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SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,

stejně jako v minulých letech vám předkládáme Výroční zprávu Kraje Vysočina. 
Je jedním z klíčových dokumentů pro hodnocení činnosti kraje, protože 
transparentně prezentuje veřejnosti zásadní informace o hospodaření, 
rozvojových aktivitách, tvůrčích a dalších činnostech krajské samosprávy i úřadu. 
V přehledných tematických blocích vám nabízíme informace, statistická data 
a další zajímavé přehledy mapující celoroční práci kraje a úřadu v širším 
společenském kontextu.

Kraj Vysočina uzavřel v roce 2012 první z volebních období, kdy se na jeho řízení podílela ČSSD pod přísnou kontrolou 
opozice. Tato kapitola naší čtyřleté práce může díky důvěře spoluobčanů v dobře nastaveném tempu práce pro region další 
čtyři roky pokračovat. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem svým kolegům zastupitelům i pracovníkům krajského 
úřadu za profesionálně odvedenou práci v minulém roce, za množství zajímavých nápadů, za maximální otevřenost 
a směrování sil a pozornosti k smysluplným aktivitám.

Jsem přesvědčen, že se Výroční zpráva Kraje Vysočina za rok 2012 pro vás stane zdrojem užitečných informací a umožní 
vám vytvořit si představu o práci a fungování orgánů Kraje Vysočina.

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina
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O VYSOČINĚ

• Vysočina je 5. největší region České republiky a její rozloha je 6 796 km2. Zabírá zhruba 9 % celkové plochy státu.

• Název kraje přímo napovídá, že se nachází na podstatné části Českomoravské vrchoviny – geomorfologické oblasti 
na pomezí Čech a Moravy s typickou zvlněnou krajinou o nadmořské výšce 530 m n. m. Nejvyšším vrcholem 
v kraji je Javořice u Telče (837 m n. m.).

• Podhorský ráz kraje s sebou nese také velmi ojedinělý styl osídlení. Průměrnou obcí Kraje Vysočina je malá vesnice 
do 800 obyvatel, nepříliš vzdálená od místního centra – městečka do 10 000 obyvatel.

• Pouhá čtyři města kraje mají více než 20 000 obyvatel a jen v jednom z nich žije téměř 50 000 obyvatel. Celkem má 
kraj 511 207 obyvatel (k 31. 12. 2012). Na jednom čtverečním kilometru žije 75 obyvatel, což je třetí nejnižší číslo 
mezi českými kraji. Kraj Vysočina je tak svým charakterem osídlení nejvenkovštější region Česka.

• Krajským městem Kraje Vysočina je Jihlava (nejvýše položené krajské město), kraj se administrativně člení na 15 správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností. Celkově je v kraji 704 obcí, což je druhý nejvyšší počet mezi kraji.

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, 
Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou.
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KRAJ VYSOČINA V ČÍSLECH

Rozloha: 6 796 km2, 5. místo mezi 14 českými kraji, 9 % z celkové rozlohy ČR

Počet obyvatel: 511 207 (k 31. 12. 2012)

Počet obcí: 704, druhý nejvyšší počet mezi kraji

Krajské město: Jihlava (50 160 obyvatel, k 31. 12. 2012)

Hustota zalidnění: 75 obyvatel na km2, třetí nejnižší mezi kraji

Průměrný věk obyvatel: 40,5 roku

Hodnota krajského majetku v roce 2012: 25 674 742 tisíc Kč

Počet příspěvkových organizací kraje: 118

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

…na Vysočině je 3 000 kilometrů značených turistických tras a 2 300 kilometrů cyklotras?

…každá šestá vepřová kotleta je z Vysočiny?

…na Vysočině jsou dvě chráněné krajinné oblasti, devět přírodních parků a 172 maloplošných chráněných území?

…více než třetina českých brambor a 16 % skotu v České republice je z Vysočiny?

…asi třetinu území kraje tvoří lesy?

…střední délka života mužů je třetí nejvyšší, u žen je nejvyšší ze všech krajů u nás?

…české i moravské centrum – Praha a Brno – jsou zásobovány pitnou vodou z Vysočiny?

…na Vysočině jsou tři památky UNESCO, což je nejvíce z českých krajů?

…na Vysočině je druhá nejnižší kriminalita v České republice?

…lidé na Vysočině patří podle statistik k nejzdravějším v České republice?
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SAMOSPRÁVA

RADA KRAJE VYSOČINA

Rada je výkonný orgán samosprávného kraje. Na Vysočině má devět členů.
Složení rady kraje od 9. 11. 2012:

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman
oblast zdravotnictví, informatiky, 
krizového řízení a bezpečnosti

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
pro oblast dopravy a majetku

Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana

pro oblast fi nancí, analýz
a grantových programů

Ing. Bc. Martin Hyský
člen rady kraje
pro oblast regionálního rozvoje 
a územního plánování

Zdeněk Chlád
člen rady kraje
pro oblast lesního, vodního hospodářství 
a zemědělství a oblast životního prostředí

Petr Piňos
člen rady kraje
pro multikulturní spolupráci
a neziskový sektor

Ing. Jana Fialová
členka rady kraje

pro oblast školství, mládeže a sportu

RNDr. Marie Kružíková
členka rady kraje 

pro oblast kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu

Mgr. et Bc. Petr Krčál
člen rady kraje

pro oblast sociálních věcí
a prorodinnou politiku

HEJTMAN KRAJE VYSOČINA

Nejvyšším představitelem kraje je hejtman. Zastupuje kraj navenek, vede jednání rady i zastupitelstva.
Hejtmanem Kraje Vysočina je MUDr. Jiří Běhounek.
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SAMOSPRÁVA

V roce 2012 se Rada Kraje (RK) Vysočina sešla celkem na 41 jednáních.

V roce 2012 proběhlo jedno setkání RK se starosty všech obcí Kraje Vysočina, a to 20. 9. v Třešti.

V roce 2012 proběhlo jedno setkání RK se starosty obcí II. a III. stupně, a to 30. 1. v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Každoročně se koná také setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci a senátory za Vysočinu. V roce 2012 proběhlo jedno 
setkání RK s poslanci a senátory za Kraj Vysočina, a to 12. 3. v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Rada zřizuje jako pomocné a poradní orgány pro svá rozhodnutí komise:

Komise Rady Kraje Vysočina

Bezpečnostní Sociální a pro oblast protidrogové politiky Dopravní

Pro zemědělství a životní prostředí Zdravotní Pro sport a volný čas

Rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání Kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

ČSSD − 9 

Politické složení Rady Kraje Vysočina
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SAMOSPRÁVA

Politické složení Zastupitelstva Kraje Vysočina

ODS − 11 % 

Pro Vysočinu − 7 % 

TOP09 a Starostové − 4 % 

KDU-ČSL − 16 % 

ČSSD − 38 % 

KSČM − 24 % 

ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA

Zastupitelstvo je nejvyšší samosprávný orgán kraje. V Kraji Vysočina má 45 členů.

Zastupitelé Kraje Vysočina:

• Běhounek Jiří, MUDr.  ČSSD

• Benc Ota, Mgr.   ODS

• Bradáč František, Ing.  KDU-ČSL

• Brož Ladislav   KSČM

• Buchtová Věra   KSČM

• Chlád Zdeněk   ČSSD

• Chloupek Rudolf, PaedDr., Ing. ČSSD

• Černá Marie, Ing.  Pro Vysočinu

• Černý Radek, MUDr.  ODS

• Číž Josef   KSČM

• Daněk Antonín   ČSSD

• Dobrý Zdeněk, PhDr.  KSČM

• Drápela Lubomír  KSČM

• Fialová Jana, Ing.  ČSSD

• Fischerová Jana, Ing., CSc. ODS

• Heřman Pavel, MVDr.  Pro Vysočinu

• Hodáč Pavel   KSČM

• Houška Miroslav, Ing.  KDU-ČSL

• Hyský Martin, Ing., Bc.  ČSSD

• Jirků Ladislav, PaedDr.  TOP09 a SPV

• Joukl Libor, Ing.   ČSSD

• Kalabus Pavel   KSČM

• Kaňkovský Vít, MUDr.  KDU-ČSL

• Kasal Jan, Mgr., Ing.  KDU-ČSL

• Kašparů Maxmilián Jaroslav, Dr. TOP09 a SPV

• Kodet Václav, Ing.  KDU-ČSL

• Komínek Josef   ČSSD

• Kopecký Zdeněk, Ing.  ČSSD

• Krčál Petr, Mgr. et Bc.  ČSSD

• Kružíková Marie, RNDr.  ČSSD

• Kučera Tomáš, Ing.  KDU-ČSL

• Kučerová Pavla   ČSSD

• Mach Josef   KDU-ČSL

• Necid Radovan, Ing.  ODS

• Nevoral Marek   KSČM

• Novotný Vladimír, Ing.  ČSSD

• Oulehla Drahoslav, JUDr.  KSČM

• Pačiska Karel, Ing.  ČSSD

• Piňos Petr   ČSSD

• Plodík Milan   KSČM

• Slámečka Jan   KSČM

• Soukup Jaroslav, Ing., MBA ČSSD

• Škaryd Tomáš, Ing.  ČSSD

• Vlček Lukáš, Bc.   Pro Vysočinu

• Vystrčil Miloš, RNDr.  ODS

V roce 2012 proběhlo celkem 7 jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, a to v těchto termínech: 14. 2., 27. 3., 15. 5., 26. 6., 
18. 9., 9. 11. a 18. 12.
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SAMOSPRÁVA

Orgány kraje

Zastupitelstvo kraje Rada kraje

Hejtman

Krajský úřad

Výbory zřizované zastupitelstvem kraje Komise zřizované radou kraje
Odbory krajského úřadu

Oddělení jednotlivých odborů

Výbory Zastupitelstva Kraje Vysočina

Finanční Kontrolní

Pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Regionálního rozvoje

Legislativní výbor Pro udělování medailí Kraje Vysočina

Zastupitelstvo zřizuje jako pomocné a poradní orgány pro svá rozhodnutí výbory:
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

V posledních letech, vždy když se blíží konec roku a celkové bilancování vývoje 
rozpočtu Kraje Vysočina, prožíváme velké napětí. Nejinak tomu bylo i v roce 
2012. Vzhledem k opatřením vlády ČR jsme měli všichni velkou obavu z vývoje 
tohoto roku. Především změny v DPH a tím i nejistota v oblasti výnosů krajů 
ze sdílených daní nás naplňovala obavami o vývoj našeho rozpočtu. Nakonec se 
předpoklad snížené spotřeby domácností a následně i snížení našich příjmů 
v oblasti DPH naplnil (zaznamenali jsme propad prakticky 100 mil. korun 
na sdílené dani DPH oproti roku 2011).

K tomu pokračoval tlak státu směrem k samosprávám měst, obcí a krajů, snížení prostředků určených pro oblast 
zdravotnictví, snížení dotací v oblasti sociálních služeb, příspěvku na výkon státní správy a dalších dotací poskytovaných 
ze státního rozpočtu.

Lepší vývoj jiných daní (právnické a i fyzické osoby) a především dobře postavený rozpočet pomohly dorovnat 
rozpočtované příjmy roku 2012 už v listopadu. A my tedy, i přes zmíněnou změnu chování státu k územním 
samosprávám, znovu očekáváme disponibilní přebytek, a to v řádu několika set milionů korun. Proto můžeme být 
s výsledkem hospodaření kraje za rok 2012 velmi spokojeni. Překonali jsme nejistotu vývoje rozpočtu a dosáhli zisku, 
který nám umožní pokračovat v dalším rozvoji Kraje Vysočina i přes nepříznivé očekávání vývoje ekonomiky 
pro rok 2013. Až konkrétní čísla, která nelze zvrátit, a jasný výsledek hospodaření nás nakonec uklidnily a my můžeme 
znovu informovat občany našeho kraje o naší dobré péči o veřejné peníze i majetek kraje. Toto vše nám umožní zvýšit 
Fond strategických rezerv o 166 mil. Kč, vložit 42 milionů korun do Fondu Vysočiny na další grantové rozvojové projekty 
a dodatečně posílit rozpočtové zdroje kraje pro rok 2013 o částku 291,5 milionu Kč. Budeme je určitě velmi potřebovat 
pro další roky fungování našeho kraje.

Ing. Vladimír Novotný

náměstek hejtmana
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Kraj Vysočina přistoupil, stejně jako v předchozích letech, k sestavování rozpočtu velmi zodpovědně. Příjmy byly nastaveny 
ve výši 101 % roku 2011. Úměrně příjmům byla nastavena i výdajová část rozpočtu.

V roce 2012 tvořily skutečné příjmy Kraje Vysočina bez fi nancování 8,89 mld. Kč a skutečné výdaje bez fi nancování 
8,67 mld. Kč. Financování na straně příjmů znamená posílení zdrojů, jedná se zpravidla o prostředky z minulých let, 
případně cizí zdroje. Financování na straně výdajů představuje splátky půjčených prostředků. Po promítnutí fi nancování 
Kraj Vysočina hospodařil tak, že bylo dosaženo převahy zdrojů nad výdaji, což umožní vytvoření Fondu strategických 
rezerv ve výši 166 mil. Kč, uložení 42 milionů do Fondu Vysočiny a dodatečné posílení rozpočtových zdrojů kraje 
v roce 2013 o částku 291,5 milionu.

Vývoj příjmů rozpočtu Kraje Vysočina (v tis. Kč)

2009 2010 2011 2012

10 802 759

9 072 075

8 157 444

8 000 000

10 000 000

12 000 000

8 887 000

Poznámka: Nárůst příjmů mezi roky 2009 
a 2010 je způsoben zahrnutím příjmů týkajících 
se kapitoly Evropské projekty (2 miliardy Kč).

Vývoj příjmů rozpočtu Kraje Vysočina  bez příjmů kapitoly Evropské projekty (v tis. Kč)

2009 2010 2011 2012

8 802 868

8 123 0778 157 444

8 000 000

10 000 000

8 203 985
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Vývoj výdajů rozpočtu Kraje Vysočina  bez výdajů kapitoly Evropské projekty (v tis. Kč)

2009 2010 2011 2012
6 000 000

8 000 000

10 000 000

8 507 732

8 342 585

7 631 994

7 882 616

Vývoj výdajů rozpočtu Kraje Vysočina (v tis. Kč)

2009 2010 2011 2012
8 000 000

10 000 000

12 000 000

8 507 732

10 011 194

8 964 217

8 665 109
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Daňové − 3 452 mil. Kč

Nedaňové − 347 mil. Kč

Kapitálové − 16 mil. Kč

Přijaté transfery (včetně 3,9 mld. Kč na platy učitelů) − 5 072 mil. Kč 

Struktura příjmů rozpočtu Kraje Vysočina v roce 2012 (celkové příjmy 8 887 mil. Kč)

Požární ochrana a IZS − 17 mil. Kč

Zastupitelstvo kraje − 49 mil. Kč

Krajský úřad − 235 mil. Kč

Regionální rozvoj − 78 mil. Kč

Nemovitý majetek − 487 mil. Kč

Informatika − 39 mil. Kč

Ostatní finanční operace − −3 mil. Kč

Evropské projekty − 782 mil. Kč

Zemědělství − 79 mil. Kč

Školství, mládeže a sportu − 4 494 mil. Kč

Kultura − 162 mil. Kč

Zdravotnictví − 419 mil. Kč

Životní prostředí − 13 mil. Kč

Územní plánování − 6 mil. Kč

Doprava − 1 652 mil. Kč

Sociální věci − 156 mil. Kč

Struktura výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v roce 2012 dle kapitol 
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MAJETEK A INVESTICE

Působnost Kraje Vysočina jako vyššího územně samosprávného celku zahrnuje 
rozsáhlé spektrum úkolů a činností v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, 
kultury, dopravy a dalších. Pro zajištění výkonu těchto činností kraj zřizuje 
příspěvkové organizace, například střední školy, dětské domovy, nemocnice, 
zdravotnickou záchrannou službu, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, 
muzea, divadlo, knihovnu, galerie, správu a údržbu silnic. Aby tyto organizace 
mohly své úkoly zajišťovat, svěřuje jim Kraj Vysočina k dispozici rozsáhlé 
portfolio svého majetku. Snad nejdůležitější kategorií je majetek nemovitý, tedy 
budovy, stavby a pozemky.

Správa nemovitého majetku a péče o něj je nákladná, složitá a pracná činnost, která probíhá kontinuálně a nikdy není 
hotova, to jistě zná každý, kdo nemovitost vlastní. Samosprávné orgány kraje se v roce 2012 na každém zasedání 
zabývaly rozhodováním o majetkoprávních úkonech, tj. o úplatných i neúplatných převodech nemovitostí, stavebních 
smlouvách, smlouvách z oblasti věcných břemen, ale také o investicích, opravách, veřejných zakázkách, rozvojových 
záměrech a dalších záležitostech souvisejících s péčí o nemovitý majetek. Byly zrealizovány desítky stavebních akcí, 
uzavřeny stovky smluvních vztahů, vykoupeny tisíce m2 pozemků a uskutečněno mnoho další práce.

Rok 2012 lze označit za období, v němž se podařilo významným způsobem dále zlepšit stavebně technický stav řady 
budov ve vlastnictví kraje, pořídit nebo zahájit významné investice. Svědčí o tom mimo jiné objem prostavěných 
prostředků, který dosáhl téměř 900 mil. Kč. Podařilo se to i díky úspěšnému využívání vnějších fi nančních zdrojů, 
zejména prostředků z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, Operačního programu Životní prostředí, 
Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu.

Naprostou většinu úkolů a cílů se podařilo splnit a lze konstatovat, že rok 2012 byl pro Kraj Vysočina v této oblasti 
velmi úspěšný.

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
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Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina a příspěvkových organizací v tis. Kč

Resort 2009 2010 2011 2012

Doprava  8 209 361  9 889 070 10 637 454 11 500 782

Kultura    363 172    419 463    419 570    424 756

Sociální péče    851 078    952 315  1 146 387  1 263 814

Zdravotnictví    233 954    305 173    318 301    439 378

Školství  3 123 408  3 195 160  3 342 557  3 465 593

Správa krajského úřadu  4 177 405  4 293 059  5 271 350  5 809 034

Celkem 16 958 378 19 054 240 21 135 619 22 903 357

MAJETEK A INVESTICE

2009

2010

2011

2012

Doprava Kultura Sociální
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Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina a příspěvkových organizací (v tis. Kč)

Majetek ve správě krajského úřadu včetně příspěvkových organizací celkem v tis. Kč

2010 2011 2012

Aktiva celkem 24 828 021  24 469 305  25 674 742

Dlouhodobý nehmotný majetek    227 316    265 575    309 249

z toho:
nehmotný majetek    222 525    242 305    304 560

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      4 791     23 270      4 689

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku   −111 634   −173 169   −194 481

Dlouhodobý hmotný majetek 27 187 773  28 755 618  30 030 274

z toho:

nemovitý majetek 19 054 240  21 135 619  22 903 357

movitý majetek  5 483 496   5 894 805   6 145 729

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  2 649 986   1 724 843    980 640

poskytnuté zálohy         51        352        547

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  −5 426 967  −7 812 837  −8 190 941

Dlouhodobý fi nanční majetek (akcie, podílové listy)     15 917     11 399      6 039

Zásoby    209 936    225 752    205 018

Finanční majetek (ceniny, běžné účty, účty fondů)  1 715 074   1 914 202   1 894 380

Pohledávky za odběrateli a zaměstnanci, zálohy  1 011 917   1 303 564   1 640 421

Ostatní (nesplacené půjčky, poskytnuté výpomoci, přechodné účty)     −1 311    −20 799    −25 216
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Přehled rozsahu investiční a neinvestiční výstavby v oblasti pozemního stavitelství

Oblast Hodnota stavebních prací v mil. Kč

Školství 224

Sociální péče 130

Zdravotnictví 443

Kultura  34

Krajský úřad  66

Celkem 897

Kraj Vysočina realizoval v oblasti pozemního stavitelství v roce 2012 stavební práce v objemu téměř 900 milionů Kč. 
Investiční a neinvestiční výdaje na projekční a stavební zakázky určené na zajištění péče o budovy ve vlastnictví kraje 
a na výstavbu nových budov byly i přes nelehké ekonomické prostředí vysoké. Lze konstatovat, že se již několik let daří 
zajistit podobnou výši fi nančních prostředků a nemovitosti zhodnocovat. Kraj přitom využil převážně vlastní rozpočtové 
zdroje, na řadu významných staveb byly získány fi nanční prostředky z fondů Evropské unie a také státní dotace.

Největší dokončenou investicí byl pavilon urgentní a intenzivní péče v Nemocnici Jihlava, na jehož výstavbu byly využity 
i fi nanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Nové prostory pro oddělení centrálního 
urgentního příjmu byly dokončeny v Nemocnici Havlíčkův Brod a Nemocnici Nové Město na Moravě. Rekonstruovány byly 
výtahy v pavilonech v jihlavské a pelhřimovské nemocnici, byly zatepleny obvodové pláště pavilonů v jihlavské a třebíčské 
nemocnici, provedeny velké stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení v jihlavské nemocnici a další stavební 
akce na budovách užívaných krajskými nemocnicemi. Byly tak vytvořeny podmínky k dalšímu zlepšení zdravotní péče 
o občany kraje. 

V resortu zdravotnictví bylo dále vybudováno nové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Třebíči 
a zahájena byla výstavba výjezdového stanoviště v Moravských Budějovicích. Oba tyto objekty nahrazují stávající 
nevyhovující prostory a zajišťují kvalitní zázemí pro tuto složku integrovaného záchranného systému.

I v oblasti školství byly investovány značné finanční prostředky. Probíhá velká rekonstrukce budovy v Jihlavě-Heleníně 
s cílem soustředit zde stavební učební obory z celé Jihlavy na jedno místo a využít část budovy pro depozitáře 
sbírkotvorných organizací z resortu kultury. Dokončena byla rekonstrukce a přístavba stravovacího provozu v Hotelové škole 
Třebíč. Zahájena byla výstavba nového objektu ustájení dobytka na Školním statku Humpolec, která řeší i odpadové 
hospodářství. Největší část stavebních prací se však zaměřila na péči o stávající školské budovy. Byly rekonstruovány vnitřní 
technické rozvody (elektroinstalace silnoproudá i slaboproudá), vodovodní a odpadní potrubí, sociální zařízení, kotelny 
a systémy vytápění, měněna okna, opravovány střechy a další části budov.

V oblasti sociální péče směřovaly investice do Domova důchodců ve Ždírci, kde byla v závěru roku 2012 před dokončením 
nová přístavba. Významný je i záměr transformace některých ústavů sociální péče (změna způsobu a formy poskytování 
sociálních služeb, budování ústavních zařízení menšího typu). V rámci tohoto záměru již bylo dokončeno pět objektů 
v Náměšti nad Oslavou a Velké Bíteši. Dalších více než 30 objektů je investorsky připravováno k realizaci v následujících 
letech. Další významné objemy finančních prostředků byly vynaloženy na zlepšení stavebně technického stavu budov 
sloužících pro zajištění sociální péče.

Stavební akce se v loňském roce uskutečnily i v budovách využívaných příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury. Práce 
probíhaly zejména na zámku v Třebíči, který využívá Muzeum Vysočiny Třebíč. Tato významná akce, spolufi nancovaná 
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zajistí nejen rekonstrukci budovy, ale i možnost rozšíření expozic. 
Pokračovaly dále postupné etapy stavebních prací na hradě Roštejn a v prostorách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
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Z nejvýznamnějších akcí roku 2012 lze uvést:

Významné investice do nemovitého majetku v roce 2012

• Nemocnice Jihlava – pavilon urgentní a intenzivní péče, dokončení stavby. Celkové náklady 410 milionů Kč, projekt byl 
spolufi nancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (v roce 2012 investováno 313 milionů Kč).

• Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín – rekonstrukce budovy, pokračování stavby. Celkové náklady 
170 milionů Kč (v roce 2012 investováno 76 milionů Kč).

• Rekonstrukce budovy v ulici Na Skalce v Jihlavě pro krajský úřad. Celkové náklady 73 milionů Kč (v roce 2012 
investováno 66,4 milionu Kč).

• Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic, pokračování stavební části projektu. Celkové 
náklady akce 91 milionů Kč, projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
(v roce 2012 investováno 29 milionů Kč).

• Domov důchodců Ždírec – přístavba ke stávajícímu objektu, dokončení stavby. Celkové náklady 68 milionů Kč, na stavbu 
je čerpána státní dotace (v roce 2012 investováno 44 milionů Kč).

• Projekt Transformace ÚSP Jinošov I. V rámci projektu bylo dokončeno 5 objektů. Prostavěno v roce 2012 bylo 
44,5 milionu Kč. Projekt je spolufi nancován z Integrovaného operačního programu.

• Projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina, realizace zateplení obvodových plášťů dvou 
nemocničních pavilonů v Jihlavě a Třebíči. Projekty byly spolufi nancovány z Operačního programu Životní prostředí 
(v roce 2012 investováno 27 milionů Kč).

• Nemocnice Havlíčkův Brod – emergency, dokončení stavby. Celkové náklady 40 milionů Kč (v roce 2012 bylo 
investováno 39 milionů Kč).

• Školní statek Humpolec – volné ustájení a odpadové hospodářství. Zahájení stavby o celkových nákladech 
38,7 milionu Kč (v roce 2012 investováno 2,1 milionu Kč).

• Nemocnice Nové Město na Moravě – emergency, dokončení stavby. Celkové náklady 10,5 milionu Kč (v roce 2012 bylo 
investováno 10 milionů Kč).

• Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč, dokončení stavby. Celkové náklady 
22,4 milionu Kč (v roce 2012 investováno 9,4 milionu Kč).

• Hotelová škola Třebíč – rekonstrukce a přístavba kuchyně. Celkové náklady 20 milionů Kč (v roce 2012 investováno 
15,9 milionu Kč).

• Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Moravské Budějovice. Zahájení stavby. Celkové 
náklady 16 milionů Kč (v roce 2012 investováno 3,5 milionu Kč).

• Nemocnice Jihlava – rekonstrukce výtahů. Celkové náklady 13,5 milionu Kč.
• Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce výtahů. Celkové náklady 11,5 milionu Kč.
• Ústav sociální péče Křižanov – úpravy ochozů a další stavební práce. Celkové náklady 11,8 milionu Kč.
• Nemocnice Jihlava – stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení. Celkové náklady 9,8 milionu Kč (v roce 2012 

bylo prostavěno 7 milionů Kč).
• Nemocnice Třebíč – rekonstrukce střechy pavilonu UNP. Celkové náklady 7,2 milionu Kč (v roce 2012 bylo investováno 

5,7 milionu Kč).
• Střední průmyslová škola Jihlava – oprava oken. Celkové náklady 6,8 milionu Kč.

V roce 2012 probíhala intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb, a to jak staveb, které budou spolufinancovány 
z Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, tak staveb plně hrazených z rozpočtu kraje. V rámci přípravy 
a realizace těchto akcí kraj zajistil výkupy stovek pozemků, čímž pomohl vytvořit základní předpoklad pro rozsáhlé využití 
dostupných vnějších finančních zdrojů na zlepšení dopravní infrastruktury kraje.

Kraj Vysočina se dle svých možností snaží postupně řešit nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi 
ve svém vlastnictví. V roce 2012 bylo uzavřeno více než sto kupních smluv na výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi 
a vykoupeno téměř 38 tisíc m2 pozemků. Kraj získal státní dotaci na výkupy pozemků ve výši 1,777 milionu Kč. Další desítky 
tisíc m2 pozemků byly bezúplatně vypořádány také se státem, městy a obcemi.

Kraj uzavřel stovky majetkoprávních smluv s občany, městy a obcemi a s podnikatelskými subjekty. Jen smluvních vztahů v oblasti 
věcných břemen na pozemcích kraje s celkovým předepsaným výnosem pro kraj ve výši 3,2 milionu Kč bylo uzavřeno 661.

V roce 2012 kraj prodával pozemky a některé budovy, které se staly pro činnosti zajišťované krajem nebo jeho 
příspěvkovými organizacemi nepotřebné. Výnos ve výši 11,66 milionu Kč byl začleněn do hospodaření kraje.
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Fond Vysočiny (FV) v roce 2012 oslavil 10letou existenci. Byl zřízen krajem již v roce 2002. 
Jedná se o nástroj, jenž podporuje širokou škálu aktivit na Vysočině, které jsou v souladu 
s Programem rozvoje kraje, základním strategickým dokumentem Kraje Vysočina. V rámci 
Fondu Vysočiny kraj vyhlašuje grantové programy zaměřené na nejrůznější oblasti, 
přičemž žadatelem může být prakticky kdokoliv, počínaje obcemi a mikroregiony 
až po neziskové organizace, firmy i jednotlivce. Nastavený systém kultivuje žadatele ve směru poznání principů tvorby 
a obhajoby projektů, včetně požadavků na jejich formální i obsahovou úplnost. Tuto zkušenost mohli a i nadále mohou 
žadatelé následně zúročit při čerpání pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie. Přestože i ostatní kraje realizují svoji 
grantovou politiku na základě určitých pravidel (často inspirovaných právě Fondem Vysočiny), zůstává Fond Vysočiny 
jedním z nejucelenějších systémů takovéto podpory. 

Grantové programy vyhlašuje v průběhu roku na svých zasedáních zastupitelstvo kraje. Jednotlivé grantové programy 
garantuje věcně příslušný odbor krajského úřadu. Tento odbor (garant) odpovídá za kompletní administraci grantového 
programu. Ke konci roku 2012 již bylo vyhlášeno 280 grantových programů v objemu cca 670 mil. Kč. Podporu na své 
projekty získalo již více jak 8 600 žadatelů.

I v roce 2012 tvořila nejvýznamnější skupinu, která mohla zažádat o podporu, města a obce. Ty mohly díky dotaci z FV 
například obnovovat dětská dopravní hřiště, zvýšit bezpečnost chodců prostřednictvím osvětlení přechodů na rušných 
silnicích, dovybavit kuchyně v mateřských školách nebo pořizovat projektové dokumentace potřebné k rozšíření sítě 
veřejných vodovodů. Další významnou skupinu, která byla podporována, představovali drobní podnikatelé. Dotace byly 
poskytovány na pořizování nových technologií nebo výrobních zařízení, rozšiřování podnikatelských prostor, ale také 
na budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Poslední významnou skupinou byly neziskové organizace, 
u kterých byly spolufinancovány investice přispívající ke zkvalitňování sociálních služeb. Dále byla podporována údržba 
sportovních zařízení, ale i pořadatelství kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění či specifi cké programy v oblasti 
prevence kriminality.

Fond Vysočiny (FV) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Objem prostředků ve FV (mil. Kč)     62,4     77,1     77,9   43,4   44,3     49,1

Počet vyhlášených grantových programů (GP)    27    29   16  12  14    18

Objem vyhlášených GP (mil. Kč)     60,2     79,2     61,8   43,4   44,3     49,0

Přidělená podpora (mil. Kč)     61,5    72     61,4   42,7   38,2     43,1

Vlastní podíl žadatelů (mil. Kč)    117,5    164,1    121,9   84,0   73,3     77,7

Počet podaných žádostí 1 824 1 621 1 173 803 780 1 083

www.fondvysociny.cz

V roce 2012 kraj prostřednictvím Fondu Vysočiny uspokojil 59,2 % žádostí. Podmínkou pro přidělení peněz je i vlastní podíl 
žadatele, což v roce 2012 představovalo částku 77 747 164 Kč. Díky Fondu Vysočiny tak v podstatě napříč celým územím 
kraje byly zrealizovány (či teprve budou) projekty v celkové hodnotě 120 818 559 Kč. Průměrná výše vlastních prostředků 
žadatelů na jednu korunu vydanou z Fondu Vysočiny v roce 2012 dosáhla 1,81 Kč (rok 2011: 1,92 Kč; rok 2010: 1,97 Kč). 
Znamená to, že ke každé koruně vydané z Fondu Vysočiny přidají žadatelé ze svého další téměř dvě koruny.

Žadateli pravděpodobně nejvyužívanější zdroj informací o FV představují webové stránky www.fondvysociny.cz, 
popř. webové stránky eDotací (www.kr-vysocina.cz > eDotace), které informují o všech dotacích poskytovaných krajem. 
Na těchto webech jsou k dispozici veškeré potřebné informace – výzvy jednotlivých grantových programů, formuláře 
žádostí, kontakty na osoby, v jejichž gesci je program realizován apod. Stále více žadatelů taktéž využívá abonentní 
systém, jehož prostřednictvím jsou na základě registrace platné e-mailové adresy rozesílány informace o nově 
vyhlášených dotacích – této služby využívá téměř 1 500 zájemců. Informace o FV jsou šířeny i prostřednictvím periodik, 
které kraj vydává – zejména Zpravodaje a krajských novin. Uvedené informační zdroje výrazně zvyšují informovanost 
potenciálních žadatelů o nových grantových programech Fondu Vysočiny ihned po jejich vyhlášení.
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Fond Vysočiny – Souhrnná analýza grantové podpory

OBJEM REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ VE SPRÁVNÍCH OBVODECH POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADŮ

Telč

Pacov

Polná

Třešť

Třebíč

Jihlava

Počátky

Jemnice

Chotěboř

Humpolec Přibyslav

Pelhřimov

Hrotovice

Velká Bíteš

Golčův Jeníkov

Havlíčkův Brod

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou

Světlá nad Sázavou

Kamenice nad Lipou

Náměšť nad Oslavou

Moravské Budějovice

Nové Město na Moravě

Jaroměřice nad Rokytnou

Bystřice nad Pernštejnem

Celkový rozpočet projektů v Kč

2 mil.

10 mil.

5 mil.
7 mil.

Vydané prostředky žadatelů na 1 Kč
vydanou z Fondu Vysočiny

0,0 - 1,5
1,6 - 1,8
1,9 - 2,5
více než 2,5 

Schválená dotace
Spoluúčast žadatele
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Stejně jako na národní úrovni, tak i v krajích je příprava na příští víceletý 
fi nanční rámec EU v plném proudu. Prvním krokem při této strategické 
přípravě je vždy vznik nejrůznějších strategických dokumentů. Kraj spolu 
s partnery z regionu připravil Strategii Kraje Vysočina 2020, jejíž fi nální verze 
byla schválena na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje. Tato strategie by 
měla sloužit jako základní podklad při vyjednávání zájmů našeho kraje 
v připravovaných operačních programech a refl ektuje nejzásadnější dokumenty 
na národní úrovni, které předurčují podobu nového programovacího období. 
Připraveny byly i další dokumenty, jako je např. Regionální inovační strategie 
Kraje Vysočina, která se věnuje nastavení nejvhodnější podpory inovací 
v podmínkách našeho kraje a je jednou z předběžných podmínek, které musí 
kraj splnit před zahájením čerpání v novém programovacím období.

Vzhledem k tomu, že mezi navrženými operačními programy z národní úrovně chybí regionální operační programy, bude 
velmi důležité zajistit, aby územní dimenze vycházející z principu, že každý kraj je jiný a má jiné rozvojové potřeby, byla 
promítnuta do navrhovaného integrovaného regionálního operačního programu a tematických operačních programů. 
Územní dimenze kohezní politiky by měla zajistit rovnoměrný rozvoj území, vhodný přístup k venkovským oblastem 
i zajištění rozvoje měst jako pólů růstu regionu.

Zatím nejdále z hlediska přípravy programů je přeshraniční spolupráce. V případě Kraje Vysočina jde o oblast spolupráce 
mezi Rakouskem a Českou republikou (OP AT-CZ). Zde již proběhla mezi partnery intenzivní jednání mezi regionální 
a národní úrovní nad výběrem tematických cílů dle nařízení pro evropskou územní spolupráci platných pro období 2014+ 
a tato vybraná témata jsou dále rozpracovávána. 

Následující měsíce budou velmi důležité, protože v tomto období vznikne fi nální podoba jednotlivých operačních programů 
a bude rozhodnuto, na co a jakým způsobem budou moci být fi nanční prostředky z evropských fondů využity. Zástupci 
kraje jsou členy nejrůznějších pracovních skupin zaměřených na přípravu příštího programovacího období a připravované 
dokumenty na národní úrovni jsou ze strany kraje průběžně připomínkovány.

I přes náročná jednání mezi regionální a národní úrovní zaměřená na přípravu dalšího programovacího období samozřejmě 
nezanedbáváme ani čerpání finančních prostředků ze stávajících dotačních titulů Evropské unie. Pokud do čerpání 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), ve kterém Kraj Vysočina působí jako zprostředkující 
subjekt, zahrnu výsledky roku 2012, bylo celkově v Kraji Vysočina z globálních grantů OP VK fi nančně podpořeno 
182 příjemců grantových projektů ve výši 594 milionů Kč. Proto bude Kraj Vysočina v roce 2013 vyhlašovat už pouze výzvy 
na zbytkové alokace v jednotlivých osách globálních grantů OP VK.

V roce 2012 jsme rovněž nezapomněli na tradiční dotační tituly financované z rozpočtu Kraje Vysočina, jako jsou grantové 
programy Fondu Vysočiny Naše školka, Rozvoj podnikatelů nebo Program obnovy venkova, v jejichž rámci byly desítky milionů 
korun využity k rozvoji našeho kraje. Neopomenutelné byly rovněž aktivity v rámci realizace místní Agendy 21 a Zdraví 21, 
kterými byly např. 4. ročník Čisté Vysočiny, ocenění dobrovolníků v soutěži Skutek roku, kdy poprvé v historii této soutěže 
proběhlo i mezinárodní kolo a projekty z Kraje Vysočina obstály v  konkurenci projektů realizovaných v Dolním Rakousku. 

Na poli mezinárodní spolupráce mezi nejvýznamnější počiny Kraje Vysočina v rámci regionálního rozvoje patří vstup Kraje 
Vysočina do euroregionu Dunaj-Vltava, který byl založen 30. 6. 2012. Cílem partnerských regionů z Německa, Rakouska 
a České republiky je příprava společných projektů v oblasti např. dopravy, cestovního ruchu, spolupráce vysokých škol, 
vědy, výzkumu a inovací.

Ing. Bc. Martin Hyský
radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování
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Odbor regionálního rozvoje garantuje přípravu investičních i neinvestičních krajských projektů v celkové výši
téměř 1,5 miliardy Kč v různých operačních programech, jako je například Regionální operační program, Operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost, programy mezinárodní a nadnárodní spolupráce nebo Program Evropské územní spolupráce 
Rakousko – Česká republika 2007–2013. Odbor uspěl s řadou přihlášených projektů a v roce 2012 začal s jejich realizací. 
V roce 2012 odbor regionálního rozvoje například administroval projekty CEC5, RAILHUC, Zdraví bez hranic, Zásah 
bez hranic, Pavilon urgentní a intenzivní péče, globální granty OP VK, MAG 21, Evropský region Dunaj-Vltava a další. 
Při přípravě některých mezinárodních projektů odbor intenzivně spolupracoval s partnerskými regiony Kraje Vysočina, 
konkrétně s Dolním Rakouskem.

Na poli mezinárodní spolupráce patří mezi nejvýznamnější počiny Kraje Vysočina v rámci regionálního rozvoje vstup Kraje 
Vysočina do euroregionu Dunaj-Vltava, který byl založen 30. 6. 2012. Cílem všech partnerských regionů z Německa (Horní 
Falcko, Dolní Bavorsko), Rakouska (Horní Rakousko, Dolní Rakousko) a České republiky (Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj 
Vysočina) je příprava společných projektů v oblasti např. dopravy, cestovního ruchu, spolupráce vysokých škol, vědy, 
výzkumu a inovací. V roce 2012 byly zřízeny tzv. znalostní platformy v jednotlivých oblastech, v rámci kterých budou 
odborníci rozpracovávat jednotlivá témata. Kraj Vysočina garantuje znalostní platformu Trh práce a zaměstnanost.

Odbor také zajišťuje administraci a koordinaci nejen národních a regionálních dotačních titulů, jako jsou například Fond 
Vysočiny, Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů 
místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina, Program obnovy venkova Vysočiny, Pravidla Rady Kraje Vysočina 
pro MAS, ale i programů ze strukturálních fondů Evropské unie. Zde se jedná zejména o Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK) a Operační program Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007–2013 (OP AT-CZ).

V oblasti globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost plní odbor roli zprostředkujícího 
subjektu. Částka ve výši 789 mil. Kč, kterou odbor spravuje, je určena na zvýšení kvality ve vzdělávání, zajištění rovných 
příležitostí ve vzdělávání, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a také na podporu nabídky dalšího vzdělávání.

V roce 2012 pokračovala realizace grantových projektů s tím, že projekty z 1., 2., 3. a 4. výzvy v prioritní ose 1 byly v červnu 
ukončeny. Z tzv. nových globálních grantů byla vyhlášena v pořadí již 2. výzva k předkládání projektových žádostí 
o fi nanční podporu v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 a současně byla vyhlášena 4. výzva v oblasti podpory 3.2. Ve všech 
výzvách v roce 2012 bylo příjemcům nabídnuto celkem 183 mil. Kč. Konečné vyhodnocení těchto výzev včetně zajištění 
procesu kontrahování proběhne v roce 2013.

Celkově se započítáním předchozích let se z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
dočkalo fi nanční pomoci 182 příjemců grantových projektů ve výši 594 milionů Kč celkem, jejichž administraci odbor zajišťuje.

Globální granty (GG)

O
bl

as
t 

po
dp

or
y

Číslo GG
Částky 

v rozhodnutích

Kontrahované projekty

Po
če

t

Kč

Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.1
CZ.1.07/1.1.01 213 569 916  60 213 569 916

CZ.1.07/1.1.36 133 618 269  16  50 176 291

Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1.2
CZ.1.07/1.2.02  77 661 788  24  75 085 936

CZ.1.07/1.2.37  42 186 675   7  20 550 739

Další vzdělávání pracovníků škol a školských 
zařízení

1.3
CZ.1.07/1.3.02  97 077 234  28  88 588 977

CZ.1.07/1.3.50  52 733 325  10  21 502 933

Celkem – × 616 847 207 145 469 474 792

Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3.2 CZ.1.07/3.2.09 172 157 999  37 124 677 507

Celkem – × 789 005 206 182 594 152 299
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Územní rozložení realizovaných aktivit v rámci projektů podpořených v I. kolové výzvě prioritní osy 1
globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina II

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti regionálního rozvoje v roce 2012

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená podpora

z FV (Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
realizovaných 
projektů (Kč)

Rozvoj podnikatelů 2012 (podpora pořízení technologií, výrobních 
zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor)

10 000 000 16 237 224 26 237 224

Naše školka 2012
(podpora projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče)

 3 759 632  5 519 691  9 279 323

Rozvoj vesnice 2012 (obnova místních částí měst a obcí)  2 500 000  3 363 928  5 863 928

Prostředky celkem 16 259 632 25 120 843 41 380 475

Rovněž v rámci OP AT-CZ se v roce 2012 dařilo dobře čerpat tento operační program, proto v roce 2013 budou vyhlášeny 
výzvy na předkládání projektů již na zbytkové alokace v těchto programech.

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti regionálního rozvoje pro rok 2012 byly tradičně zaměřeny na sektor malých 
a středních podnikatelů a na obnovu infrastruktury malých obcí v Kraji Vysočina.
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Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2012

Vesnice Vysočiny (zlatá stuha) Křižánky (okres Žďár nad Sázavou)

Modrá stuha za společenský život Jakubov u Moravských Budějovic (okres Třebíč)

Bílá stuha za činnost mládeže Martínkov (okres Třebíč) 

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Myslibořice (okres Třebíč)

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Rozsochatec (okres Havlíčkův Brod)

Diplom za vzorné vedení kroniky Ořechov (okres Žďár nad Sázavou)

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Želetava (okres Třebíč) 

Diplom za zachování venkovského dědictví Vepříkov (okres Havlíčkův Brod) 

Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce Jámy (okres Žďár nad Sázavou)

Diplom za společenský život Hodice (okres Jihlava)

Diplom za neustálé zlepšování občanské vybavenosti Vilémovice (okres Havlíčkův Brod)

Čestné uznání za systematický rozvoj obce Bory (okres Žďár nad Sázavou)

Čestné uznání za rozvoj místních částí Libice nad Doubravou (okres Havlíčkův Brod)

Cena naděje pro živý venkov Jiřice (okres Pelhřimov)

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Další velmi důležitou činností odboru je podpora všestranného rozvoje venkova. V rámci tohoto úkolu byly v roce 2012 
kromě programů Fondu Vysočiny vyhlášeny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina zaměřené na stavební obnovu majetku 
obcí do 1 500 obyvatel, tzv. Program obnovy venkova Vysočiny. Mezi 635 malých obcí bylo na opravy místních komunikací, 
kulturních zařízení či veřejného osvětlení rozděleno téměř 67,5 milionu Kč.

V roce 2012 také pokračovala podpora Místních akčních skupin Vysočiny (MAS), nově prostřednictvím Pravidel Rady Kraje 
Vysočina. Prostřednictvím tohoto nástroje byly spolufinancovány provozní náklady MAS, které vznikly těmto organizacím 
nejen v souvislosti s administrací prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, ale i ve spojení 
s realizací projektů spolupráce MAS napříč celým územím ČR. Celkem bylo podpořeno patnáct MAS ve výši 450 tisíc Kč. 
Podpořeno bylo také Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR částkou 50 tisíc Kč určenou na propagaci Kraje Vysočina 
a MAS Vysočiny na výstavě Země živitelka.

Ve výčtu činností, které podporují rozvoj venkova, není možné opomenout tradiční a oblíbenou soutěž Vesnice roku, 
na jejíž organizaci se kraj jako partner podílí.

Kraj Vysočina si uvědomuje důležitost kvalitní přípravy na příští programovací období, a proto byl během roku dokončen 
materiál s názvem Strategie Kraje Vysočina 2020. Ten by měl sloužit jako základní podklad při vyjednávání a prosazování 
zájmů Kraje Vysočina v připravovaných sektorových či regionálních operačních programech. Dokument vychází především 
z místního rozvojového potenciálu a stanovuje regionální prioritní okruhy pro období 2014–2020 za účelem posílení 
konkurenceschopnosti našeho kraje. Spolu s Jihomoravským krajem a dalšími aktéry probíhá také příprava regionu 
soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod jako celku na příští programovací období Evropské unie a v jednotlivých tematických 
oblastech byly expertně navrženy nástroje pro nejvhodnější zacílení budoucí podpory z fondů EU.
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Doprava
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DOPRAVA

Kraj Vysočina je vlastníkem 4 568 kilometrů silnic včetně jejich součástí 
a příslušenství (mostů, propustků, svodidel, dopravního značení) na území 
Kraje Vysočina. Celková hodnota tohoto majetku činí 12,767 miliardy Kč.

Kraj se ve své činnosti zabývá základní dopravní obslužností, bezpečností 
silničního provozu, dopravně-správními agendami a investiční činností 
do silniční sítě. Proto také kapitola Doprava tvoří jednu z největších 
v rozpočtu kraje.

V loňském roce byly připravovány a realizovány desítky investičních akcí na silnicích a objektech v majetku kraje. 
Na tratích regionu se objevily nové vlakové nízkopodlažní soupravy Stadler, na silnicích pak nízkopodlažní autobusy.

