
námětů pro partnerství. Naše
dosavadní zkušenosti ukazují,
že řada zajímavých podnětů
vzniká právě na úrovni obcí,
nebo dokonce konkrétních škol,
podniků, muzeí či jiných organizací. V průběhu měsíce dubna
by se měla uskutečnit návštěva
prezidenta regionu Champagne-

-Ardenne pana Jeana-Paula
Bachyho v kraji Vysočina. Cílem této návštěvy bude mimo
jiné uzavření stručné smlouvy
o spolupráci. Proto se na vás
obracíme s nabídkou na zapojení do dalšího rozvoje kontaktů
s Champagne-Ardenne. Své případné podněty prosím předávejte krajskému pracovníkovi zahraničních vztahů, kterým je pan
Ladislav Seidl, tel.: 564 602 338,
e-mail: seidl.l@kr-vysocina.cz.
V současné době registruje oddělení vnějších vztahů zvýšenou
poptávku o pomoc při hledání
vhodného partnera z Francie. Se
zájmem o navázání spolupráce

nás oslovují zejména školské
subjekty, ale i firmy. Všechny
tyto požadavky předáváme do
regionu Champagne-Ardenne,
kde pracovníci Regionální
rady vytipují několik vhodných
protějšků. Ti se pak již českým
zájemcům ozývají sami a sami
také vzájemně naplňují partnerství.
Kraj Vysočina vám tedy touto
cestou nabízí pomoc při hledání partnera, který však nemusí
být nutně jen z francouzského
regionu.
První kontakty s regionem
Champagne-Ardenne proběhly
na konci října roku 2003 v Čes-

kém centru v Paříži, kde se
konala prezentace investičních
a turistických příležitostí kraje
Vysočina. Od jara roku 2004,
kdy Vysočinu navštívila ředitelka Evropských a mezinárodních
záležitostí Regionální rady
regionu Champagne-Ardenne,
začíná praktická spolupráce
mezi kraji. Jejím konkrétním
výstupem je např. i navázání
partnerství mezi Hotelovou školou Světlá a jejím protějškem
z města Bazeilles.
Ladislav Seidl, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 338, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Odběr novinek
Nabízíme vám možnost zásílání informací o nových dokumentech na internetových stránkách kraje Vysočina na vaši
e-mailovou adresu. Podmínkou je pouze vaše registrace, při které vám bude zřízen uživatelský účet, sestávající z uživatelského jména (přezdívky) a hesla, jejichž prostřednictvím se pak budete ke svému účtu přihlašovat.
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