V roce 2012 jsme pokračovali v čerpání evropských dotací, zejména pak z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. Na modernizaci, souvislé opravy a údržbu silniční sítě v Kraji Vysočina putovalo z krajského rozpočtu, 
evropských fondů a státního rozpočtu více než 563 mil. Kč. Opravili a zmodernizovali jsme desítky kilometrů silnic.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny citlivě působí i v oblasti životního prostředí Vysočiny. V roce 2012 pokračovala 
revitalizace alejí podél silnic. V této činnosti budeme v maximální možné míře pokračovat.

Kraj v roce 2012 přispěl na zajištění základní dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina finančními prostředky 
ve výši 523,727 milionu Kč. Doplatek na jednoho obyvatele kraje tak v přepočtu činí více jak 1 020 Kč za rok. Stát 
prostřednictvím Ministerstva dopravy přispěl účelovými fi nančními prostředky ve výši 123,097 mil. Kč.

V roce 2012 jsme pokračovali v opravách a modernizaci silniční sítě, objem fi nančních prostředků je však nedostačující 
a stav silniční sítě se nadále zhoršuje. 

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
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Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy v celkové délce 4 568 kilometrů. Územím Kraje Vysočina prochází dálnice D1 
(ve vlastnictví státu) o celkové délce 93 kilometrů a silnice I. třídy (ve vlastnictví státu) v celkové délce 428 kilometrů.

Kraj Vysočina je se svým celkovým počtem kilometrů silnic na čtvrtém místě v rámci celé České republiky. Největší počet 
kilometrů silnic je v kraji Středočeském (9 602 km), kraji Jihočeském (6 130 km) a kraji Plzeňském (5 129 km).

Okres
Dálnice D1
délka km

I. třída
délka km

II. třída
délka km

III. třída
délka km

Celkem
délka km

Havlíčkův Brod 12 112   242   703 1 069

Jihlava 22  64   331   384   801

Pelhřimov 20  69   291   602   982

Třebíč –  77   334   683 1 094

Žďár nad Sázavou 39 106   430   568 1 143

Celkem Kraj Vysočina 93 428 1 628 2 940 5 089
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TELČ

KUŘIM

PACOV

ZNOJMO

BOŇ

DAČICE

ROSICE

TIŠNOV

CE

VLAŠIM

BLA

POLIČKA

SVITAVY

HLINSKO

BENEŠOV

IVANČICE

SLAV

HUMPOLEC

CHOTĚBOŘ

LITOMYŠL

PELHŘIMOV

POHOŘELICE

VYSOKÉ MÝTO

ŽIDLOCHOVICE

ČESKÁ TŘEBOVÁ

HAVLÍČKŮV BROD

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

MORAVSKÝ KRUMLOV

JINDŘICHŮV HRADEC

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

TŘEBÍČ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEMPOLNÁ

A

CHRAST

SKUTEČ

JEMNICE

MIROSLAV

LETOVICE

NASAVRKY

SLAVONICE

HROTOVICE

PŘIBYSLAV

TŘEMOŠNICE

VELKÁ BÍTEŠ

MLADÁ VOŽICE

NOVÁ BYSTŘICE

O ÚSTÍ

ČESKÉ VELENICE

GOLČŮV JENÍKOV

VRANOV NAD DYJÍ

V

ZRUČ NAD SÁZAVOU

LEDEČ NAD SÁZAVOU

CÍ

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

TŘEŠŤ

POČÁTKY

KAMENICE NAD LIPOU

Eš

Láz

Cep

Peč

Val

Důl Vír

Věž

Tis

Seč

Dyje

Ivaň

Hamr

Lomy

Olší
c

Smrk

Rohy

Ruda

Žďár

Unín

Lubě
Kaly

Bělá Otín

Zhoř

Olší

Bory

Zhoř

Stáj
Křeč

Ústí

Jámy

Lípa

Píšť

Knyk
Snět

Lány

Raná

Bělá

Osík

Luže

Žáky
Orel

Mrač

Práče
Lukov

Šafov

LesnáOnšov

Šumná

Bítov Kadov

LedceDešov

Dešná

Újezd

Lukov

Krhov

Hlína

Budeč

Omice
Valeč

Číměř

Vydří

Číměř

Lesná
Římov

Říčky

RudkaRoseč

Hatín

PucovJilem
Česká

Žatec

Vanov

Pyšel

Čikov

Čebín

Řásná

Pleše

Doupě Tasov
Křoví

Hodov

Vlkov Úsuší
KatovDoňov

Řípec
Osové Níhov

Březí
Chlum Kouty LubnéSuchá

Sviny

Dírná

Mezná

BoračKatov

Čížov Rašov

Vídeň

Mnich

Obora

Krhov

Cejle
BělečMěřín

Netín
Mezná

Mlýny Osiky

Rybné
Bukov

Krtov

Černá Věžná

Kyjov
Vokov

Jamné

UjčovMěšín
Rožná

NýrovMakov

Louka
Kámen

Zvole

ÚjezdŽirov

ÚstupVatín

Pošná
Budeč

Štoky

Úsobí

Zubří

Lísek

Trpín

Rovná
Rodná

Lesná Unčín

Věcov

Čejov

Želiv

Rudná

LíšnáRačín Kadov
Banín

Syrov
Běleč

Kyjov

Onšov

Ježov

Sádek

Kouty

Věžná

Crhov

Dudín

Karle

Loket

HamryJilem

Kožlí

Kukle
Lubná

Kámen

Chlum

Veliš

Jedlá Víska
Desná

Maleč
Čistá

Tehov
Janov

Habry

Nemíž
Borek

Libež
Psáře Makov

Horky

Horky
Čakov

Žleby

Zálší

Tržek

Řídký

Kácov

Horka

Spe

Sněžné

Krásné

Bezkov
Popice

ÚnanovStálky

PlavečLančov

Šumice

Zálesí

Černín

Police Medlov
Blanné

Hostim
Rozkoš

Dědice

Rešice

Hajany

Bačice
Budkov

Račice

ČučiceOdunec

Zbýšov

Lipník
Babice

Výčapy

Sudice
Sedlec

Klučov Třesov

Rozseč
Člunek

Černíč

Radkov Říčany

Okarec
Polště

Kunžak

Stařeč
Dyjice

Olšany

Hladov

Předín

Lhotka
Maršov

Vranov
Trnava

Hrutov

Opatov

Drahov Pavlov

Zlukov
Číchov

Hodice
Záhoří

Deblín

Růžená

Drásov

Lažany

Závist
Baliny

Rozseč

Polesí
ŠvábovSvětce

SkryjeKozlov

Deštná
Žďárec

Drunče Veselá

Černov Jívoví

oudná

Tučapy

Radkov
Psárov

Sejřek LysiceDvorce

Brumov
Hojkov Kozlov

Boršov

JersínKošice

Kunice

Těmice

Pavlov
Ježená

Jankov
PavlovLidmaň

Podolí
M

Račice
Ždírec

Rodkov

Opatov

Křídla

Řečice

Kalhov Křetín

Chýnov

Věstín
Brzkov

Bystrá
Vodice

Samšín

Nížkov

SázavaZhořec Deštná

Vysoké
Boňkov

Lhotka

Vysoká

Bystré

Kuklík

Jiřice Sklené

Nemyšl

Pohled

KarlovProseč
Ždírec

Stašov

Hořice
ChyšnáKřešín

Řečice

Dunice

Vilice

Sklené

Cikháj

Jitkov Telecí

Pohleď Lučice

Pomezí

Tomice
Květná

Olešná

Malčín

Oldřiš

Borová

Petrov
OlešnáČížkov Smrčná

Dlouhé

Ostrov
Pavlov

Keblov

Dědová
Ostrov

Hradec

Kladno

Jankov

Bačkov
Krouna

Rataje
Kynice

Hulice

Kozlov
ProsečČíhošť

Opatov

Ctiboř
Zderaz

Ctětín

Rybník

Krásné

Libkov

Adamov

Zbýšov

Os

Čestín

LozicePotěhy
Řetová

Souňov

Tisová

Bousov
Hrádek

Rosice

Bludov

Bučina
Smrček

VlčkovSkryje

Zádolí

Březiny

Svratka

Dobšice Ša

Podmolí

Břežany

Bantice

Damnice

Žerůtky
Podmyče

Hranice
Kravsko

Halámky

Přibice

Rudlice

Vevčice

Štítary Skalice

ŽabčiceKubšice

Pavlice

Lubnice Višňové

Křepice

Rapšach

Medlice

Kdousov BlučinaRybníky

SlatinaHornice Pravlov

Nimpšov

Písečné

Mělčany
RajhradLhotice

Otma

Silůvky Ořechov

Staňkov

ModřiceLitohoř
Příštpo Prštice

Lhánice

Štěpkov

Mohelno
Domamil

Lesůňky

Příbraz Tetčice

Knínice

Hříšice Popůvky
Popůvky Zakřany

Ostašov

Pístina

Březník

Zdeňkov
Kozlany PříbramPlavsko

ce

Cidlina

Kačlehy

Mastník

Hospříz

Koněšín

Střítež

Borovná Hvozdec
Hluboké

Jinošov Domašov

Ořechov
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Kojatín

Urbanov

Studená

Bořetín

Okříšky
Vanůvek

Lažánky

Kamenná
Budišov

Nárameč

Sentice
Číhalín

Popelín
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Přeckov

Rudíkov
Stojčín RadonínKaliště

Řídelov

Újezdec Záblatí
Kněžice

VlčatínVišňová
Čechtín

Lipůvka

Březské

Železné

ŘikonínBřezejc Ořechov
Rojetín

MilešínVícemil Rodinov Uhřínov
Radošov

Vidonín

RohozecRosička
Kadolec

Brtnice

Vílanec

Chlumek
Březina

Lomnice

Lavičky

Častrov

Puklice
Bořitov

Žerůtky
Bořetín

Kozárov

Rohozná

Štěchov

Strhaře

Černvír

Synalov

Střítež
Věžnice Pikárec

Blízkov

Božejov Strážek
MoravecMirošovHubenov

Nadějov

Rynárec Milasín
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Střítež

Vlčeves

BýšovecMirošov
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Radešín

Arnolec Blažkov

HodonínPutimov
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Bobrová Kunštát

Moraveč
Pokojov
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Radenín

Střítež

Sirákov
Poděšín

Zbinohy
Ždánice

Lazinov

SkrchovKamennáKojčiceCetoraz

Rosička Bohuňov
Věžnice

Slavníč

Skorkov
MatějovDehtáře

Písečné

Bohuňov Študlov

Pohnání

Rovečné

Sedlice DalečínHerálec

Brněnec

Jedlany

Pojbuky
Počítky

LavičnéNedvězí
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Řemíčov

J
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RohoznáJavorek
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Lukavec

Spělkov
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Pohledy
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Studený
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Bojiště
Chmelná

Skuhrov
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Sulíkov
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Sazomín
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Rudolec
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Chmelík
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Sloupno
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Vlkanov
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Strakov
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DOPRAVA

MOSTY NA VYSOČINĚ

V Kraji Vysočina je celkem 1 123 mostních objektů. Z toho ve vlastnictví státu na dálnici D1 stojí sto mostů a na silnicích 
I. třídy 159 mostů. Ve vlastnictví kraje se na silnicích II. a III. třídy nachází 864 mostů.

Okres
Dálnice D1

počet mostů
I. třída

počet mostů
II. třída

počet mostů
III. třída

počet mostů
Celkem

počet mostů

Havlíčkův Brod   6  36  51 111   204

Jihlava  23  39  72  73   207

Pelhřimov  14  28  58  86   186

Třebíč –  24  68  94   186

Žďár nad Sázavou  57  32 118 133   340

Celkem Kraj Vysočina 100 159 367 497 1 123

Přehled mostů v Kraji Vysočina dle stavu nosné konstrukce* (stav k 31. 12. 2012)

Okres
1

počet
2

počet
3

počet
4

počet
5

počet
6

počet
7

počet
celkem

Havlíčkův Brod celkem  33  33  56  58  20  4 0  204

z toho: D1 a I. třída   7  15   7   9   3  1 0   42

z toho: II. a III. třída  26  18  49  49  17  3 0  162

Jihlava celkem  32  35  56  57  23  4 0  208

z toho: D1 a I. třída   9  18  21   7   4  3 0   62

z toho: II. a III. třída  23  17  35  50  19  1 0  145

Pelhřimov celkem  21  23  41  65  33  3 0  186

z toho: D1 a I. třída   7  16   5  13   1  0 0   42

z toho: II. a III. třída  14   7  36  52  32  3 0  144

Třebíč celkem  20   9  27  90  37  3 0  187

z toho: D1 a I. třída   8   2   3   8   3  0 0   24

z toho: II. a III. třída  10   7  24  82  34  3 0  163

Žďár nad Sázavou celkem  35  61 107  97  25 15 0  340

z toho: D1 a I. třída   6  40  17  18   4  4 0   89

z toho: II. a III. třída  29  21  90  79  21 11 0  251

Celkem Kraj Vysočina 141 161 287 367 138 29 0 1123

z toho: D1 a I. třída  37  91  53  55  15  8 0  259

z toho: II. a III. třída 104  70 234 312 123 21 0  864

* Nosná konstrukce: 1 – výborný stav, 2 – velmi dobrý stav, 3 – dobrý stav, 4 – uspokojivý stav, 5 – špatný stav, 6 – velmi špatný stav, 7 – havarijní stav

Na území Kraje Vysočina se na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví kraje ke konci roku 2012 nenacházel žádný most v havarijním 
stavu. Ve velmi špatném stavu (zařazeno do stupně 6) je celkem 29 mostů, z toho na silnicích ve vlastnictví kraje 21 mostů.

Na neustále se zhoršujícím stavu mostů se v nemalé míře podílí zvýšení intenzity dopravy, v některých případech dokonce 
o více než 30 %. Na jejich zhoršující stav má dále vliv nárůst nadměrné dopravy, provádění zimní údržby chemickými 
posypovými materiály, a to zejména na dálnicích a silnicích I. třídy, působení kyselých dešťů a v neposlední řadě 
dlouhotrvající nedostatek finančních prostředků na jejich opravy.

Z rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny bylo opraveno celkem 5 mostů o celkovém fi nančním objemu 
38,871 milionu Kč.
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DOPRAVA

OBNOVA SILNIČNÍ SÍTĚ NA VYSOČINĚ V ROCE 2012

Správou a údržbou silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Kraje Vysočina je pověřena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace. V roce 2012 zaměstnávala 693 zaměstnanců, v roce 2011 zaměstnávala 698 zaměstnanců. 
Příspěvek na provoz Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v roce 2012 činil 775,483 milionu Kč. Z toho bylo vynaloženo 
na souvislou opravu silnic 160,275 milionu Kč a bylo rekonstruováno celkem 84,183 km silnic. Náklady na běžnou údržbu 
silniční sítě Kraje Vysočina pak činily 153,680 milionu Kč.

Z rozpočtu Kraje Vysočina byla na silnicích II. a III. třídy realizována investiční výstavba v celkové výši 169,360 milionu Kč. 
Celkem bylo z rozpočtu kraje rekonstruováno 25 kilometrů silnic.

ZAJIŠTĚNÍ EXTERNÍCH ZDROJŮ PRO FINANCOVÁNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE VYSOČINA 

Kraj Vysočina využívá evropské finanční zdroje na modernizaci silniční sítě od roku 2004 prostřednictvím specifických 
dotačních titulů.

V roce 2012 bylo na takto realizované projekty vynaloženo cca 68 milionů Kč. Objem přijaté pomoci činil cca 120 mil. Kč. 

Nejvýznamnějším dotačním titulem pro čerpání evropských financí na silniční infrastrukturu Kraje Vysočina 
v programovacím období 2007–2013 je Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, jehož prostřednictvím byla 
v roce 2012 umožněna realizace následujících projektů:

• II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice
• II/409 Panské Dubenky – most ev. č. 409-016
• II/130 Miletín – most ev. č. 130-011

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V ROCE 2012

Rozsah základní dopravní obslužnosti kraje stanovuje Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Na veřejnou linkovou osobní 
(autobusovou) dopravu Kraj Vysočina přispěl dopravcům 258,143 milionu Kč. Doplatek na jednoho obyvatele kraje tak 
v přepočtu činí 504,9 Kč za rok.

Kraj Vysočina měl smlouvu o závazku veřejné služby (základní dopravní obslužnosti) uzavřenou s 22 linkovými dopravci. 
Na území Kraje Vysočina celkem působí více než 50 dopravních firem, přičemž některé mají v kraji pouze jednu 
zastávku. Do základní dopravní obslužnosti je zařazeno 354 linek, což znamená 3 873 spojů. Na Vysočině je celkem 
2,5 tis. zastávek autobusů.

Rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

2010 2011 2012

Počet ujetých km (mil.) 15,8 15,7 15,5

Úhrada ztrát dopravcům (mil. Kč)  275,987  260,106  258,143

Na veřejnou drážní osobní (vlakovou) dopravu kraj přispěl 265,584 milionu Kč. Doplatek na jednoho obyvatele kraje tak 
v přepočtu činí 519,5 Kč za rok.

Kraj má smlouvu o závazku veřejné služby (základní dopravní obslužnosti) uzavřenou se dvěma drážními dopravci (České 
dráhy, a. s., a Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.).

Smlouvy o závazku veřejné služby s drážními dopravci byly nově uzavřeny počátkem října 2009 na další období deseti let, 
počínaje rokem 2010 s možností prodloužení na 15 let.

Vysočinou projede za běžný pracovní den (24 hodin) 349 vlaků regionální dopravy a 45 rychlíků.
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Financování veřejné drážní osobní dopravy probíhá v období let 2009 až 2019 dvousložkově, tj. z rozpočtu Kraje Vysočina 
a účelovou dotací poskytnutou Ministerstvem dopravy. Účelová dotace je poskytována na základě „Memoranda o zajištění 
stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“, uzavřeného mezi Českou 
republikou a jednotlivými kraji za účasti Asociace krajů České republiky. Takto bylo v roce 2012 drážním dopravcům v Kraji 
Vysočina poskytnuto 123,097 milionu Kč.

Celková délka tratí na Vysočině činí 592 kilometrů a hustota železniční sítě je 0,086 kilometru tratě/km2, což je druhá 
nejnižší hodnota v rámci České republiky. Železniční síť pokrývá 195 ze 704 obcí kraje.

Ze 704 obcí má asi 83 % zajištěnou dopravní obslužnost jen autobusem, 16 % obcí autobusem i vlakem a pouze čtyři obce 
jen vlakem (Sedlejov, Mysliboř a Slaviboř na Jihlavsku a Plačkov na Pelhřimovsku).

Rozdělení autobusových dopravců do skupin podle počtu ujetých kilometrů základní dopravní obslužnosti v roce 2012

Rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou

2010 2011 2012

Počet ujetých km (mil.) 4,2 4,3 4,1

Úhrada ztrát dopravcům (mil. Kč) 264,635 262,207 265,584

Velcí − 92 %

Významní − 5 %

Střední − 2 %

Drobní − 1 %

Velcí dopravci: ICOM transport, a. s., Jihlava; TRADOBUS, s. r. o., Třebíč; ZDAR, a. s., Žďár nad Sázavou; Veolia Transport 
Východní Čechy, a. s., Chrudim. 

Významní dopravci: ČSAD Jindřichův Hradec, a. s., Jindřichův Hradec; BDS, s. r. o., Velká Bíteš; TREDOS, s. r. o., Třebíč; 
Tourbus, a. s., Brno. 

Střední dopravci: Zlatovánek, s. r. o., Polička; COMETTPLUS, s. r. o., Tábor; ČSAD Benešov, a. s., Benešov; BK BUS, s. r. o., 
Moravské Budějovice; ČSAD Tišnov, s. r. o., Tišnov; ADOSA, a. s., Rosice; ČAD Blansko, a. s., Blansko; Oldřich Řezanina, 
Koněšín. 

Drobní dopravci: Josef Štefl  – Tour, Dačice; Dopravní podnik, a. s., Jihlava; Hema Jaroslav, Nový Rychnov; Václav Seifert, 
Vortová; BODOS, a. s., Boskovice; ZDS – PSOTA, s. r. o., Znojmo.

STÁTNÍ SPRÁVA – ČINNOST ODDĚLENÍ DOPRAVY ZA ROK 2012

Důležitou součástí agendy byla metodická pomoc pro obce Kraje Vysočina na úseku účelových komunikací, pozemních 
komunikací, taxi a bezpečnosti silničního provozu.

V roce 2012 byla ve Velkém Meziříčí uspořádána krajská dopravní soutěž Mladý cyklista.
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DOPRAVA

Dopravní nehody na Vysočině

2011 2012 rozdíl

Dopravních nehod 2 594 3 295 +701

Usmrcených osob    33    39   +6

Těžce zraněných osob   188   186   −2

Lehce zraněných osob 1 241 1 314  +73

Nehod na dálnici   491   577  +86

Na silnici I. třídy   529   638 +109

Na silnici II. třídy   808   939 +131

Na silnici III. třídy   336   397  +61

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU NA VYSOČINĚ

2011

2010

0

200

400

600

800

1 000

D1 I. třída II. třída III. třída

2012

Počet dopravních nehod na Vysočině podle typu silnice

V roce 2012 byly administrovány dva grantové programy – Bezpečná silnice 2011 ve výši 591 820 Kč a Dětská dopravní 
hřiště ve výši 113 000 Kč.
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Organizace zřizovaná krajem v oblasti dopravy a silničního hospodářství

Organizace
Počet 

zaměstnanců

Celkové 
náklady
(tis. Kč)

Celkové 
výnosy
(tis. Kč)

Hospodářský 
výsledek
(tis. Kč)

Příspěvek 
na provoz 

od zřizovatele 
(tis. Kč)

Dotace 
na investice 

od zřizovatele 
(tis. Kč)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace

693,0 873 432 901 295 27 863 775 028 36 937

Celkem Doprava 693,0 873 432 901 295 27 863 775 028 36 937

Na úseku silničního hospodářství oddělení dopravy vedli pracovníci správní řízení:

Počet 2011 Počet 2012

Rozhodnutí – 13/1997 Sb. 158 174

Rozhodnutí – 183/2006 Sb.  27  21

Rozhodnutí – 361/2000 Sb.   6   8

Ohlášení stavby  51  26

Vyjádření k PD 135 193

Stanovení DZ 171 195

Rozhodnutí o pokutě – školicí střediska   1   2

Akreditace školicích zařízení   6   5

Odvolání – 13/1997 Sb.  15  32

Odvolání – 183/2006 Sb.   5   8

Odvolání – 361/2000 Sb.  56  74

Přezkumy ŘP   3   1

Odstraněné reklamy  10  11

Odstranění přechodů –  29

Pokuty – vážení –   9

PD – projektová dokumentace, DZ – dopravní značení, ŘP – řidičský průkaz

Na úseku dopravy oddělení dopravy vedli pracovníci správní řízení:

Počet
2011

Počet
2012

Finanční částka (v Kč) 
2011

Finanční částka (v Kč) 
2012

Rozhodnutí o pokutě   283   178 2 140 000 1 684 000

Odvolání 111/1994 Sb.     1     6 – –

Stanoviska   936   971 – –

Finanční způsobilost 1 457 1 436 – –

Eurolicence – ND    61    68 – –

Eurolicence – OD     5     7 – –

Opisy – ND   264   352 – –

Opisy – OD     6     5 – –

Rozhodnutí o schválení JŘ, licence   654   612 – –

Kauce – propadlé do rozpočtu – – 7 286 400 3 086 000

Kauce – vráceno dopravci – –   239 000    74 000

SOD na silnici – kontrolovaných vozidel   457   398 – –

SOD u dopravce    87    58 – –

Kontrola STK     6     6 – –

Monitoring JŘ a podmínek licence v OD    10    29 – –

ND – nákladní doprava, OD – osobní doprava, SOD – státní odborný dozor, STK – stanice technické kontroly, JŘ – jízdní řády
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Územní plánování 
a stavební řád
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

Odbor územního plánování a stavebního řádu v roce 2012 vycházel v oblasti své 
působnosti ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), který je účinný od 1. 1. 2007, a souvisejících právních předpisů. 

Územní plánování představuje v rámci Kraje Vysočina především pořizování 
územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace kraje. 
V uplynulém roce byla v zastupitelstvu kraje projednána a vydána Aktualizace 
č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Dále byly zahájeny práce na 2. úplné 
aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina, významného 
podkladu pro tvorbu územně plánovacích dokumentací kraje, měst a obcí. 

Významnou oblastí činnosti odboru územního plánování a stavebního řádu je administrace dotací z rozpočtu kraje, které 
motivují obce k pořízení územního plánu. V roce 2012 dotaci získalo celkem 50 obcí v celkové částce 5,377 milionu korun, 
přičemž program bude pokračovat i v dalších letech. 

Oddělení stavebního řádu se zaměřuje ve své činnosti především na přenesenou působnost státní správy, konkrétně 
na přezkoumání rozhodnutí stavebních úřadů 1. stupně. Kvalita práce celého oddělení si zaslouží ocenění, protože většina 
jeho rozhodnutí byla v případě odvolání nebo žaloby potvrzena. Vzhledem k výkladové nejednotnosti stavebního zákona 
byla důležitá také metodická pomoc poskytovaná stavebním úřadům.

Ing. Bc. Martin Hyský
radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování 
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

V oblasti územního plánování bylo v květnu 2012 uskutečněno veřejné projednání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina. Ta byla v září 2012 projednána v zastupitelstvu kraje a bylo vydáno opatření obecné povahy o jejím vydání. 
Byly také zahájeny práce na 2. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina, které jsou podkladem 
ke zpracování územně plánovací dokumentace kraje i územních plánů obcí. 

Oddělení územního plánování vykonávalo i v roce 2012 svou kontrolní povinnost, v jejímž rámci byly provedeny kontroly 
u úřadů územního plánování v Bystřici nad Pernštejnem, Telči, Humpolci, Moravských Budějovicích a v Havlíčkově Brodě. 
Závěry kontrol způsobu pořizování územních plánů obcí byly zobecněny a poskytnuty ostatním pořizovatelům k využití. 

Pro úřady územního plánování byly svolány i tematické metodické porady, na kterých byly vysvětlovány a koordinovány 
postupy při pořizování 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí a územně plánovacích dokumentací obcí 
podle nového stavebního zákona. 

Důležitou součástí práce oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu je i administrace 
dotací pro vznik územních plánů obcí z rozpočtu kraje. Tento systém dotací představuje již dlouholetou dobrou a praxí 
prověřenou zkušenost Kraje Vysočina, neboť od roku 2003 do roku 2012 byly poskytnuty dotace celkem 558 obcím kraje 
v celkovém objemu 55 768 tisíc Kč. V roce 2012 dotaci získalo celkem 50 obcí v celkové výši 5 377 tisíc Kč. Obce jsou 
systémem motivovány k pořízení územního plánu, jenž odpovídá podmínkám stavebního zákona a formou svého zpracování 
i současnému projekčnímu standardu. Schválení územního plánu je pro město či obec základním předpokladem pro 
možnost získání dotací z nejrůznějších zdrojů (Fond Vysočiny, státní nebo evropské fondy a grantové programy). 

V oblasti stavebního řádu bylo odborem územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ) v roce 2012 vydáno celkem 
204 rozhodnutí a opatření v odvolacích či přezkumných řízeních. 

V přezkumných řízeních ze strany MMR bylo:
 – 11 rozhodnutí OÚPSŘ potvrzeno
 – 4 rozhodnutí zrušena

V řízeních o žalobách ve správním soudnictví bylo:
 – 10 rozhodnutí OÚPSŘ soudem potvrzeno
 – 4 rozhodnutí zrušena

Ve zkrácené lhůtě se v roce 2012 podařilo vyřešit cca 54 % podání. 

Důležitou součástí činnosti oddělení stavebního řádu byla i v roce 2012 metodická pomoc pro 38 prvoinstančních 
stavebních úřadů kraje. Byly uspořádány metodické porady, na kterých byly vysvětlovány správné úřední postupy při řešení 
správních řízení a také řešeny konkrétní praktické problémy vyplývající z činnosti stavebních úřadů. 

Přes snahu OÚPSŘ a stavebních úřadů se nepodařilo nový stavební zákon v praxi aplikovat bez potíží a chyb. Důvodem je 
velké množství změn a novel ustanovení stavebního zákona přijímaných „za pochodu“ bez zkoumání hlubších souvislostí, 
stejně jako i nesystémovost poznatků z rozhodovací praxe soudů. Pro stavební úřady tak vzniká velmi složitá situace, 
se kterou se není jednoduché vyrovnat. 

Obdobně důležitou součástí agendy oddělení stavebního řádu OÚPSŘ byla i v roce 2012 kontrolní činnost, při níž byla 
u prvoinstančních stavebních úřadů v Pacově, Třebíči, Moravských Budějovicích, Světlé nad Sázavou, Novém Městě 
na Moravě, Batelově a při mimořádné kontrole v Jihlavě zjišťována úroveň dodržování zákonných předpisů a postupů 
při výkonu státní správy v přenesené působnosti. Poznatky a závěry z kontrol byly opět zobecněny a zkušenosti předány 
ostatním stavebním úřadům k využití. 
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ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotnictví je oblastí citlivě vnímanou všemi občany. Díky novým vědeckým 
poznatkům, kvalitním přístrojům a progresivním přístupům se jeho úroveň stále 
zvyšuje. Výsledkem a důkazem této skutečnosti je zvyšující se průměrný věk 
pacientů. Vyšší kvalita zdravotnictví a především necitlivé zásahy státu s sebou 
přináší zvyšující se náklady, které nemocnice z plateb od zdravotních pojišťoven 
nejsou schopny pokrýt. Kraje nemají téměř žádné možnosti, jak systém 
a celkovou koncepci zdravotnictví ovlivnit.

Kraj Vysočina přímo řídí pět zřizovaných nemocnic, krajskou záchrannou 
zdravotnickou službu a dvě zdravotnická zařízení stálé péče o děti do tří let. 

Před více než čtyřmi lety, v začátku ekonomické krize jsme přijali úsporná opatření, díky kterým se nám dosud daří udržet 
jejich chod ekonomicky stabilní. Musím podotknout, že je to v souvislosti s aktuální zdravotní politikou státu úkol čím dál 
obtížnější. Pracovníkům našich nemocnic se daří s nutnými změnami postupně vypořádat. Trendy moderní medicíny a některé 
léty zažité pracovní postupy se však mnohdy nepotkávají. Právě ve struktuře zdravotní péče, systému práce a odměňování 
zdravotníků se určité rezervy nacházejí. Pro další posun je třeba spolupráce všech aktérů – státu, krajů i zdravotníků. 

Po celý rok jsme vyjednávali o restrukturalizaci lůžkového fondu a optimalizaci sítě zdravotních a sociálních služeb. Výsledkem 
byl podpis rámcových smluv nemocnic se zdravotními pojišťovnami na konci roku 2012. 

Kraj za pomoci evropských peněz i v roce 2012 do nemocnic investoval. Výrazně se zlepšily prostorové podmínky pro léčení 
pacientů a pro práci personálu. Investice tohoto rozsahu bez peněz EU nejsou pro samotné nemocnice dostupné. Pro úsporu 
energií se nám dařilo realizovat i projekty zateplování jednotlivých pavilonů nemocnic. Intenzivně jsme se věnovali i informačním 
technologiím pro zdravotnictví, od systému elektronického předávání zdravotnické dokumentace přes elektronické objednávání 
pacientů do ambulancí nemocnic až po centralizaci ekonomických informačních systémů zdravotnických organizací.

Z významných investic roku 2012 vyniká pavilon urgentní a intenzívní péče v Jihlavě. Prostory pro urgentní příjem 
(emergency) začaly fungovat i v nemocnicích v Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě. Ve všech nemocnicích bylo 
vybudováno technické zázemí pro videokonference, což umožňuje jejich operativní řízení a spolupráci. Zdravotnická 
záchranná služba vyjíždí k pacientům v Počátkách a Třebíči z nových základen, k dispozici má další čtyři nové sanitky.

Kraj Vysočina prokázal svou vysokou úroveň i v oblasti zlepšování bezpečí pacientů. Připravili jsme již 5. ročník celostátní 
soutěže „Bezpečná nemocnice“, jež hodnotí a oceňuje nejlepší projekty, kterými zdravotnická zařízení přispívají ke zvýšení 
bezpečí pacientů při poskytování péče. Do posledního ročníku se přihlásilo 17 organizací. Konference „Dny bezpečí“ 
bezprostředně navazuje na celostátní soutěž a prezentuje jak nejvýše oceněné projekty, tak přednášky se zastřešujícím 
tématem – bezpečí ve zdravotnických zařízeních. 

Naším cílem je udržet pro obyvatele Vysočiny dostupnou, kvalitní a efektivně poskytovanou zdravotní péči. A je to čím dál 
tím obtížnější. Zdravotnická politika státu nám způsoby fi nancování ani tzv. reformami neumožňuje udržet efektivně fungující 
síť zdravotnických zařízení. Situace nebyla v roce 2012 jednoduchá, byla ovlivněna vypovězením smluv ze stran zdravotních 
pojišťoven, postoji vlády ČR a přístupy Ministerstva zdravotnictví. Přes všechny tyto problémy se podařilo v kraji udržet 
kvalitní zdravotní péči. Poděkování patří všem pacientům za přízeň a pochopení v někdy nelehkých situacích. Rád bych ocenil 
i všechny naše zdravotníky a personál nemocnic za jejich obětavou práci. Poděkování patří i pracovníkům odboru 
zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří řešení složitých otázek krajského zdravotnictví zvládají velmi dobře.

MUDr. Jiří Běhounek
odpovědný radní pro oblast zdravotnictví

hejtman Kraje Vysočina
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ZDRAVOTNICTVÍ

Přehled zdravotnických zařízení na Vysočině:

Zdravotnická zařízení zřizovaná krajem

• Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod

• Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava

• Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nové Město na Moravě

• Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Pelhřimov

• Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Třebíč

• Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Jihlava

• Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava

• Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, Kamenice nad Lipou

• Protialkoholní záchytná stanice, Jihlava

Zařízení následné péče

• Nemocnice Počátky, s. r. o., Počátky 

• Vysočinské nemocnice, s. r. o., Ledeč nad Sázavou

Psychiatrické léčebny a odborné ústavy

• Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

• Psychiatrická léčebna Jihlava

• Dětská psychiatrická léčebna, Velká Bíteš

• Vysočinské nemocnice, s. r. o., (Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Humpolec)

• Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové, spol. s r. o., Chotěboř

Privátní nemocnice

• Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Mostiště, Velké Meziříčí

Kraj zřizuje pět nemocnic. V roce 2012 v nich bylo pro pacienty k dispozici 2 728 lůžek.

Průměrné počty lůžek v nemocnicích Kraje Vysočina v roce 2012

Nemocnice Jihlava     745

Nemocnice Třebíč     580

Nemocnice Havlíčkův Brod     554

Nemocnice Nové Město na Moravě     499

Nemocnice Pelhřimov     350

Celkem 2 728
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Hospodaření zdravotnických zařízení v letech 2010, 2011, 2012

Název organizace
Výnosy Náklady Výsledek hospodaření

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dětské centrum Jihlava    17 965    18 646    19 193    17 966    18 557    18 799     −1     89     394

Dětský domov
Kamenice nad Lipou

   12 282    11 416    12 665    11 881    11 281    12 281     401    135     384

Nemocnice
Havlíčkův Brod

  772 051   793 287   801 738   767 926   791 487   801 689   4 125  1 800      49

Nemocnice Jihlava 1 154 659 1 172 092 1 183 934 1 127 247 1 161 783 1 183 841  27 412 10 309      93

Nemocnice
Nové Město na Moravě

  696 630   703 723   707 433   696 092   703 631   707 319     538     92     114

Nemocnice Pelhřimov   517 015   508 332   510 368   535 174   508 078   510 027 −18 159    255     341

Nemocnice Třebíč   709 177   710 083   707 781   714 989   709 809   722 011  −5 812    275 −14 230

Zdravotnická záchranná 
služba Kraje Vysočina

  248 104   269 141   283 753   248 104   269 141   283 753       0      0       0

Celkem 4 127 883 4 186 720 4 226 865 4 119 379 4 173 766 4 239 720   8 504 12 954 −12 855

ZDRAVOTNICTVÍ

Hospodaření zdravotnických zařízení za rok 2012

Název organizace
Počet 

zaměstnanců

Celkové 
náklady 
(v tis. Kč)

Celkové 
výnosy

(v tis. Kč)

Hospodářský 
výsledek
(v tis. Kč)

Příspěvek 
na provoz 

od zřizovatele
(v tis. Kč)

Dotace 
na investice 

od zřizovatele 
(v tis. Kč)

Dětské centrum Jihlava    37,5    18 799    19 193     394  16 992    152

Dětský domov Kamenice nad Lipou    25,4    12 281    12 665     384  10 525    151

Nemocnice Havlíčkův Brod 1 011,8   801 689   801 738      49  11 622 18 306

Nemocnice Jihlava 1 213,8 1 183 841 1 183 934      93  11 440 25 998

Nemocnice Nové Město na Moravě   923,7   707 319   707 433     114  17 278 15 754

Nemocnice Pelhřimov   643,5   510 027   510 368     341  13 913  2 926

Nemocnice Třebíč   902,8   722 011   707 781 −14 230  18 863  3 033

Zdravotnická záchranná služba 
Kraje Vysočina

  350,6   283 753   283 753       0 167 119  2 422

Celkem 5 109,1 4 239 720 4 226 865 −12 855 267 752 68 742
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Dotace kraje do zdravotnických zařízení – nemocnice

Kraj
Havlíčkův 

Brod
Jihlava

Nové Město 
na Moravě

Pelhřimov Třebíč
Celkový 
součet

Pr
ov

oz

Bez UZ  2 464 800  1 604 050  1 298 400  1 202 292  2 903 000   9 472 542

Nájemné ze smluv o nájmu 
zdravotnických zařízení

 5 000 000  5 623 956 11 804 000  8 620 000 11 776 000  42 823 956

Prostředky z příkazních smluv 
u zdrav. zařízení

    74 850         0     39 503         0    106 116     220 469

Příjem z prodeje mov. majetku 
KrÚ od PO

    30 529     25 663     30 391     28 070      5 016     119 670

LPS včetně prohlídek těl 
zemřelých

 4 000 000  4 000 000  4 000 000  4 000 000  4 000 000  20 000 000

Zapojení přebytku 
hospodaření z minulých let

    52 080    186 480    105 840     62 160     73 080     479 640

Celkem – provoz 11 622 259 11 440 149 17 278 134 13 912 522 18 863 212  73 116 277

In
ve

st
ic

e

Bez UZ 11 168 000 11 263 759  6 494 577         0         0  28 926 336

Nájemné ze smluvo nájmu 
zdravotnických zařízení

 4 300 000  4 450 000         0         0         0   8 750 000

e-Health    612 684    561 000    508 200    508 200    612 684   2 802 768

Zapojení přebytku 
hospodaření z minulých let

 2 225 720  9 723 320  8 751 671  2 417 456  2 420 048  25 538 215

Celkem – investice 18 306 404 25 998 079 15 754 448  2 925 656  3 032 732  66 017 319

Celkem 29 928 663 37 438 228 33 032 583 16 838 178 21 895 944 139 133 596

UZ – Účelový znak, KrÚ – Krajský úřad Kraje Vysočina, PO – příspěvkové organizace, LPS – lékařská služba první pomoci

Dotace kraje a státu do zdravotnických zařízení – nemocnice

Typ příspěvku
Havlíčkův 

Brod
Jihlava

Nové Město 
na Moravě

Pelhřimov Třebíč Celkem

Pr
ov

oz

Specializační vzděl. 
zdravotnických 

pracovníků – rez
423 618 3 022 344 1 611 442   942 994 1 564 919 7 565 317

Prohlubování vzdělávání 
lékařů – OP LZZ – SR

      0    32 400        0        0     4 592    36 992

Prohlubování vzdělávání 
lékařů – OP LZZ – SF

      0   183 600        0        0    26 016   209 616

Program kvality zdravotní 
péče – neinvestice

      0    50 000    50 000    50 000        0   150 000

Dotace na pomocný 
analytický přehled

 65 000    65 000    65 000    65 000    65 000   325 000

Celkem položka 488 618 3 353 344 1 726 442 1 057 994 1 660 527 8 286 925

rez – rezidenční místa, OP LZZ – SR – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost – státní rozpočet,
OP LZZ – SF – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost – sociální fond
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Dotace kraje – ostatní zdravotnická zařízení

Výdaje na provoz zařízení Čerpáno (Kč)

Ostatní ústavní péče  27 516 320

Dětské centrum Jihlava  16 991 600

Dětský domov Kamenice nad Lipou  10 524 720 

Zdravotnická záchranná služba 167 119 220

ZZS Kraje Vysočina 167 119 220

Půjčky kraje

Položky Typ příspěvku
Havlíčkův 

Brod
Jihlava

Nové 
Město 

na Moravě
Pelhřimov Třebíč Celkem

Provoz
Půjčka – 23 949 234 – – – 23 949 234

Celkem – provoz – 23 949 234 – – – 23 949 234

Investice
Půjčka 1 127 600 35 765 734 – – – 36 893 194

Celkem – investice 1 127 600 35 765 734 – – – 36 893 194

Celkem – kraj 1 127 600 50 714 968 – – – 50 878 705

Nemocnice Jihlava vrátila půjčku ve výši 14 164 tis. Kč. Nemocnice Havlíčkův Brod vrátila půjčku ve výši 8 974 tis. Kč, 
Nemocnice Pelhřimov ve výši 7 384 tis. Kč a Nemocnice Třebíč ve výši 9 544 tis. Kč.

Dotace kraje do zdravotnictví (v tis. Kč)

Název zdravotnického zařízení 2008 2009 2010 2011 2012

Nemocnice Havlíčkův Brod    25 296,00    30 357,42  10 195,62   6 802,49  18 306,40

Nemocnice Jihlava    32 231,24    25 091,00  25 814,66  11 207,40  25 998,08

Nemocnice Pelhřimov    13 598,54    12 849,66    870,14  11 134,53   2 925,66

Nemocnice Třebíč    33 417,98    19 631,72    883,63   2 947,74   3 032,73

Nemocnice Nové Město na Moravě    33 300,00    32 512,84  11 080,58  10 509,30  15 754,45

Dětské centrum Jihlava – – –     202,56     152,50

Dětský domov Kamenice nad Lipou – – –     192,36     150,77

ZZS Kraje Vysočina    19 920,41    16 278,50 –   1 533,45   2 421,57

Celkem  157 764,17  136 721,14  48 844,63  44 529,83  68 742,16

Příspěvek na provoz od zřizovatele (v tis. Kč)

Název zdravotnického zařízení 2008 2009 2010 2011 2012

Nemocnice Havlíčkův Brod  45 502,88  23 794,92  26 871,75  13 180,58  11 622,26

Nemocnice Jihlava  58 647,86  41 533,54  39 128,40   8 943,37  11 440,15

Nemocnice Pelhřimov  47 081,60  41 748,28  27 899,29   6 607,68  13 912,52

Nemocnice Třebíč  37 222,78  32 318,98  38 502,67  18 965,74  18 863,21

Nemocnice Nové Město na Moravě  28 857,20  18 679,91  13 904,51  27 946,22  17 278,13

Dětské centrum Jihlava  15 515,00  16 703,00  16 705,00  16 240,00  16 991,60

Dětský domov Kamenice nad Lipou  10 022,00  10 622,30  10 585,42  10 150,00  10 524,72

ZZS Kraje Vysočina 145 847,43 147 567,67 152 522,00 167 195,96 167 119,22

Celkem 388 696,75 332 968,60 326 119,04 269 229,55 267 751,82
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA

Přednemocniční neodkladnou péči zajišťuje na Vysočině jediná příspěvková organizace zřizovaná krajem – Zdravotnická 
záchranná služba Kraje Vysočina.

Zdravotnická záchranná služba je organizačně dělena na pět oblastních středisek v bývalých okresních městech. Dojezdové 
časy se daří v naprosté většině výjezdů dodržovat v limitech stanovených právními předpisy. Na 20 stanovištích funguje 
26 výjezdových skupin a na stanovišti v Jihlavě jedna vzletová skupina letecké záchranné služby.

V roce 2012 se přestěhovala dvě výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina do nových prostor, 
a to v Počátkách od 2. 1. 2012 a v Třebíči od 1. 8. 2012.

Výjezdová stanoviště a obvody ZZS

Kamenice nad LipouKamenice nad Lipou
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Zdravotnická záchranná služba – výjezdová stanoviště 

Oblast Výjezdové stanoviště
Posádky

RLP RZP RV LZS

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod 1 1 1

Ledeč nad Sázavou 1

Chotěboř 1

Přibyslav 1

Jihlava
Jihlava  1 2 1

Telč  1

Pelhřimov

Pelhřimov  1 1

Pacov 1

Počátky 1

Kamenice nad Lipou 1

Humpolec  1

Třebíč

Třebíč  1 1

Jemnice 1

Moravské Budějovice  1

Náměšť nad Oslavou  1

Velká Bíteš 1

Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě 1

Bystřice nad Pernštejnem  1

Velké Meziříčí  1

Žďár nad Sázavou  1

Celkem ZZS Vysočina 11 13 2 1

RLP – výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci, RZP – výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci, RV – výjezdová skupina typu rendez-vous, LZS – vzletová 
skupina zdravotnické záchranné služby

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Lékařská služba první pomoci je realizována prostřednictvím pěti krajských nemocnic. Na její zajištění v roce 2012 kraj 
poskytl 20 milionů Kč.

Počet ošetřených pacientů
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PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE

V roce 2012 měla Protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě (jediná na Vysočině) celkem 1 116 záchytů, z toho 
1 000 mužů, opakovaně pak bylo zachyceno 348 osob. Průměrný věk zadržených osob byl 42 let.

Provozovatelem Protialkoholní záchytné stanice jsou Služby města Jihlavy, s. r. o. Smlouvu s provozovatelem uzavřel 
Kraj Vysočina dne 24. března 2009 na období 48 měsíců a zavázal se za provoz zaplatit částku 19 080 240 Kč, 
tj. 397 505 Kč měsíčně.

Kraj Vysočina uhradil v roce 2012 provozovateli záchytné stanice 4 770 060 Kč za provoz.

ZDRAVOTNICTVÍ
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Jsme si dobře vědomi toho, že sociální služby mají v Kraji Vysočina 
nezastupitelnou úlohu. Jsou k dispozici občanům či celým rodinám, které se 
ocitly v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Služby 
nejen pomáhají, ale představují také vítanou oporu v nelehkých chvílích. 
Jejich cílem je umožnit lidem zapojení do běžného života společnosti 
v nejvyšší možné míře. Sociální služby v Kraji Vysočina jsou převážně 
poskytovány v domácím prostředí, tedy formou terénních služeb, 
ambulantně nebo pobytově v zařízeních sociální péče. Byť stále dochází 
ke krácení fi nanční podpory ze strany státu, kraj se snaží potřebné služby 
udržet. S ohledem na budoucnost je rovněž potřebná intenzivní podpora 
služeb, jakými jsou pečovatelská služba, centra denních služeb pro určité 

skupiny klientů a dále i rozvoj chráněných dílen a chráněného bydlení, a to v rámci humanizace a transformace 
sociálních služeb na Vysočině.

Naše práce odráží hlavní cíl politiky Kraje Vysočina v oblasti sociální péče, který spočívá v posílení prvku zvýšení kvality 
života obyvatel regionu. Dbáme na to, aby všichni občané kraje měli možnost dosáhnout na kvalitní, strukturálně 
vyvážené a diferencované sociální služby, které zabezpečí požadavky na zvýšenou kvalitu sociálních služeb. Toho mohlo 
být dosaženo za předpokladu fi nanční dostupnosti a regionálního zastoupení služeb. Podstatná byla také otázka 
nastavení kvality sociálních služeb jako hodnotového rámce zakotveného v zákonu o sociálních službách. 

I když rok 2012 nebyl bez překážek, podařilo se nám potřebné služby udržet a mnohé z nich rozvíjet. Úspěšně byla 
dokončena rekonstrukce celého objektu Domova důchodců ve Žďírci a v létě se sem vrátili klienti z Havlíčkova Brodu.  
Své obyvatele má také čtveřice domů ve Velké Bíteši a v Náměšti nad Oslavou, kam se v rámci transformačního procesu 
přestěhovala část klientů z Domova bez zámku (bývalý ÚSP Jinošov). Jsme si dobře vědomi toho, že činnost v oblasti 
humanizace a transformace sociálních služeb představuje základ v rozvoji sociální péče o osoby s handicapem a osoby 
jakkoliv společensky znevýhodněné. Tento proces byl zahájen jako komplexní pojetí možných přístupů k lidem 
s mentálním handicapem. Úspěšně jsme připravili transformační plán ÚSP v Jinošově, čímž jsme ukázali, že jsme schopni 
pracovat na velkých projektech. Nic tak nebrání tomu, aby postupně byly transformovány ÚSP v Těchobuzi, Křižanově 
a Ledči nad Sázavou. 

Rovněž oceňuji, že se v Kraji Vysočina daří akcentovat prorodinnou politiku coby plnohodnotnou regionální politiku, která 
bude dále cíleně rozvíjena a její opatření posilována. Má napomáhat jak zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit 
a opatření, tak realizaci opatření uvedených v koncepci rodinné politiky, která byla v tomto roce zastupitelstvem kraje 
schválena. Kraj Vysočina si je plně vědom významu rodiny jako základní jednotky společnosti a prostoru tvorby lidského 
kapitálu, na jejíž prosperitě závisí udržitelný společenský rozvoj. Podpora podmínek rodinného života v Kraji Vysočina je tak 
nedílnou součástí krajské politiky.

Z předešlých řádků je patrné, že se snažíme vytvářet podmínky pro kvalitní, moderní a vyvážené sociální služby v našem kraji. 
Přes všechny problémy je kvalita sociálních služeb nadále dominantním cílem Kraje Vysočina i pro budoucnost. Pro další rozvoj 
je důležité, aby se kraj více zaměřil na koncept stárnutí populace a nastavil svoje služby tak, aby byly co nejvíce dostupné 
klientům. Proto je třeba více počítat s posílením rozvoje terénních služeb a více zohlednit podíl rodiny na péči o seniory.

Závěrem děkuji všem, kteří se na aktivním rozvoji sociálních služeb v Kraji Vysočina podíleli, podporovali jej a pomáhali 
koncepčně tvořit konstrukci dnešních vysoce kvalitních služeb pro každou generaci.

Mgr. et Bc. Petr Krčál
radní pro oblast sociálních záležitostí
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Samostatná působnost kraje na úseku sociálních věcí se dotýká několika závažných, navzájem souvisejících, ale 
různorodých oblastí.

Zřizovatelská působnost

Důležitou roli sehrává především výkon zřizovatelské působnosti k příspěvkovým organizacím zajišťujícím poskytování 
významné části sociálních služeb na území kraje. Jedná se o veřejné služby, které poskytujeme obyvatelům kraje 
prostřednictvím vlastních organizací. V roce 2012 se jednalo o 21 zařízení – domovy pro seniory (včetně oddělení pro lidi 
s Alzheimerovou chorobou), domovy pro osoby se zdravotním postižením (především mentálním a kombinovaným) 
a domovy pro lidi, kteří ztratili schopnost sebeobsluhy v důsledku duševního onemocnění nebo závislosti na alkoholu. 
Speciálním zařízením je Psychocentrum, které se zaměřuje na bezplatné poradenství v rodinných záležitostech, pomoc 
obětem domácího násilí v rámci intervenčního centra a podílí se na zprostředkování náhradní rodinné péče.

Při výkonu zřizovatelské působnosti se Kraj Vysočina zaměřoval na zvyšování kvality života klientů v našich zařízeních. 
Vedení a pracovníci našich organizací měli možnost se vzdělávat a konzultovat zavádění standardů kvality v rámci projektu 
„Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina 2010–2012“. Na systematickém vzdělávání 
pracovníků v organizacích se podílí také kraj svými semináři a v uplynulém roce jsme dosáhli rozšíření nabídky vzdělávání 
také spoluprací s Vysokou školou polytechnickou Jihlava prostřednictvím 5semestrové vzdělávací akce, blížící se svým 
obsahem bakalářskému studiu. 

Důležitou roli sehrávala podpora aktivního života klientů. Vedení příspěvkových organizací zřizovatel motivuje k rozšiřování 
nabídky terapeutických aktivit v zařízeních. S podporou kraje i z iniciativy jednotlivých zařízení se uskutečnila celá řada 
společných setkání klientů, jako jsou sportovní soutěže nebo společenské akce. Z roku 2011 pokračovala činnost Univerzity 
třetího věku ve Velkém Meziříčí ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou. Přednášky jsou přístupné jak obyvatelům 
domova pro seniory, tak i lidem z města. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu veřejnosti jsme rozšiřovali nabídky vzdělávání 
seniorů. Zahájena byla výuka na pracovišti v Domově důchodců Pelhřimov.

Klíčovým procesem v rámci zřizovatelské funkce se stal proces transformace ústavů sociální péče. V roce 2012 pokračovala 
výstavba rodinných domků a přechod klientů do domácností rodinného typu.
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2008 2009 2010 2011 2012

Domovy důchodců 678 690 736 764 769

Ústavy sociální péče 821 848 885 890 898
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Přehled organizací zřizovaných krajem v sociální oblasti

Příspěvkové organizace kraje

Dotace provozní
Počet
lůžek
2012

Přepočtený 
počet 

zaměstnanců

Rozpočet organizace pro rok 2012

z toho:
Výnosy Náklady

Výsledek 
hospodařeníKraj Státní rozpočet*

Diagnostický ústav sociální péče 
Černovice

11 073  17 896  172  141  70 951  70 798  153

Domov bez zámku  3 049  10 240   71   59  24 821  24 563  258

Domov důchodců Humpolec  5 163   9 491  203   99  47 349  47 349    0

Domov důchodců Onšov    711   2 550   48   22  11 085  11 082    3

Domov důchodců Proseč u Pošné  1 286   4 838   70   50  22 878  22 869    9

Domov důchodců Proseč-Obořiště  1 036   3 800   70   33  16 809  16 741   68

Domov důchodců Ždírec  9 724   8 279  113   64  37 537  37 341  196

Domov Háj  1 701   8 927   80   46  23 788  23 786    2

Domov Jeřabina  3 546  10 172   75   59  26 879  26 832   47

Domov pro seniory Havlíčkův Brod  1 010   4 065   68   41  21 354  21 344   10

Domov pro seniory Mitrov  1 927   7 800  130   83  38 123  38 123    0

Domov pro seniory 
Náměsť nad Oslavou

 3 862   5 520   92   59  28 799  28 726   73

Domov pro seniory 
Třebíč – Manž. Curieových

 2 887  11 716  195  105  50 165  50 165    0

Domov pro seniory 
Třebíč, Koutkova – Kubešova

 2 577  10 320  172   99  43 948  43 948    0

Domov pro seniory Velké Meziříčí  2 767   7 746   94   68  34 606  34 595   10

Domov ve Věži  1 401   5 907   80   43  21 037  21 037    0

Domov ve Zboží  4 950   5 397   60   42  22 355  22 355    0

Psychocentrum – manželská 
a rodinná poradna Kraje Vysočina

 2 652   4 556    16   9 713   9 631   82

Ústav sociální péče Křižanov  3 432  10 750  142  100  43 995  43 994    1

Ústav sociální péče Lidmaň  2 850   7 359  100   61  27 032  26 937   95

Ústav sociální péče Nové Syrovice  1 576   9 337   90   52  25 001  25 001    0

Celkem 69 180 166 666 2 125 1 342 648 225 647 217 1 007

Částky jsou v tis. Kč.
* Dotace z MPSV

VÝKON ZŘIZOVATELSKÝCH KOMPETENCÍ

V roce 2012 pokračovala metodická činnost a podpora ve vztahu k příspěvkovým organizacím (PO) poskytujícím sociální 
služby. Ve všech 21 organizacích zřizovaných Krajem Vysočina na daném úseku se uskutečnily audity zjišťující kvalitu 
poskytovaných sociálních služeb.Zřizovatel použil audity jako nástroj odborné podpory kvality služeb pro klienty svých 
zařízení, která je již nyní na vysoké úrovni. 

Pro další zkvalitnění poskytovaných služeb v příspěvkových organizacích byl v roce 2012 zahájen pilotní ověřovací program 
vzdělávání managementu PO s názvem „Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS v Jihlavě“. 

Odbor sociálních věcí (OSV) dále realizoval v roce 2012 tyto aktivity:
 – 4 porady ředitelů příspěvkových organizací Kraje Vysočina v sociální oblasti;
 – 8 vzdělávacích seminářů dle požadavků a potřeb PO na vzdělávání;
 – v rámci Národního týdne trénování paměti proběhl na Vysočině již 6. ročník aktivit věnovaný široké veřejnosti za účelem 

trénování paměti a posilování kognitivních funkcí mozku;
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 – v rámci Dne otevřených dveří Krajského úřadu Kraje Vysočina se PO aktivně zúčastnily této akce a dále i akce Barevné 
Vánoce, kdy na obou akcích uživatelé a pracovníci těchto služeb předváděli ukázky svých aktivit a prodávali své výrobky;

 – IX. ročník akce Srdce na dlani, který se uskutečnil v Horáckém divadle Jihlava, kde uživatelé a pracovníci příspěvkových 
organizací zhlédli představení Zpívání v dešti.

POPIS NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INVESTIC

Mezi nejdůležitější investiční akce v sociální oblasti patřilo v roce 2012 dokončení komplexní rekonstrukce objektu 
pro seniory ve Ždírci a jeho vybavení movitým majetkem (elektricky polohovatelná pečovatelská lůžka, seniorský 
a zdravotnický nábytek atd.). Rekonstrukce, která byla ukončena na přelomu roku, umožnila v květnu přestěhování 
celkem 54 klientů zpět do zrekonstruovaných prostor původního objektu Domova důchodců Ždírec, který splňuje 
všechna kritéria současného bydlení a péče o klienty v zařízeních sociálních služeb. Obyvatelé jsou ubytováni 
v jednolůžkových, dvoulůžkových a několika třílůžkových pokojích vybavených vlastním sociálním zařízením. Pro potřeby 
péče o osoby s Alzheimerovou chorobou byla koncem roku 2012 dokončena přístavba objektu pro seniory ve Ždírci 
s celkovými náklady 69 mil. Kč, z toho státní dotace byla ve výši 53 mil. Kč. Kapacita zařízení o 60 lůžkách bude 
poskytovat specializovanou péči a poradenství zaměřené na Alzheimerovu chorobu a jiné typy získané demence.

Důležité je také vybavování objektů sociálních služeb movitým majetkem, který byl dodáván do nových budov. Domov 
pro seniory Náměšť nad Oslavou byl vybaven novými elektricky polohovacími lůžky v hodnotě 2 mil. Kč. Důležité 
pro dopravu klientů bylo pořízení dvou devítimístných automobilů pro Ústav sociální péče Lidmaň a Domov důchodců 
Proseč-Obořiště. Obnova vozového parku je realizována podle předem plánovaných a stanovených kritérií.

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Kraj Vysočina se již v minulých letech aktivně zapojil do procesu tzv. transformace pobytových sociálních služeb. Za tímto 
účelem čerpá fi nanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu (díky těmto 
prostředkům se transformují Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz – nově Domov Jeřabina, Ústav sociální péče 
Jinošov – nyní Domov bez zámku a Ústav sociální péče Křižanov) a také využívá vlastních zdrojů (např. Domov Háj u Ledče 
nad Sázavou, pro jeho potřeby byl z prostředků kraje rekonstruován rodinný domek ve Světlé nad Sázavou pro 6 klientů).

Podstatou transformace je deinstitucionalizace a humanizace služeb. Cílem je zejména vyhovět osobním požadavkům 
a potřebám klientů a poskytovat službu důstojným způsobem, který odpovídá kritériím 21. století. Je třeba si uvědomit, 
že klienti v ústavní péči nemají příliš prostoru pro vlastní svobodná rozhodnutí, o absenci soukromí nemluvě (viz desetilůžkové 
pokoje). Kromě toho ve většině případů žijí na okraji obce, v níž se ústav nachází, namísto toho, aby byli začleněni 
do společnosti. Transformace si klade za cíl toto změnit a z dosavadních výstupů napříč Českou republikou jasně vyplývá, že se 
to daří. Jako příklad můžeme zmínit klienty s nízkou mírou podpory, kteří se po transformaci ústavu nastěhují do chráněného 
bydlení a nezřídka se časem osamostatní natolik, že si sami pronajmou vlastní byt, zapojí se postupně do většinové 
společnosti a chráněné bydlení mohou opustit. Nebýt transformace, tito lidé by zbytečně strávili celý svůj život v ústavu.

V Kraji Vysočina je v transformaci nejdál Domov bez zámku, který již v roce 2010 zcela opustil jinošovský zámek, kde 
původně sídlil. Obdobný scénář v budoucnu čeká i zámek v Těchobuzi, jelikož Domov Jeřabina v rámci první části 
transformace získá čtyři domky pro 24 uživatelů s nízkou mírou podpory, a v navazujících fázích transformace vzniknou 
další objekty pro bydlení i zázemí pro management tak, aby mohl být někdejší ústav zcela transformován. Ústav sociální 
péče Křižanov sice v budově zámku zůstane, avšak transformací se zde poskytovaná služba humanizuje a sníží se její 
kapacita, neboť část klientů se přestěhuje do nově vystavěných objektů. Proces transformace je dlouhodobý a systematický, 
proto jej kraj bude realizovat i v příštích letech, aby dosáhl výše uvedených cílů. 

PODPORA DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví se stalo fenoménem, jehož rozvoj kraj dlouhodobě podporuje a každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje 
fi nanční prostředky. V roce 2012 kraj na tuto podporu použil přes 2 mil. Kč. Bezplatná laická pomoc v sociálních službách posiluje 
spolupráci v přirozené komunitě a je přínosná pro pracovníky v sociálních službách, klienty i pro samotné dobrovolníky.
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PODPORA MATEŘSKÝCH CENTER

Kraj Vysočina každoročně vyčleňuje na podporu mateřských a rodinných center okolo půl milionu korun. V roce 2012 
částka překročila již 1 mil. Kč, kraj poskytl na provoz každého z center částku do 30 tis. Kč. Součástí podpory je také 
setkávání a otevřená komunikace s představiteli těchto center.

PROTIDROGOVÁ POLITIKA

V souladu se Strategií protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012–2015 byla provedena analýza zajišťování 
terénních protidrogových služeb v kraji. Na jejím podkladě proběhlo jednání s poskytovateli protidrogových služeb a došlo 
k nastavení rovnoměrného pokrytí kraje terénními protidrogovými službami.

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

V roce 2012 podporoval Kraj Vysočina činnost 8 zařízení domácí hospicové péče, síť domácí hospicové péče pokrývá celé 
území kraje. Dotace kraje činila opět jako v předchozím roce více než 7 milionů korun a představovala více než 55 % 
nákladů těchto zařízení. Zájem o domácí hospicovou péči trvale vzrůstá a její nabídka prokázala své opodstatnění.

PODPORA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Kraj se významně podílí na fi nancování sociálních služeb, které provozují nestátní neziskové organizace nebo obce. 
I v roce 2012 kraj ze svého rozpočtu použil pro tento účel téměř 53 mil. Kč, v podstatě je nucen reagovat na zhoršující se 
stav fi nancování ze státního rozpočtu. 

Důležitý je také opakovaný grantový program z Fondu Vysočiny „Investujme v sociálních službách“. V roce 2012 na něj bylo 
použito 1,9 mil. Kč. Nestátní neziskové organizace si tímto způsobem mohly zlepšit funkčnost svých zařízení anebo pořídit 
motorová vozidla, aby jejich pracovníci mohli přijet do domácností klientů, případně svézt klienty do stacionářů.

Oblast podpory v roce 2012 Výše podpory (v Kč)

Podpora projektů a služeb zajišťovaných subjekty nezřizovanými Krajem Vysočina 52 534 000

Dotace na hospicovou péči  7 247 000

Dotace na prorodinnou politiku  1 258 000

Dotace na dobrovolnictví a neformální výpomoc  2 394 100

PRORODINNÁ POLITIKA KRAJE

V průběhu roku 2012 byla dokončena a zastupitelstvem kraje schválena Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina 
na období 2012–2016. Obsah schválené koncepce reaguje na proměňující se podobu společnosti, zejména rodiny. 
Dokument se zabývá základy rodinné politiky kraje na období 5 let. Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina je tedy 
zastřešujícím dokumentem, jehož obecným cílem je vytvořit na úrovni kraje prostředí příznivé rodině a podpořit 
systémový přístup k opatřením regionální rodinné politiky. Hlavním cílem nové koncepce pro období 2012–2016 je 
v první řadě ukotvit rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních politik, která bude dále cíleně rozvíjena 
a její jednotlivá opatření posilována.

V rámci prorodinné politiky Kraje Vysočina byl v rámci Fondu Vysočiny vyhlášen grantový program „Podporujeme 
prorodinnou politiku obcí“. Cílem programu byla podpora prorodinných aktivit v obcích a městech na území Kraje 
Vysočina. Kraj v rámci této výzvy podpořil projekty měst a obcí v celkové částce 606 tis. Kč.
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SENIORSKÁ POLITIKA

V roce 2012 byla zahájena realizace schváleného projektu „Aktivní seniorská politika Vysočiny – Dolní Rakousko“ (zkrácený 
název Senior plus) z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. Projekt je 
zaměřen na aktivity spojené s aktivním stárnutím v příhraničních regionech Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Cílem 
projektu je mimo jiné i realizace systému slev a výhod na výrobky a služby pro seniory ve věku 55 let a více, s trvalým 
bydlištěm na území Kraje Vysočina, vypracování koncepce seniorské politiky Kraje Vysočina a další možnosti vzdělávání 
seniorů v kraji. Celkový rozpočet projektu na období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2014 je 324 tis. eur.

Při příležitosti oslavy Dne seniorů byl ve dnech 30. 9. 2012 a 6. 10. 2012 Krajem Vysočina připraven celodenní kulturní 
program pro širokou veřejnost. Akce s názvem Svátek seniorů byly postupně uspořádány na náměstí v Jihlavě 
a v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou. Součástí programu bylo i slavnostní zahájení a propagace projektu Senior 
plus, který se u seniorů setkal s velkou odezvou a zájmem. Do konce roku 2012 se k projektu a jeho aktivitám přihlásilo 
více jak 6 tis. seniorů z Kraje Vysočina.

Univerzita třetího věku
Univerzita třetího věku pokračovala v roce 2012 již druhým ročníkem cyklu „Zdravý životní styl seniorů“, který probíhal 
v Domově pro seniory Velké Meziříčí. Nově byl univerzitní způsob výuky seniorů rozšířen do dalšího okresu na Vysočině. 
Pelhřimovský Domov pro seniory otevřel první ročník stejného oboru o zdravém životním stylu seniorů a pro zájem seniorů 
o toto vzdělávání se připravuje rozšíření i do dalších měst Vysočiny.

Odbor sociálních věcí se v roce 2012 aktivně zapojil do Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 
(EY 2012), v jehož rámci se uskutečnily zejména tyto aktivity:
• slavnostní konference u příležitosti zahájení EY 2012 na Vysočině,
• konference s názvem „Aktivní stárnutí – přínos pro celou společnost“,
• setkání dvou generací s názvem „Most mezi generacemi“, jehož se zúčastnily děti z dětských domovů a senioři 

z domovů pro seniory.
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Přenesená působnost

Za samozřejmé považujeme profesionální a kvalitní zajištění výkonu státní správy odborem sociálních věcí v přenesené 
působnosti. V roce 2012 bylo na úseku registrací poskytovatelů sociálních služeb vydáno 57 rozhodnutí. Žádné 
ze správních rozhodnutí na tomto úseku nebylo napadeno opravným prostředkem (řádným nebo mimořádným). 
U poskytovatelů bylo realizováno celkem 21 kontrol plnění podmínek registrace. V březnu 2012 došlo ze strany MPSV 
k nesystémové změně dodavatele webové aplikace Registr poskytovatelů sociálních služeb. To způsobilo řadu komplikací 
v této agendě (zejména co se týče některých funkcionalit) a vyvolalo nutnost zaškolování registrátorů na zcela nový 
systém. Po relativní stabilizaci a základním vyladění systému byla práce s novou webovou aplikací pro zajištění agendy 
registrací sociálních služeb zvládnuta. Dále odbor jako registrující orgán zajišťoval agendu kontroly výkaznictví, 
tj. kontrolu správnosti a úplnosti údajů vykázaných jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Povinnost poskytovatelů 
sociálních služeb sdělit data o poskytovaných sociálních službách za rok 2011 byla splněna. Krajský úřad prostřednictvím 
elektronického systému obdržel celkem 120 výkazů.

Odbor sociálních věcí v roce 2012 zahájil spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Jihlavě při výkonu agendy 
inspekcí kvality sociálních služeb. Pracovníci OSV se zúčastňují procesu inspekcí v sociálních službách společně s týmem 
pracovníků Úřadu práce ČR, kam byla agenda inspekcí po tzv. sociální reformě I přesunuta.

Změnou v sociálním systému tzv. sociální reformou byla od ledna 2012 dána nová kompetence krajským úřadům, vyplývající 
z § 92, § 93 a § 93a zákona o sociálních službách. V rámci této nové kompetence krajský úřad koordinuje, odborně 
a metodicky podporuje a kontroluje výkon přenesené působnosti u agendy sociální práce obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností. Krajský úřad také koordinuje činnosti sociální práce nejen v souvislosti s výkonem činnosti obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působní podle zákona o sociálních službách, ale také u pověřených obecních úřadů v rámci výkonu činnosti 
podle § 6, § 7, § 63 odst. 3, § 64 odst. 1, 2, 3 a § 65 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Při zajišťování  výkonu státní správy 
odborem sociálních věcí v přenesené působnosti bylo v roce 2012 na úseku sociální práce uspořádáno 11 odborných 
seminářů, 4 metodické porady, 2 kazuistické semináře. V rámci metodických návštěv u všech 26 obcí II. a III. typu byla 
poskytnuta pracovníky oddělení sociální ochrany a prevence pomoc při zavedení standardizovaného záznamu sociálního 
pracovníka, pomoc v problematice parkovacích průkazů, veřejného opatrovnictví a zvláštního příjemce důchodu. V Jihlavské 
unii neslyšících pracovníci oddělení sociální ochrany a prevence provedli podrobné seznámení neslyšících se změnami 
v sociálním systému ČR platnými od 1. 1. 2012. V agendě sociálně-právní ochrany dětí byla v roce 2012 zahájena kampaň 
„Hledáme dětem rodinu“. Jejím cílem je nalézt rodiny, jež mohou dětem poskytnout optimální formu náhradní výchovy. 
Kampaň byla zahájena začátkem roku 2012 konferencí zaměřenou zvláště na propagaci pěstounské péče na přechodnou 
dobu. Záměrem je, aby děti nemusely být umisťovány do ústavní péče. Krajem Vysočina byl vydán průvodce pro zájemce 
o náhradní rodinnou péči. 

V náhradní rodinné péči jsme v roce 2012 zaevidovali 16 dětí, pro které bylo potřeba najít novou rodinu. Z těchto 16 dětí 
byla nalezena nová rodina pro 14 dětí. Nepodařilo se nalézt rodinu pro 10letého mentálně postiženého chlapce 
menšinového etnika a 1 chlapce 14letého. Z 16 dětí bylo právně volných do osvojení 12, do pěstounské péče 4. Novou 
rodinu jsme nalezli i pro 2 děti odložené v jihlavském babyboxu. Za účelem zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče 
se poradní sbor sešel v roce 2012 devětkrát.

Celkem bylo zaevidováno 54 žádostí do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, z toho 
žádostí o osvojení 29, o pěstounskou péči 16 a 9 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Z úseku náhradní rodinné péče byl zorganizován seminář Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu 
s odbornými pracovníky Trialogu. Dále proběhlo setkání s pěstounskými rodinami nazvané Postavení pěstouna z pohledu 
novely zákona č. 359/1999 Sb., vánoční setkání pěstounských rodin Kraje Vysočina ve Škrdlovicích a vánoční setkání rodin 
s dětmi v náhradní rodinné péči v Třebíči.

Do přenesené působnosti odboru dále spadá činnost koordinátora romských záležitostí Kraje Vysočina, který v roce 2012 
zpracoval mimo jiné Zprávu o situaci romské menšiny v Kraji Vysočina za rok 2011, která se vždy zpracovává za uplynulý 
rok. Zpráva obsahuje základní údaje o situaci romské menšiny v kraji a zhodnocení politiky romské integrace na úrovni kraje 
a obcí. Zpráva také popisuje situaci Romů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, zdraví 
a bezpečnosti. Koordinátor se ve zprávě zabýval i rozvojem romské kultury a jazyka.
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Evropské projekty

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů
Kraj Vysočina v minulém roce pokračoval s realizací individuálního projektu „Podpora systému primární prevence 
sociálně patologických jevů“, který je spolufi nancován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v celkové výši 19,9 milionu Kč. Jeho cílem je posílení systémových vazeb při zabezpečování primární prevence sociálně 
patologických jevů ve školách a školských zařízeních na území Kraje Vysočina, zejména v oblasti dodávky certifi kovaných 
programů primární prevence do základních a středních škol, dále v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků 
a v oblasti rozvoje spolupráce všech subjektů participujících na primární prevenci v kraji. 

Do konce roku 2012 bylo v Kraji Vysočina podpořeno programy primární prevence 20 319 žáků základních a středních 
škol v celkovém počtu 3 226 vyučovacích hodin primární prevence. V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků 
bylo podpořeno vzdělávacími semináři 2 716 pedagogů. Finanční náklady projektu byly ke konci roku 2012 ve výši 
14 779 600 Kč.

Realizace projektu byla pro Kraj Vysočina především cestou, jak přispívat ke zdravějšímu vývoji nejmladší generace 
a předcházet vzniku násilí, šikany, rasismu nebo závislosti na návykových látkách. Rozmach těchto jevů ve společnosti 
považujeme za velmi závažný, a proto se snažíme investovat evropské prostředky do preventivního působení. Projekt byl 
realizován do 28. 2. 2013.

Propojení systému Rodinných pasů v Kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku
Úspěšnost projektu Rodinných pasů dokládá vzrůstající zájem rodin z Kraje Vysočina i v kalendářním roce 2012. V průběhu 
roku se do systému zaregistrovalo celkem 3 447 rodin, což je největší nárůst od zahájení projektu v roce 2006.

K 30. 6. 2012 bylo ukončeno fi nancování projektu „Propojení systému Rodinných pasů v Kraji Vysočina se systémem NÖ 
Familienpass v Dolním Rakousku“ z prostředků EU. V rámci udržitelnosti je od 1. 7. 2012 fi nancování projektu zajištěno 
prostřednictvím rozpočtu Kraje Vysočina. Pokračovaly průběžné aktivity týkající se provozování kontaktního centra 
pro Vysočinu a Dolní Rakousko (nábor rodin a poskytovatelů, provoz infolinky a webových stránek, propojování 
databází atd.). Podařilo se úspěšně zrealizovat druhou konferenci k rodinným pasům a prorodinné politice, zástupci 
z Dolního Rakouska zde přednesli příspěvky „Rodinná politika v centru země Dolní Rakousko“ a „Rodinné pasy jako 
jedna z prorodinných aktivit země“. Vyšla první edice časopisu Vysočinka a katalogy poskytovatelů slev a výhod.

Tým projektu Rodinné pasy upořádal v průběhu roku 2012 velké množství kulturních akcí nejen pro držitele rodinného 
pasu: mezigenerační setkání rodin ve westernovém městečku Šiklův mlýn, Rodinné pasy v ZOO Jihlava, karnevaly Rodinných 
pasů pořádané Krajem Vysočina v součinnosti s Hitrádiem Vysočina, 1. společenský ples Rodinných pasů a další.

K 31. 12. 2012 byl počet rodin z Kraje Vysočina vlastnících rodinný pas 13 977, od počátku realizace projektu v Kraji 
Vysočina (r. 2006) se průměrně ročně zaregistruje 1 750 rodin. V roce 2011 a 2012 byl zaznamenán vysoký nárůst oproti 
předchozím rokům, zaregistrovalo se každý rok přes tři tisíce nových rodin. V síti Rodinné pasy Kraje Vysočina je v současné 
době zapojeno cca 900 poskytovatelů slev na území našeho kraje.

Statistika databáze rodin – statistiky registrovaných rodin (nárůst počtu registrací za jednotlivé měsíce roku 2012)
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Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt
V roce 2012 pokračovala realizace individuálního projektu, který je fi nancovaný z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR ve výši cca 290 mil. Kč. 
Projekt je zaměřený na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně 
vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Kraje Vysočina. Hlavním záměrem je napomoci těmto 
osobám k plnému zapojení do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat 
na trh práce, udržení se na trhu práce či přístup ke službám, které návratu na trh práce napomáhají. Projekt zajišťoval 
fi nancování služeb od ledna roku 2010 do konce března roku 2013.

V roce 2012 byla do projektu zahrnuta 51. sociální služba. Podařilo se podpořit 5 489 nových uživatelů sociálních služeb. 
K 31. 12. 2012 byla z fi nančních prostředků na podporu sociálních služeb vyplacena částka cca 239,5 mil. Kč.

Jednoznačným přínosem projektu byla stabilizace sítě sociálních služeb na několik let. Díky fi nancování z projektu byl 
uspokojen vyšší počet uživatelů služeb a zlepšila se dostupnost služeb pro obyvatele kraje. Skutečnost, že služby měly díky 
projektu fi nanční prostředky zabezpečeny na více let, jim umožnila plánovat jejich rozvoj a zajistit i větší stabilitu z pohledu 
personálního zajištění služby, což se příznivě odrazilo na kvalitě poskytovaných služeb.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt II
V roce 2012 byla podána žádost o fi nanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která byla 
v lednu 2013 schválena. Projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt II“ 
navazuje na první individuální projekt podpory služeb sociální prevence. Vzhledem k fi nančnímu omezení kraj vybral 
k podpoře pouze dvě služby (azylové domy a sociální rehabilitace), které považuje na základě Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb Kraje Vysočina na období 2012 až 2014 za nejdůležitější pro podporu sociálního začleňování vymezených 
cílových skupin. Realizací projektu bude nadále garantováno zajištění fungování sítě dvou služeb sociální prevence na území 
Kraje Vysočina. Cílová skupina nebude vystavena riziku sociální exkluze a budou jí poskytovány služby podporující její 
samostatné fungování bez potřeby masivní konzumace služeb sociální prevence. Projektem bude zajištěno fi nancování 
těchto služeb od dubna 2013 do konce roku 2014. Celkové náklady projektu jsou ve výši 62 626 200 Kč.

Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
Kraj Vysočina je jedním z mála krajů České republiky, které se dlouhodobě věnují podpoře rodiny, zejména rodinám 
s dětmi. Dnem 1. 6. 2012 započal Kraj Vysočina s realizací projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce 
rodinné politiky kraje“, který je fi nancován z fi nančních prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Doba realizace projektu je stanovena do 31. 12. 2014. 

Předložený projekt má za cíl iniciovat místní partnerství aktérů v Kraji Vysočina zabývajících se zaměstnaností (rovností 
šancí) a vést ke slaďování pracovního a rodinného života místních obyvatel. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím 
řady aktivit: seminářů, konferencí, kulatých stolů, tištěných publikací a práce v regionálních partnerstvích. Budou se tak 
formulovat a šířit vhodná opatření k řešení problémů cílových skupin projektu a tím i ke zlepšení jejich kvality života. 
Cílovými skupinami projektu jsou dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní 
kvalifi kace, ženy v předdůchodovém věku, ženy po rodičovské dovolené vracející se na trh práce nebo muži v obdobné 
situaci jako ženy s malými dětmi. 

Projekt vychází z již provedených analýz mapujících potřeby místních cílových skupin, z nichž jako hlavní problémy Kraje 
Vysočina vyplynuly zejména tyto: nižší vzdělání obyvatel, nízká ekonomická síla domácností, přežívající stereotypy mezi 
zaměstnavateli, obtížnost sladění pracovního a rodinného života, vyšší nezaměstnanost žen. Kraj Vysočina chce 
prostřednictvím projektu vytvořit příznivé podmínky pro vznik a fungování rodin a kvalitní uplatnění žen na trhu práce. 
Osvědčené postupy a řešení se následně budou promítat do koncepčních dokumentů na úrovni kraje a obcí a budou tak 
pomáhat se zlepšováním života rodin na Vysočině.

Meziroční porovnání statistiky databáze rodin

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem

Počet rodin 1 290 1 066 1 859 577 3 139 3 447 13 977
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Žijeme a pracujeme na Vysočině
Smyslem a podstatou projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ je snaha pružně reagovat na trendy změn 
v demografi cké struktuře Kraje Vysočina, ať už jde o úbytek obyvatel v kraji či změny ve věkové skladbě populace – úbytek 
narozených, odchod mladých lidí z kraje či nárůst osob ve věkové skupině 65+.

Jako cílové skupiny byly defi novány tři okruhy osob: první okruh tvoří zaměstnanci – muži a ženy vracející se z rodičovské 
dovolené zpět na trh práce, druhou skupinu představují zaměstnavatelské subjekty zřizované Krajem Vysočina, třetí 
množinou osob je široká veřejnost.

Aktuálně v rámci realizace projektu probíhá celá řada aktivit. Budování sítě tzv. Family Pointů v Kraji Vysočina, respektive 
prvního Family Pointu v Kraji Vysočina v Havlíčkově Brodě je v plném proudu. Family Point je bezbariérové místo přátelské 
rodině, ve svých prostorách poskytuje podmínky pro péči o dítě a získávání informací pro podporu rodinného života. Nabízí 
poradenství v oblastech rodinného života, internet pro veřejnost, možnost přebalení a nakrmení dětí, prostor pro setkávání 
a v neposlední řadě dětský koutek. Zahájení jeho provozu je plánováno na květen 2013. V rámci projektu „Žijeme 
a pracujeme na Vysočině“ vzniknou ještě další dva Family Pointy.

Aktuálně též probíhá genderový audit ve vybrané příspěvkové organizaci Kraje Vysočina ze sociální oblasti. Audit je 
odborně prováděn genderovými expertkami, které jsou součástí realizačního týmu projektu. Do konce realizace projektu 
budou uskutečněny ještě další dva genderové audity. Tyto aktivity jsou doprovázeny koncepční činností s ohledem 
na myšlenkové začlenění do koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina.

Harmonizace při opatrování dětí
Jedná se mezinárodní projekt se zahraničním partnerem z Dolního Rakouska, který je realizován od 1. 9. 2012. Cílem 
projektu je vytvořit pestrou, jednoduše přístupnou a fl exibilní nabídku péče o děti a odstranit tak diskriminační bariéru 
při uplatnění rodičů s malými dětmi na trhu práce, způsobenou nedostatečnou nabídkou péče o děti. V rámci projektu 
budou vytyčeny podmínky, za kterých může být péče o děti efektivně realizována, bude vytvořen webový portál, který 
bude obsahovat veškeré informace o službách týkajících se péče o dítě. Na tomto portálu bude možné vyhledat 
informace o dostupné péči o dítě v obou zemích pomocí zadaných parametrů. Poskytovatelé služeb budou průběžně 
ověřováni a data budou aktualizována.

Dále se počítá se zřízením informační linky pro rodiče (helpline) a také bude nabídka péče rozšířena o výměnu služeb 
a předávání zkušeností mezi Dolním Rakouskem, Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina. Jedním z cílů projektu je 
pomocí konfrontace informací o systémech péče v sousedních regionech určit zásadní nedostatky, které je nutné 
odstranit, případně transformovat, tak aby bylo dlouhodobě dosaženo kvalitního systému péče o děti. Cílem je také 
propojení rakouské a české nabídky služeb prostřednictvím internetových stránek.
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Kvalita života je dnes z velké části posuzována i dle kvality životního prostředí 
dané lokality. A Kraj Vysočina dlouhodobě patří k regionům s nejvyšší kvalitou 
životního prostředí v celé České republice. Nejde jen o čisté ovzduší, čistotu vod 
a vodních toků, ale též o zachování krajinného rázu, ochranu ohrožených druhů 
rostlin a živočichů, o komplexní a k přírodě šetrné řešení problematiky likvidace 
odpadů či o snahu snižovat energetické náročnosti nejrůznějších budov. 
A v tomto kontextu je činnost odboru životního prostředí velice rozmanitá.

V roce 2012 jsme velice intenzivně pracovali na dokončení dokumentů, které řeší 
problematiku Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina 
(ISNOV). Hlavním cílem je sjednotit a koordinovat kroky zejména obcí a svozových 
firem působících v oblasti odpadového hospodářství ve spolupráci s krajem tak, 

aby byl naplněn plán odpadového hospodářství. V dokumentaci ISNOV je kladen důraz na komplexnost řešení, 
od předcházení vzniku odpadů a jejich materiálové využití přes využívání biologicky rozložitelného odpadu až po změnu 
ve způsobu nakládání se směsným komunálním odpadem, tzn. ústup od skládkování a snaha o jeho energetické využití. 
Dokumentace ISNOV byla v roce 2012 předložena zastupitelstvu kraje a zastupitelstvům řady zúčastněných měst, městysů 
a obcí, která dokumentaci vzala na vědomí a rozhodla o pokračování prací na tomto projektu. 

Dalším velice důležitým dokumentem zpracovaným v roce 2012 byla Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití 
opadů (ZEVO). Práce na tomto dokumentu byly dokončeny až těsně před koncem roku. Tato studie proveditelnosti má 
za cíl zodpovědět otázku možnosti výstavby zařízení pro energetické využití odpadů v našem kraji, a to nejen z pohledu 
ekonomického, ale též z pohledu vhodnosti různých uvažovaných lokalit.

Zároveň jsme si vědomi zájmu veřejnosti a řady nestátních neziskových organizací o způsoby řešení problematiky 
odpadového hospodářství. Proto je naší snahou maximální otevřenost. Projekt ISNOV je dlouhodobá záležitost. Ale je naší 
povinností již nyní intenzivně řešit otázku ubývající kapacity skládek v našem kraji, hledat ekonomicky a ekologicky 
udržitelná a vyvážená řešení, ač se výsledky dostaví až v dlouhodobějším horizontu. 

Je potěšitelné, že občané našeho kraje patří v systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu 
ke špičce. Pro obce zapojené do tohoto systému byla ve spolupráci se společnostmi Ekokom, Asekol a Elektrowin 
zorganizována soutěž „My třídíme nejlépe“, na které jsme se podíleli nejen organizačně, ale též fi nančně.

Kraj Vysočina je hrdý na své čisté ovzduší, nechceme však ustrnout a věnujeme problematice ochrany ovzduší bedlivou 
pozornost. V roce 2012 jsme proto spustili nový projekt Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina, který sleduje 
kvalitu ovzduší po celém území našeho kraje. Cílem je objektivně poskytovat veřejnosti a veřejné správě aktuální 
informace o kvalitě ovzduší v systému on-line. Vzniká tak veřejně přístupný informační portál, který bude sloužit 
v rozhodovacím procesu výkonu státní správy i samosprávy. Výstupy jsou plně slučitelné s výstupy státního monitoringu 
a doplňují měření v oblastech a sídlech, které státní monitoring nepokrývá. Výsledky jsou průběžně zveřejňovány 
na portálu Ovzduší Vysočiny na webových stránkách kraje.

Velké penzum práce je věnováno projektům podporovaných z Operačního programu Životní prostředí. V roce 2012 jsme 
začali realizovat řadu opatření zaměřených na úspory energetické náročnosti budov ve vlastnictví Kraje Vysočina, 
zejména nemocnic, ústavů sociální péče a dětských domovů. Jedná se o poměrně velké fi nanční prostředky vkládané 
do těchto akcí, nicméně z dlouhodobého hlediska je přínos těchto opatření nezpochybnitelný. V zařízeních zřizovaných 
krajem jsme vstoupili do realizační fáze i v projektech tzv. revitalizace parků a zeleně. Neméně významné byly projekty 
péče o přírodu Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina a Biodiverzita. Z rozpočtu Kraje Vysočina byly 
vyčleněny tak jako v minulých letech finanční prostředky ve výši cca 4 miliony Kč na péči o maloplošná zvláště chráněná 
území. Zde se jednalo nejen o přímé ekologicky přínosné zásahy, ale i o aktualizace či vypracování nových plánů péče 
a o značení těchto chráněných území.
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Vedle realizace vlastních projektů je větší část úkolů řešených odborem životního prostředí z oblasti přenesené působnosti 
státní správy. Jedná se o posuzování vlivu projektů na životní prostředí (EIA), o řešení problematiky integrované prevence, 
ochranu zemědělského půdního fondu a řadu dalších. Velká pozornost byla též věnována metodické podpoře nižších 
orgánů státní správy, pro něž byla zorganizována celá řada seminářů a školení.

Životní prostředí se v Kraji Vysočina vyznačuje vysokou kvalitou. Nicméně nesmíme usnout na vavřínech. Je naší povinností 
aktivním přístupem přispět k udržení a dalšímu zlepšení tohoto stavu. Jak říkal můj předchůdce, Vysočina musí zůstat 
i nadále zeleným srdcem České republiky.

Zdeněk Chlád
radní pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí
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OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

K 31. 12. 2012 se na území Kraje Vysočina nacházela tato území:
• 2 velkoplošná chráněná území (CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory),
• 182 maloplošných chráněných území (tj. sedm národních přírodních rezervací, tři národní přírodní památky, 71 přírodních 

rezervací, 101 přírodních památek), z toho v péči Správy CHKO je 44 území a ostatních 138 území je v péči Kraje 
Vysočina

• 9 přírodních parků,
• 75 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000,
• 2 smluvně chráněná území Ficků rybník a Jeřišno-Heřmaň.

V roce 2012 byla Krajem Vysočina nově vyhlášena (převyhlášena) tato území:
• Nařízení Kraje Vysočina č. 1/2012, o zřízení přírodní rezervace Vírská skalka a jejího ochranného pásma
• Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2012, o zřízení přírodní památky Sochorov
• Nařízení Kraje Vysočina č. 3/2012, o zřízení přírodní památky Nová Říše
• Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2012, o zřízení přírodní rezervace Suché skály
• Nařízení Kraje Vysočina č. 5/2012, o zřízení přírodní památky Hajnice a jejího ochranného pásma
• Nařízení Kraje Vysočina č. 6/2012, o zřízení přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště
• Nařízení Kraje Vysočina č. 7/2012, o zřízení přírodní rezervace Na Oklice
• Nařízení Kraje Vysočina č. 8/2012, o zřízení přírodní památky Rašelinné jezírko Rosička
• Nařízení Kraje Vysočina č. 9/2012, o zřízení přírodní památky Špilberk
• Nařízení Kraje Vysočina č. 10/2012, o zřízení přírodní památky Kobylinec
• Nařízení Kraje Vysočina č. 11/2012, o zřízení přírodní památky Borecká skalka
• Nařízení Kraje Vysočina č. 12/2012, o zřízení přírodní památky Náměšťská obora a jejího ochranného pásma
• Nařízení Kraje Vysočina č. 13/2012, o zřízení přírodní památky Ptáčovský kopeček
• Nařízení Kraje Vysočina č. 14/2012, o zřízení přírodní rezervace Baba – V Bukách a jejího ochranného pásma
• Nařízení Kraje Vysočina č. 15/2012, o zřízení přírodní památky Belfrídský potok
• Nařízení Kraje Vysočina č. 18/2012, o zřízení přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka a jejího ochranného pásma
• Nařízení Kraje Vysočina č. 19/2012, o zřízení přírodní památky Mrázkova louka
• Nařízení Kraje Vysočina č. 20/2012, o zřízení přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina
• Nařízení Kraje Vysočina č. 21/2012, o zřízení přírodní rezervace Nad Svitákem a jejího ochranného pásma
• Nařízení Kraje Vysočina č. 22/2012, o zřízení přírodní rezervace V Lisovech
• Nařízení Kraje Vysočina č. 23/2012, o zřízení přírodní památky Šafranice

Kraj Vysočina v roce 2012 vynaložil 4 miliony Kč z vlastního rozpočtu na péči o zvláště chráněná území ve své 
působnosti. Péče zahrnuje zejména pravidelné kosení, odstraňování náletů, označení chráněných území v terénu, 
zpracování plánů péče a přípravu podkladů pro vyhlášení.



V ý r o č n í  z p r á v a  2 012  —  6 5

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁHRADA ŠKOD ZPŮSOBENÝCH CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY

Zákon o náhradách škod umožňuje nárokovat od státu náhradu hmotné škody způsobené vybranými zvláště chráněnými 
živočichy – bobrem evropským, vydrou říční, kormoránem velkým, losem evropským, medvědem hnědým, rysem 
ostrovidem a vlkem. Na území Kraje Vysočina byly doposud řešeny pouze škody způsobené vydrou říční, bobrem 
evropským a kormoránem velkým.

Finanční náhradu škody vyplácí od roku 2003 kraj, v roce 2012 takto zaplatil necelé 3 miliony Kč (2 874 318 Kč). Z toho 
bylo uspokojeno 50 žadatelů o náhrady škody způsobené vydrou v celkové výši necelých 1,8 milionu Kč a 13 žadatelů 
o náhrady škody způsobené kormoránem velkým ve výši necelých 1,2 milionu Kč. O náhradu škody bobrem evropským 
nebylo v roce 2012 požádáno.

Výše celkové škody za rok se přiblížila 3 milionům Kč poprvé v roce 2006, od tohoto roku bývá každoročně obdobná. 
Počet žádostí o náhradu škody způsobené vydrou říční má mírně klesající tendenci, výše škod zůstává přitom víceméně 
neměnná. Pravděpodobným důvodem je skutečnost, že bylo zpoplatněno zhotovení odborných posudků na výši škody.

Kraj Vysočina v roce 2012 opětovně fi nančně podpořil záchrannou stanici v Pavlově u Ledče nad Sázavou, jež se zabývá 
především péčí o handicapované živočichy, kteří byli nalezeni na území Kraje Vysočina, dále environmentální výchovou 
a osvětou, poradenstvím, ochranou a podporou volně žijících živočichů a rostlin a původních ekosystémů, ochranou 
a tvorbou krajiny, realizací záchranných programů zvláště ohrožených druhů atd. Stanice má působnost garantovanou 
rozhodnutím MŽP pro celý Kraj Vysočina.

Další prostředky na ochranu přírody a krajiny byly využity z projektů podpořených dotací z Operačního programu Životní 
prostředí (bližší informace jsou uvedeny na konci této kapitoly).

OCHRANA PŮDY

Kraj Vysočina patří v měřítku České republiky ke krajům s vyšším podílem orné půdy. 

V Kraji Vysočina stále ubývají plochy zemědělské půdy. Během roku 2012 došlo k trvalému odnětí 167,3 hektaru 
zemědělské půdy pro projekty s rozlohou nad jeden hektar. Z toho bylo odňato 2,8 hektaru pro účely výstavby 
komunikací, 39,6 hektaru pro bytovou výstavbu a 19,9 hektaru pro průmyslovou zástavbu. Významnou část tvořilo 
odnětí půdy pro následné zalesnění (51,5 hektaru), pro vodohospodářské stavby (39,6 hektaru) a rekreaci a sport 
(13,6 hektaru). Oproti minulým rokům opět vzrostla rozloha trvale odňatých ploch. Rozsahy ploch odnímaných 
dle jednotlivých účelů souvisejí se zájmem konkrétních investorů a s dotačními tituly v daném roce.

Půdní fond je na řadě míst ohrožován vodní erozí, neboť hlavně vlivem silných přívalových srážek a nedodržováním 
agrotechnických postupů dochází k poškození příznivých fyzikálních vlastností půdy. Část zemědělských subjektů se 
v roce 2012 zaměřila na výstavbu zemědělských bioplynových stanic, což zároveň vyvolalo přímou potřebu vybudování 
nových ploch pro uskladnění kukuřice a změnu způsobu hospodaření (změna osevních postupů, rozšíření ploch 
pro pěstování kukuřice na úkor jiných plodin). Jde o pokračující trend.
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OCHRANA OVZDUŠÍ

Imisní situace
Kraj Vysočina je z hlediska čistoty ovzduší jedním z nejčistších regionů České republiky. Potvrzuje to dlouhodobý 
monitoring Českého hydrometeorologického ústavu včetně modelování či výzkumných projektů.

V Kraji Vysočina je z hlediska ochrany vnějšího ovzduší prioritním cílem ochrana zdraví obyvatelstva, přičemž důraz je 
kladen nejen na aglomerace s nejvyšší hustotou obyvatelstva, ale i na obce s nízkým počtem obyvatel. V současnosti 
představují největší problém suspendované částice (měřeny jsou frakce PM10, PM2,5 a menší) a na ně vázané látky 
(polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy), v letním období pak přízemní ozon a v blízkosti frekventovaných 
komunikací oxid dusičitý.

Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a oblastí s překračováním cílových imisních limitů na rozloze 
Kraje Vysočina (v %), 2004–2010
Překročení 24hodinového imisního limitu pro PM10 a cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren v zóně Vysočina v letech 
2008–2010 jsou uvedeny v následující tabulce.

Překročení imisních a cílových imisních limitů na území zóny Vysočina (v % území zóny), období let 2008–2010*

Rok PM10 benzo(a)pyren

2008  – 0,06

2009  – 0,04

2010 0,06 0,51

* Aktuálnější údaje nebyly v době vydání výroční zprávy známy Zdroj: Věstník MŽP

V další tabulce je uveden vývoj překročení 24hodinového imisního limitu pro PM10 ve formátu používaném pro vymezení 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší Ministerstvem životního prostředí, tedy v procentech území stavebních úřadů.

Vymezení OZKO* pro PM10 (v % území SÚ), období let 2008–2010**

Stavební úřad Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010

Městský úřad Třebíč  – – 1,1

* OZKO – oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší; oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci územního 
celku (zóny nebo aglomerace), kde je překročena hodnota imisního limitu pro ochranu lidského zdraví u jedné nebo více 
znečišťujících látek (oxid siřičitý, suspendované částice PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen)
** Aktuálnější údaje nebyly v době vydání výroční zprávy známy

Zdroj: Věstník MŽP

Z provedené analýzy úrovně znečištění ovzduší na území zóny Vysočina vyplývá: 
• K překračování imisních limitů došlo v posledních třech letech pouze jednou, a to u 24hodinového imisního limitu 

pro PM10 v dopravně zatíženém městě Třebíč s velmi nevyhovujícími rozptylovými podmínkami.
• K překračování cílového imisního limitu dochází především u troposférického ozonu a dále pak u benzo(a)pyrenu. 
• Úroveň znečištění ovzduší všemi ostatními znečišťujícími látkami se pohybuje hluboko pod stanovenými přípustnými 

úrovněmi. 
• Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace NOx a SO2 nebyly ve sledovaných letech překročeny na žádné z měřicích 

lokalit, naopak k překračování cílového imisního limitu pro troposférický ozon dochází opakovaně. 
• Kvalita ovzduší na území zóny Vysočina je v porovnání s ostatními zónami dobrá, je však zapotřebí soustředit se 

na eliminaci obecně rozšířených problémů s kvalitou ovzduší a pokusit se dále eliminovat především vliv silniční dopravy. 
• Z provedené analýzy, která čerpá z běžně dostupných informací, nevyplývá problém s kvalitou ovzduší v menších obcích 

vytápěných převážně pevnými palivy. Je však obecně platným pravidlem, že tyto problémy nejsou při využití běžně 
dostupných informací patrné, nicméně existují a jsou závažné. 

• Z pohledu vývoje úrovně znečištění ovzduší v zóně lze očekávat spíše stagnaci stávajícího stavu s tím, že další 
zdokonalování modelovacích technik by mohlo v budoucnu upozornit na některé další izolované problémy s PM10, PM2,5 
a benzo(a)pyrenem. 



V ý r o č n í  z p r á v a  2 012  —  6 7

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Státní monitorovací síť na území Kraje Vysočina
Na území Kraje Vysočina je v současnosti sedm lokalit měření kvality ovzduší ve správě Českého hydrometeorologického 
ústavu. V lokalitách Jihlava, Třebíč, Kostelní Myslová probíhá automatizovaný měřicí program (AIM), v lokalitách 
Dukovany, Křižanov, Velké Meziříčí a Košetice manuální měřicí program (MIM). Dále jsou v Kraji Vysočina tři stanice 
ve správě poboček Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, a to v Havlíčkově Brodě (Smetanovo náměstí), Jihlavě 
(Znojemská) a Žďáru nad Sázavou.

Mimo výše uvedený státní monitoring zajistil Kraj Vysočina nad rámec zákona další měření. Jedná se o měření provedená 
v souvislosti s projektem „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních 
rizik“, který zrealizoval v letech 2008 a 2009 ČHMÚ ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Brně. Ve sledované 
oblasti přesahující území města Jihlavy byl hodnocen vliv dopravy, šíření pachových látek, zdravotní rizika a pro správné 
rozhodování na úrovni kraje slouží rozptylová studie města Jihlavy. Cílem studie bylo mimo jiné najít kroky ke zlepšení kvality 
ovzduší nejen v zájmové oblasti, ale i v celém Kraji Vysočina, a to ve vztahu ke strategickým dokumentům Kraje Vysočina.

Kompletní studie je zveřejněna na stránkách krajského úřadu:
www.krvysocina.cz/vyhodnoceni-kvality-ovzdusi-prumyslove-zony-mesta-jihlavy-a-z-nehovyplyvajicich-zdravotnich-rizik/

Vzhledem k tomu, že výše uvedená odborná studie prokázala významný vliv lokálních topenišť a dopravy na kvalitu ovzduší, 
Kraj Vysočina rozšířil sledování ovzduší na celý Kraj Vysočina v rámci Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina 
(dále jen ISKOV). Kraj Vysočina získává přes tento systém aktuální data o plošném znečištění ovzduší s ohledem na dopad 
průmyslového znečištění, vliv dopravy a lokálních topenišť. Základem systému jsou tři mobilní měřicí stanice, které v intervalu 
8 týdnů měří ve 24 pečlivě vybraných lokalitách hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek, jako jsou např. prašné částice 
PM10 a PM2,5, NO, NO2 a další oxidy dusíku, SO2, VOC (těkavé organické sloučeniny), polyaromatické uhlovodíky, výběrově 
také aldehydy a dioxiny. Současně se měří meteorologické prvky (směr a rychlost větru, teplota, tlak, vlhkost vzduchu).

Data získaná z této sítě se on-line zveřejňují na níže uvedených stránkách, aby měla široká veřejnost aktuální informace 
o znečištění ovzduší na jednotlivých místech kraje. Především však slouží výsledky měření k dlouhodobému sledování stavu 
ovzduší na Vysočině a k modelování výhledů. Získané výstupy se stanou podkladem pro výkon státní správy na úseku 
ochrany ovzduší a především pro rozhodování samospráv o opatřeních na ochranu ovzduší nebo o nových investicích 
v oblasti průmyslu, zemědělství nebo dopravy. On-line informace jsou uvedeny na stránkách www.ovzdusivysocina.cz/.
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EMISNÍ SITUACE

Kvalita ovzduší v Kraji Vysočina byla a je nejvíce ovlivňována emisemi z dopravy a z malých spalovacích zdrojů znečišťování 
ovzduší. Hromadně sledované zdroje znečišťování ovzduší evidované v REZZO 3 zahrnují emise z vytápění domácností, 
fugitivní emise prachu ze stavební a zemědělské činnosti, emise amoniaku z nesledovaných chovů hospodářských 
zvířat, aplikace minerálních hnojiv a emise VOC z plošného použití organických rozpouštědel. Meziroční změny v množství 
emisí z vytápění domácností jsou závislé především na charakteru topné sezóny a na změnách ve skladbě spalovacích 
zařízení. Zatímco topné sezóny v letech 2006 až 2009 měly podobný teplotní průběh pod hodnotou normálu, topná 
sezóna 2010 patřila k nejchladnějším za posledních deset let. V roce 2010 používalo přibližně 17 % domácností k vytápění 
tuhá paliva. Z těchto 17 % tvoří podle odborných odhadů téměř polovinu stará spalovací zařízení s prohořívací konstrukcí, 
která mají z hlediska tvorby emisí nejhorší vlastnosti. Tato zařízení mají životnost až několik desítek let a z důvodu snadnější 
cenové dostupnosti se stále prodávají.

Následující tabulka uvádí vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v letech 2008–2010 na území zóny Vysočina.

Vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v letech 2008–2010* na území Zóny Kraje Vysočina (v kt/rok)

Znečišťující látka 2008 2009 2010

TZL  5,177  5,119  5,06

SO2  2,772  2,718  3,02

NOx 13,609 13,333 12,94

VOC  9,827  9,718  9,52

NH3  7,611  8,407  8,87

* Aktuálnější údaje nebyly v době vydání výroční zprávy známy Zdroj: ČHMÚ

Z provedené analýzy emisí na území zóny Vysočina vyplývá: 
• Dominantní postavení u emisí sledovaných znečišťujících látek mají silniční doprava a vytápění domácností, pouze u VOC 

a NH3 hrají větší roli také menší lakovny a zemědělské chovy.
• Doporučené krajské emisní stropy byly bez problémů splněny pro SO2 a VOC, jen s velmi těsnou rezervou byly splněny 

pro NOx a pro amoniak nebyly splněny. S ohledem na skutečnost, že závazné národní emisní stropy byly bezpečně 
splněny pro všechny znečišťující látky, není nutné přijímat za účelem snížení emisí NOx a NH3 žádná dodatečná 
opatření z úrovně kraje.

• Na základě srovnání emisí v letech 2007 a 2010 lze konstatovat, že výrazně poklesly emise tuhých látek z velkých zdrojů, 
což je zapříčiněno především vlivem snížení emisí na zdrojích KRONOSPAN CR, spol. s r. o. Další poměrně výraznou 
změnou je nárůst emisí amoniaku v segmentu malých zdrojů. Jinak lze emisní situaci hodnotit jako bez výrazných trendů. 

• S ohledem na nízký význam není potřeba přijímat dodatečná normativní opatření, na druhou stranu by bylo vhodné, 
s ohledem na podíly některých zdrojů na emisní bilanci v jejich kategorii, uplatnit měkké nástroje, např. zvýšení 
informovanosti o možnostech fi nanční podpory snižování emisí. Jedná se např. o Dřevozpracující družstvo Lukavec, které 
tvoří více než 1/3 emisí TZL z REZZO 1, obdobně ŽĎAS, a. s., (kotelna) a ČOV ve Žďáru nad Sázavou z hlediska emisí SO2. 
Z pohledu NOx se navíc jedná rovněž o KRONOSPAN CR, spol. s r. o., který spolu s výše uvedenými dvěma zdroji tvoří 
necelé 2/3 celkových emisí z REZZO 1. 
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Celkové množství produkce odpadů v Kraji Vysočina klesá, a to od roku 2002 o více než polovinu. Naproti tomu
u komunálních odpadů produkce pomalým tempem narůstá. Produkce komunálních odpadů se pohybuje přes čtvrtinu 
(25,69 %) z celkové produkce odpadů, přičemž produkce na obyvatele za rok 2012 byla  448 kilogramů.

Množství skládkovaných odpadů v Kraji Vysočina narůstá, a to včetně biologicky rozložitelné složky, kterou skládkovaný 
odpad obsahuje. V kraji představuje skládkování komunálního odpadu na skládkách prozatím jeden z nejčastějších způsobů 
nakládání s odpady, přestože by se mělo dle hierarchie nakládání s odpady jednat o způsob nejméně preferovaný. Rovněž 
veškerý zbytkový komunální odpad je ukládán na skládky. Podíl jeho vytříděných složek k materiálovému využití však 
vzrůstá. Některé obce zavádějí oddělený sběr bioodpadu, který využívají v kompostárnách nebo bioplynových stanicích, 
případně zavádějí systémy domácího kompostování. Proto je nezbytné i do budoucna podpořit veškeré aktivity, které vedou 
především k prevenci vzniku odpadů, k vyššímu využívání odpadů již vzniklých, a to jak materiálovému, tak energetickému.

Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady (ISNOV)
Aktivity, které pomohou zvýšit materiálové a energetické využití komunálních odpadů, budou v příštích letech cíleně 
podporovány v projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV), na jehož tvorbě Kraj Vysočina 
intenzivně spolupracuje s městy a obcemi kraje.

ISNOV je zaměřen zejména na předcházení vzniku komunálních odpadů (KO), vytváření integrované a přiměřené sítě 
zařízení k nakládání s KO, zvýšení materiálového a přímého energetického využívání KO. Účelem spolupráce je úspěšná 
příprava projektu ISNOV, který spočívá ve vypracování technicko-ekonomických analýz projektu, přípravě implementace 
doporučení pro realizaci aktivit a výstupů projektů vzešlých z analýz, v environmentální osvětě a práci s veřejností.

Materiálově využitelné složky z komunálních odpadů
Největší podíl vytříděných složek z komunálních odpadů, které lze materiálově využít, tvoří papír, sklo bílé a barevné, 
plasty, nápojové kartony a biologicky rozložitelné odpady. Podíl na materiálovém využití má i zpětný odběr vyřazených 
elektrozařízení a elektrospotřebičů. Třídění všech těchto složek je v kraji stabilně nad celorepublikovým průměrem a kraj ho 
aktivně podporuje při spolupráci se společnostmi Ekokom, Asekol a Elektrowin.

Na Vysočině je povoleno
Na Vysočině bylo k 31. 12. 2012 povoleno 301 zařízení k nakládání s odpady. Jedná se o zařízení k odstraňování odpadů, 
využití odpadů a ke sběru a výkupu odpadů.
Jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách kraje: www. extranet.kr-vysocina.cz/websouhlasy/.

Jsou to například tato zařízení: 
• 11 skládek (na území kraje se nenachází žádná skládka nebezpečných odpadů),
• 3 funkční spalovny nebezpečných odpadů,
• 18 kompostáren,
• 2 bioplynové stanice pro biologicky rozložitelné odpady,
• 28 zařízení k nakládání s autovraky.

Staré skládky
Přetrvávajícím problémem je nedostatek finančních prostředků na monitoring a následné sanace kontaminovaných míst 
v kraji, mezi něž patří i staré skládky odpadů, přestože někteří vlastníci těchto kontaminovaných míst využívají možnosti 
dotace z Operačního programu Životní prostředí na jejich odstranění.
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SNIŽOVÁNÍ NADMĚRNÉ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE

Území Kraje Vysočina je situované na geologickém podloží s převažujícím vysokým radonovým indexem, a tedy s možností 
zvýšené emanace radioaktivního radonu do obydlí a budov veřejného zájmu, ale též do zdrojů pitné vody. Kraj proto 
aktivně využívá možností Radonového programu ČR. V roce 2012 byla dokončena protiradonová opatření ve třech 
rodinných domcích a pět dalších zájemců získalo dotaci v celkové výši 0,75 milionu Kč. Podařilo se ozdravit dva veřejné 
vodovody nákladem 4,4 milionu Kč. Realizovanými opatřeními se ozdravilo životní prostředí pro dalších přibližně 
380 obyvatel Kraje Vysočina.

PREVENCE ZNEČIŠTĚNÍ

Důležitým úkolem v ochraně životního prostředí je jednak důsledné a systematické předcházení znečištění, jednak zajištění 
snižování škodlivých vlivů na složky životního prostředí a veřejného zdraví, a to v jejich vzájemném působení a souvislosti.

Jedná se převážně o vliv průmyslových a zemědělských podniků, a proto je nutné zavést environmentálně šetrné hodnocení 
komplexně. Při posuzování se hodnotí vlivy na životní prostředí jak při přípravě, provádění a provozování, tak i po ukončení 
činnosti v těchto odvětvích.

V této souvislosti jsou kompetence oddělení integrované prevence a EIA zaměřené především na přenesenou působnost 
státní správy. Ve své činnosti oddělení využívá nástroje dané právní legislativou.

Jedná se zejména o tyto hlavní sledované oblasti:
• posuzování vlivů na životní prostředí,
• integrovaná prevence a omezování znečištění,
• prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.

PROJEKTY ŘEŠENÉ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V roce 2012 pokračovala příprava a realizace projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP).

Pokračovala realizace několika dílčích projektů v rámci Implementace soustavy Natura 2000, z OP ŽP byly řešeny náklady 
na inventarizaci území, tj. podklady pro plán péče, zpracování plánu péče, zpracování podkladů pro oznámení návrhu 
na vyhlášení, zpracování návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území – evropsky významné lokality, geodetické zaměření 
lokalit a označení území, označení hranic zvláště chráněného území. 

Do OP ŽP byl připraven nový projekt s názvem „Trvalá ochrana obojživelníků na komunikaci II/351 Kamenice–Třebíč“, který 
by měl vyřešit současný nevyhovující stav této velmi významné jarní tahové trasy obojživelníků, jež doposud vede k vysoké 
mortalitě těchto druhů.

Pokračovala příprava realizace projektu Biodiverzita I a příprava projektu včetně podání žádostí Biodiverzita II. Jedná se 
o projekty na revitalizaci nejcennějších rašelinišť nacházejících se v maloplošných zvláště chráněných územích. Cílem je 
obnova a ochrana přírodních či přírodě blízkých biotopů a ohrožených rostlinných i živočišných druhů s použitím 
asanačních a revitalizačních zásahů nebo opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity, které vedou 
ke zvyšování retenční schopnosti krajiny. Začátek realizace se předpokládá v průběhu roku 2013. V rámci přípravy projektu 
probíhala intenzivní jednání zejména s vlastníky pozemků.

Také pokračovala příprava a realizace projektu Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II a III tak, aby 
realizací projektů došlo jak k řešení stavebních prvků budov, tak zejména k výraznému snížení emisí CO2, SO2, NOx aj.

Na sklonku roku 2012 se rozběhla realizace projektu „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“.



Zemědělství  a lesnictví
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ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Kraj Vysočina a zemědělství – dva pojmy, které k sobě neodmyslitelně patří. 
Stačí jen namátkou jmenovat několik údajů: nejvyšší produkce brambor 
ve srovnání s ostatními kraji v České republice, druhé nejvyšší stavy skotu a s tím 
související produkce hovězího masa a mléka, stále velké stavy chovaných prasat. 
V oblasti rostlinné výroby významné místo v osevních plánech zaujímá řepka 
ozimá, obilí, ale též třeba mák či kmín. Ovšem ne všichni si uvědomujeme, že 
zemědělství se kromě samotné produkce potravin velkou měrou podílí 
i na údržbě krajiny a uchování krajinného rázu našeho kraje. 

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ) se poměrně 
velkou měrou zabývá řešením úkolů z oblasti přenesené působnosti státní 
správy. Jedná se například o vydávání vybraných povolení podle vodního zákona 
a zákona o vodovodech a kanalizacích, dále odbor řeší problematiku v oblasti 
lesního hospodářství, myslivosti a rybářství. Velká pozornost byla též v roce 2012 
věnována metodické podpoře nižších orgánů státní správy, pro něž byla 
zorganizována celá řada seminářů a školení.

Je skutečností, že kompetence krajů jsou z hlediska přímé podpory zemědělství velmi omezené. Nicméně přijmout tuto 
logiku a rezignovat na pomoc zemědělskému sektoru by z hlediska významu tohoto odvětví v našem kraji bylo velmi laciné. 
Podpora odbytu kvalitních zemědělských produktů je jednou z možností této pomoci. V roce 2012 se celkem 43 výrobků 
od osmnácti producentů z Kraje Vysočina zúčastnilo již III. ročníku soutěže Regionální potravina 2012. Vítězné produkty 
byly následně prezentovány na nejrůznějších propagačních akcích v Kraji Vysočina, na nichž se fi nančně podílel i kraj. 
Některé z těchto propagačních akcí byly fi nančně podpořeny z dotačního titulu na podporu zemědělství, celkem 
21 žadatelů získalo souhrnnou částku téměř 1 milion korun.

I v minulém roce OLVHZ pokračoval ve spolupráci s rakouskými kolegy v pracích na projektu tzv. půdoochranných 
technologií. Smyslem tohoto projektu je podpora zavádění speciálních pěstitelských technologií, které přispívají zejména 
u širokořádkových plodin ke zmírnění rizika eroze půdy. To je velice důležité i v kontextu ochrany kvality vod, jednoho 
z největších bohatství Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina je významným zdrojem kvalitní vody pro velkou část České republiky. Vodárenská nádrž Švihov na řece Želivce je 
zásobárnou vody nejen pro obyvatele našeho kraje, ale hlavně pro obyvatele hlavního města Prahy a řady jiných měst středních 
Čech. Vírská nádrž je pak významnou zásobárnou vody pro Brno a některé z oblastí Kraje Vysočina. Zanedbatelná není ani 
aktivní účast zástupců oddělení vodního hospodářství v pracovní skupině k výstavbě pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. 
Ač se tento projekt plánuje realizovat až za několik desítek let, již nyní je třeba řešit kvalitu a množství vody v řece Jihlavě. 

Významným stabilizujícím krajinným prvkem jsou lesy. Lesnictví patří k velmi důležitým ekonomickým oborům v našem kraji. 
Proto jsou na vybrané činnosti v lesním hospodářství poskytovány z rozpočtu kraje příspěvky, a to i menším vlastníkům lesních 
porostů. V roce 2012 bylo celkem vyplaceno více jak 27 milionů korun, a to zejména na výsadbu geneticky kvalitního sadebního 
materiálu a na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, což vede k posílení trvale udržitelného hospodaření v lesích. 

Přiměřený stav zvěře přispívá k zachování rovnováhy v ekosystému. Nicméně je třeba přiznat, že přemnožení prasete 
divokého vede v současnosti ke zvýšení škod na zemědělských plodinách. Taktéž srnčí zvěř způsobuje problémy a hmotné 
škody při své migraci zejména uživatelům dopravní infrastruktury. Proto Kraj Vysočina ve spolupráci s pojišťovnou Generali 
a s jednotlivými mysliveckými sdruženími pokračoval v projektu budování a údržby tzv. pachových ohradníků. Přínos této 
akce pro motoristy je nezpochybnitelný.

Řadě obcí byla v roce 2012 poskytnuta dotace z rozpočtu kraje na výstavbu či rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních 
vod v rámci programu dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Celkem se jednalo o částku více jak 49 milionů 
korun. Realizace těchto akcí nejenže přispěla ke zvýšení komfortu života v konkrétních obcích a městech, ale měla 
i významný ekologický přínos zvláště z pohledu kvality povrchových vod.

Zdeněk Chlád
radní pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství
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Nejtradičnějším a nejtypičtějším odvětvím Vysočiny je zemědělská výroba. Celková rozloha kraje je 679 560 ha. Z celkové 
rozlohy kraje tvoří zemědělská půda 409 470 ha, což je více než 60 %.

V Kraji Vysočina hospodařilo v zemědělství více než 4 000 subjektů, které měly různou velikost. Nejvíce subjektů v Kraji 
Vysočina hospodaří na výměře zemědělské půdy do 5 ha. V kategorii nad 500 ha hospodaří v Kraji Vysočina 
192 zemědělských subjektů.

Zemědělské podniky podle rozlohy zemědělské půdy v roce 2011*

ČR, kraje Celkem
v tom s rozlohou zemědělské půdy (ha)

žádná 0–4,99 5–9,99 1–49,99 50–99,99 100–499,99 500 a více

Jihomoravský  9 982   159  7 934   498   761   210   235   185

Středočeský  5 132   207  1 905   644 1 254   375   471   276

Jihočeský  4 594   236  1 804   545 1 117   343   339   210

Kraj Vysočina  4 230   159  1 938   433   963   312   233   192

Moravskoslezský  3 854   114  2 048   531   733   154   163   111

Zlínský  3 719    43  2 360   569   493    91    87    76

Královéhradecký  2 883   101  1 301   355   678   158   178   112

Plzeňský  2 772   116    854   393   801   228   232   148

Pardubický  2 554    93  1 205   331   522   131   157   115

Olomoucký  2 249   115    940   267   561   109   129   128

Ústecký  2 115   107    727   254   519   140   256   112

Liberecký  1 871    47    806   303   466   108    90    51

Hl. m. Praha    646    39    238    88   157    50    52    22

Karlovarský    632    33    140    74   185    51    86    63

Česká republika 47 233 1 569 24 200 5 285 9 210 2 460 2 708 1 801

* Údaje za rok 2012 nejsou známy Zdroj: ČSÚ

Orná půda 77 %

Travní porosty 20 %

Vinice, sady, zahrady 3 %

Struktura zemědělské půdy v Kraji Vysočina k 31. 12. 2012
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Sklizeň brambor ostatních v roce 2012 podle krajů

Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách

Vysočina  6 205 32,22 199 922

Středočeský  4 543 27,30 124 008

Jihočeský  2 588 31,80  82 310

Jihomoravský  1 202 19,42  23 331

Pardubický    910 31,12  28 336

Moravskoslezský    803 28,88  23 191

Královéhradecký    799 28,01  22 388

Plzeňský    792 30,95  24 504

Olomoucký    389 26,32  10 249

Ústecký    364 25,62   9 330

Zlínský    251 27,23   6 837

Liberecký    151 31,25   4 709

Karlovarský    117 32,63   3 810

Hl. m. Praha      7 24,73     164

Česká republika 19 121 29,45 563 089

Zdroj: ČSÚ

Sklizeň brambor v krajích v roce 2012 v %

Olomoucký − 1,82

Ústecký − 1,66

Zlínský − 1,21

Liberecký − 0,84

Karlovarský − 0,68

Hl. město Praha − 0,03

Vysočina − 35,50

Středočeský − 22,02

Jihočeský − 14,62

Jihomoravský − 4,14

Pardubický − 5,03

Moravskoslezský − 4,12

Královéhradecký − 3,98

Plzeňský − 4,35

Převážná část kraje leží v mírně teplé oblasti s průměrnou roční teplotou 6–8 °C a se srážkami kolem 600 milimetrů ročně. 
Z celé rozlohy kraje pouze 15 % není zařazeno do kategorie méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními. 
Tomu odpovídá dominantní postavení Vysočiny v oblasti pěstování brambor, jež jsou důležitou potravinářskou komoditou. 
Více než třetina českých brambor byla sklizena v Kraji Vysočina.
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V Kraji Vysočina jsme i v roce 2012 mohli v jarním období spatřit velké množství žluté barvy, kterou vytvářely plochy 
kvetoucí řepky. Plochy řepky i v roce 2012 zaujímaly třetí místo v rámci republiky. 

Sklizeň řepky v roce 2012 podle krajů

Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách

Středočeský  84 369 2,80   236 383

Jihočeský  45 807 2,88   131 752

Vysočina  42 302 2,90   122 810

Jihomoravský  39 619 2,28    90 471

Plzeňský  35 204 2,79    98 210

Pardubický  28 783 2,82    81 031

Královéhradecký  25 390 2,77    70 242

Olomoucký  25 018 2,86    71 488

Ústecký  23 358 2,74    64 025

Moravskoslezský  21 735 2,74    59 573

Zlínský  15 378 2,75    42 235

Karlovarský   6 314 2,88    18 152

Liberecký   6 011 2,79    16 773

Hl. m. Praha   2 030 2,95     5 990

Česká republika 401 319 2,76 1 109 137

Zdroj: ČSÚ

Sklizeň řepky v krajích v roce 2012 v %

Královéhradecký − 6,33

Ústecký − 5,77

Moravskoslezský − 5,37

Zlínský − 3,81

Karlovarský − 1,64

Liberecký − 1,51

Hl. město Praha − 0,54

Středočeský − 21,31

Jihočeský − 11,88

Vysočina − 11,07

Plzeňský − 8,85

Jihomoravský − 8,16

Pardubický − 7,31

Olomoucký − 6,45
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Živočišná výroba má podobně jako bramborářství na Vysočině dlouhodobou tradici. K 1. 4. 2012 byl stav skotu na Vysočině 
211 348 kusů a tím byl Kraj Vysočina v porovnání krajů na druhém místě.

Stavy skotu podle krajů k 1. 4. 2012 v %

Moravskoslezský − 5,64

Jihomoravský − 4,44

Zlínský − 4,37

Liberecký − 3,37

Karlovarský − 2,99

Ústecký − 2,71

Jihočeský − 15,66

Vysočina − 15,61

Plzeňský − 11,95

Hl. m. Praha a Středočeský − 10,87

Pardubický − 8,25

Královéhradecký − 7,44

Olomoucký − 6,69

Počet hospodářských zvířat k 1. 4. 2012 podle krajů

Území, kraj Koně Skot
z toho
krávy

Prasata
z toho

prasnice
Ovce Kozy Drůbež

z toho
slepice

Jihočeský  4 513   212 018  84 389   164 953  10 122  27 275  3 080  1 784 625   345 876

Vysočina  1 507   211 348  83 404   261 287  18 547  14 337  2 562    399 710    90 125

Plzeňský  2 279   161 734  65 485   125 513   9 016  20 268  1 062  2 236 599   379 013

Hl. m. Praha 
a Středočeský

 6 152   147 209  56 977   296 906  17 392  24 797  3 333  4 555 360 1 471 800

Pardubický  2 427   111 722  44 419   140 888   9 298  14 401  1 301  2 917 681   209 138

Královéhradecký  2 304   100 743  41 005    86 006   4 811  16 567  1 449  2 271 349 1 472 680

Olomoucký  1 640    90 548  38 087    90 108   5 125  10 405    841    387 262   107 686

Moravskoslezský  2 621    76 383  34 222    51 880   3 735  16 679  1 427  1 047 744   407 720

Jihomoravský  1 715    60 167  24 028   194 801  11 041   9 956  1 171  3 299 773   476 500

Zlínský  2 072    59 135  26 154    59 483   4 022  22 073    967    514 078   116 680

Liberecký  2 150    45 606  20 084    22 712   1 887  17 314  2 596     82 893     3 184

Karlovarský  1 637    40 444  18 215     1 646     163  13 716  1 857    233 105   113 940

Ústecký  2 158    36 628  14 756    82 644   4 998  13 226  1 974    961 129   160 233

Česká republika 33 175 1 353 685 551 225 1 578 827 100 157 221 014 23 620 20 691 308 5 354 575

Zdroj: ČSÚ
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EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Hospodaření šetrné k přírodě, bez umělých hnojiv a pesticidů se v kraji dynamicky rozvíjí. V Kraji Vysočina již hospodaří 
tímto způsobem 354 ekofarem na téměř 21 000 ha zemědělské půdy – 28 % z této výměry představuje orná půda, 
69 % je trvale travních porostů.

Struktura užití půdy v EZ v krajích v roce 2011*

Území, kraj
Počet 

ekofarem

Celkem 
zemědělská 

půda
Orná půda

Trvalé travní 
porosty

Obiloviny Luskoviny Okopaniny

Jihomoravský   322  15 544,54  8 995,03   4 420,57  4 150,89   547,60  77,69

Plzeňský   424  47 504,70  7 945,61  39 293,17  2 732,08   209,47  24,04

Jihočeský   538  67 716,21  7 769,29  59 305,38  3 271,86   353,67  75,35

Vysočina   364  20 815,36  5 967,02  14 492,00  2 325,02   210,24  36,29

Zlínský   371  35 868,13  4 951,51  29 980,66  2 049,32   112,18   6,70

Karlovarský   212  56 666,70  4 128,37  52 512,86  2 103,63    47,11  10,08

Středočeský   276  15 668,36  3 643,31  11 485,18  1 778,98   103,39  10,07

Moravskoslezský   384  53 316,25  3 634,55  48 978,74  1 762,22   130,46  11,88

Ústecký   244  43 892,30  2 670,51  40 677,57  1 131,58    28,17   2,10

Olomoucký   255  36 024,13  2 550,62  32 867,87  1 074,30    77,20  14,40

Pardubický   165  13 297,58  2 533,73  10 696,01    567,86     0,38   6,25

Královéhradecký   216  22 110,55  2 098,55  19 803,10    886,81    25,14  10,09

Liberecký   238  31 636,33  1 782,14  29 580,21    540,67     0,00   3,64

Hl. m. Praha    15     437,19     89,60     347,18      6,39     0,00   0,00

Celkem 4 024 460 498,33 58 759,84 394 440,50 24 381,61 1 845,01 288,58

* Údaje za rok 2012 nejsou známy Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Počet výrobců biopotravin v krajích ČR v roce 2011*

Území, kraj Počet ekofarem
Počet registrovaných výrobců biopotravin1) Počet ekofarem připadajících 

na jednoho výrobce2)Provozovny Subjekty % 

Hl. m. Praha    13  65  23   5,45  1

Středočeský   266  71  43  10,19  6

Jihočeský   526  33  19   4,50 28

Plzeňský   412  37  24   5,69 17

Karlovarský   211  18  12   2,84 18

Ústecký   242  33  16   3,79 15

Liberecký   231  31  22   5,21 11

Královéhradecký   214  32  25   5,92  9

Pardubický   163  34  21   4,98  8

Vysočina   354  42  27   6,40 13

Jihomoravský   303 129 110  26,07  3

Olomoucký   252  43  27   6,40  9

Zlínský   359  41  31   7,35 12

Moravskoslezský   374  37  22   5,21 17

Celkem 3 920 646 422 100,00  9

* Údaje za rok 2012 nejsou známy
1) Výrobce biopotravin je zařazen dle adresy provozovny nikoli sídla
2) Přepočet je proveden k počtu výrobců biopotravin po vyloučení maloobchodních řetězců

Zdroj: Ministerstvo zemědělství
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LESNICTVÍ

Vysočina patří mezi kraje s průměrnou lesnatostí (30,48 %). Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa činí 
v Kraji Vysočina 207 127 hektarů, výměra porostní půdy (půda porostlá lesními porosty) pak 202 049 hektarů. Tyto lesy 
jsou ve vlastnictví přibližně 48 tisíc právnických či fyzických osob. Zdravotní stav lesů na Vysočině se nadále mírně zlepšuje. 
Z obecného hlediska lze konstatovat, že podmínky pro vývoj zdravotního stavu lesů byly v roce 2012 příznivé. Průběh teplot 
byl celkově pro lesní hospodářství uspokojivý, stejně jako množství a rozložení srážek. Zejména na počátku vegetačního 
období netrpěla nová výsadba sazenic suchem jako v jiných letech. V souvislosti s těmito skutečnostmi docházelo 
ke stabilizaci zdravotního stavu lesních porostů a zlepšil se stav ochrany lesa.

Téměř třetinu území Kraje Vysočina tvoří rozsáhlé lesy. Jejich výměra dlouhodobě stoupá a zvyšuje se také různorodost 
dřevinné skladby. Nově zakládané lesní porosty tvoří pestřejší směs dřevin, a tak vznikají stabilnější porosty odolnější 
například vůči bořivým větrům, ale i škodlivému hmyzu (kůrovci apod.). Tento dlouhodobý trend se pojí se značným úsilím 
jak vlastníků lesů, tak i odborných lesních hospodářů. Zapojili jsme se do prací na Národním lesnickém programu II, 
abychom vytvořili lepší podmínky pro vlastníky lesů při obhospodařování tohoto národního bohatství. Aktivní účast 
v pracovních skupinách klíčových akcí a v koordinační radě odráží význam lesního hospodářství pro region.

Podpora hospodaření v lesích Vysočiny se projevila také v roce 2012 vyplacením finančních příspěvků z rozpočtu kraje 
ve výši 27,50 milionu Kč.

Smrkové porosty jsou zdrojem kvalitní dřevní hmoty. Díky tomu se na Vysočině rozvinul dřevozpracující průmysl, poskytující 
zaměstnání obyvatelům našeho regionu. Malé provozovny i provozy nadregionálního významu jsou zdrojem nezbytného 
zhodnocení této obnovitelné suroviny.

Stát − 38 %

Obce a města − 16 %

Právnické osoby − 3 %

Lesní družstva  − 8 %

Fyzické osoby a ostatní − 35 %

Struktura vlastníků lesů Vysočiny v roce 2012

Včelařství na Vysočině

Okresy
Rok 2011 Rok 2012

Chovatelé Včelstva Chovatelé Včelstva

Jihlava   601  7 542   599  7 049

Třebíč   897 13 266   891 12 743

Žďár nad Sázavou 1 044 10 493 1 038 10 041

Havlíčkův Brod   865 10 910   848 10 389

Pelhřimov   740  8 896   744  8 259

Celkem 4 147 51 107 4 120 48 481

Zdroj: Český svaz včelařů

VČELAŘSTVÍ

Včelaření je další tradiční obor, který má v zemědělském spektru Vysočiny své místo. Počet včelařů je v kraji poměrně 
rovnoměrně rozprostřen, přičemž nejvyšší počet včelstev je v teplejší klimatické oblasti Třebíčska.
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Lesnatost jednotlivých oblastí Vysočiny k 31. 12. 2011*

Obce s rozšířenou působností
(ORP)

Plochy v ha
Lesnatost v %

ORP Por. půda

Bystřice nad Pernštejnem  34 794  11 362 32,7

Havlíčkův Brod  63 181  15 010 23,8

Humpolec  22 793   6 978 30,6

Chotěboř  32 895   9 545 29,0

Jihlava  92 183  28 089 30,5

Moravské Budějovice  41 401   9 960 24,1

Náměšť nad Oslavou  21 132   6 863 32,5

Nové Město na Moravě  29 287  10 377 35,4

Pacov  23 456   6 970 29,7

Pelhřimov  82 735  24 018 29,0

Světlá nad Sázavou  29 018  10 263 35,4

Telč  29 138   8 976 30,8

Třebíč  83 771  21 993 26,3

Velké Meziříčí  47 331  13 105 27,7

Žďár nad Sázavou  46 444  18 539 39,9

Vysočina 679 560 202 049 29,7

* Údaje za rok 2012 nejsou známy

Podíl jehličnatých a listnatých lesů Vysočiny v roce 2011*

Výměra v ha Podíl v %

Jehličnaté 176 898  87,5

Listnaté  22 988  11,4

Holina   2 163   1,1

Celkem 202 049 100,0

* Údaje za rok 2012 nejsou známy

Smrk ztepilý − 73 %

Jedle bělokorá − 1 %

Borovice − 10,90 %

Modřín − 3,10 %

Jehličnaté ostatní − 0,3 %

Bříza − 1,40 %

Lípa − 0,60 %

Olše − 1,80 %

Listnaté ostatní − 0,40 %

Dub − 2,40 %

Buk − 3,60 %

Habr − 0,50 %

Jasan − 0,40 %

Javor − 0,70 %

Druhová skladba lesů (souhrn za hlavní dřeviny) v roce 2011 (údaje za rok 2012 nejsou známy)
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Věková struktura porostů

Věkový 
stupeň

Věkové rozpětí
Porostní plocha

(v ha)
% z celkové plochy Normalita Zakmenění*

Zásoba

m3 b.k./ha

1  1–10  17 770   8,8   9,1 9,7   0,1 

2 11–20  16 060   8,0   9,1 9,8  20,6 

3 21–30  14 117   7,0   9,1 9,8 112,0 

4 31–40  12 952   6,4   9,0 9,7 203,4 

5 41–50  15 912   7,9   9,0 9,6 281,8 

6 51–60  12 949   6,4   9,0 9,4 341,3 

7 61–70  20 030   9,9   9,0 9,3 405,7 

8 71–80  21 809  10,8   8,9 9,3 447,4 

9 81–90  16 521   8,2   8,6 9,1 469,6 

10  91–100  16 006   7,9   7,6 9,0 501,3 

11 101–110  15 315   7,6   5,5 8,9 516,2 

12 111–120  10 950   5,4   3,1 8,8 511,2 

13 121–130   4 635   2,3   1,2 8,6 482,4 

14 131–140   2 691   1,3   0,4 8,5 459,9 

15 141–150   1 204   0,6   0,2 8,2 420,3 

16 151–160     509   0,3   0,1 8,4 454,0 

17 161 +     457   0,2   0,1 8,0 371,0 

holina**   2 163   1,1   0,9 – –

Celkem 202 049 100,0 100,0 9,3 325,2

* U etážových skupin součet zakmenění jednotlivých etáží skupiny.
** U sloupce Normalita je vykazována normální paseka.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Porostní plocha

Normalita

Porostní plocha a normalita dle věkových stupňů

Poznámka: Normalita znamená předpoklad, vyplývající z charakteru krajiny a hospodaření na Vysočině.
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Vyplacené finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu Kraje Vysočina v Kč

Dotační titul 2009 2010 2011 2012

Obnova lesů poškozených imisemi – – – –

Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 19 655 666 20 949 064 21 414 505 22 338 266

Sdružování vlastníků lesů malých výměr  1 405 300  1 427 250 – –

Ekologické a k přírodě šetrné technologie  3 910 940  4 384 760  4 391 970  5 153 850

Vybrané činnosti mysliveckého hospodaření – – – –

Vyhodnocení lesních hospodářských plánů 
v digitální formě

– – – –

Ostatní hospodaření v lesích – – – –

Chov a výcvik národních plemen loveckých psů 
a loveckých dravců

– – – –

 Celkem 24 971 906 26 761 074 25 806 475 27 492 116

MYSLIVOST

Na Vysočině bylo v roce 2012 celkem 618 225 hektarů honební plochy. Myslivci užívají 522 uznaných honiteb, z nich je 
16 obor a 27 bažantnic. V práci jim pomáhá 2 845 loveckých psů.

Intenzivní péčí o zvěř je zvyšována kvalita populace spárkaté zvěře, zároveň však trvá tlak udržovat stavy této zvěře
na potřebné výši. Stavy prasete divokého jako nejvýznamnějšího původce škod na zemědělských plodinách se ani přes 
intenzivní lov nedařilo dostatečně snižovat.

V souvislosti s nárůstem automobilismu stoupá počet střetů vozidel se zvěří. Nebezpečí spočívající v materiálních škodách, 
či dokonce poškození zdraví či ohrožení života účastníků autonehod je evidentní. Právě proto byly nejrizikovější úseky silnic 
– celkem 100 kilometrů – ošetřeny pachovými ohradníky. Na nově ošetřených úsecích došlo k výraznému snížení četnosti 
srážek – téměř o 70 %.

Stav zvěře na Vysočině

sčítání k 31. 3. 2009 sčítání k 31. 3. 2010 sčítání k 31. 3. 2011 sčítání k 31. 3. 2012

Jelen evropský    280    283    370    335 

Daněk skvrnitý  1 213  1 180  1 176  1 190 

Muflon  1 002    923  1 061  1 111 

Srnec obecný 30 325 30 324 29 515 28 136 

Prase divoké  2 852  2 810  3 191  3 229 

Zajíc polní 27 842 27 034 26 948 25 335 

Bažant obecný 10 228 10 056  8 535  8 699 

Kachna divoká 11 618 11 556 11 931 12 919 



Vodní hospodářství
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Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek. Vysočinou rovněž prochází hlavní evropské rozvodí. 
Do Severního moře odvádějí povrchovou vodu řeky Doubrava, Sázava a Želivka, na opačnou stranu do Černého moře 
odvádějí povrchovou vodu řeky Svratka, Oslava, Jihlava, Rokytná a Moravská Dyje.

Na řadě vodních toků na území kraje byly vybudovány údolní vodní nádrže, z nichž některé jsou významnými zdroji pitné 
vody nejen z hlediska krajského, ale i celorepublikového. Vodárenská nádrž Švihov na řece Želivce zásobuje pitnou vodou 
hlavní město Prahu, část Středočeského kraje a západní část Kraje Vysočina, vodárenská nádrž Vír na řece Svratce 
zásobuje pitnou vodou brněnskou aglomeraci a část Kraje Vysočina. Dalšími regionálně významnými vodárenskými 
nádržemi jsou Mostiště, Hubenov a Nová Říše. Naopak značná část území okresu Třebíč je zásobována vodou 
z vodárenské nádrže Vranov v Jihomoravském kraji. Na řece Jihlavě se nachází vodní dílo Dalešice, tvořené nádržemi 
Kramolín a Mohelno, které je zdrojem vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Nádrž Kramolín má nejvyšší hráz v České 
republice (100 m). Území Kraje Vysočina oplývá rovněž velkým počtem rybníků. Největší z nich Velké Dářko s rozlohou 
cca 205 hektarů slouží především k rekreačním účelům. Kolem Velkého Dářka jsou také proslulá rašeliniště. Velkou část 
území okresu Žďár nad Sázavou a část okresu Havlíčkův Brod zaujímá chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, která je 
zároveň také chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.

Kraj Vysočina má oproti některým jiným krajům určitou výhodu v možnosti propojení některých skupinových vodovodů, 
což umožňuje z velké části operativní nahrazení vodních zdrojů, u kterých by byly zjištěny problémy. Vodovodními systémy 
jsou propojeny vodárenské nádrže Vír, Mostiště a Vranov, dále vodárenské nádrže Hubenov a Nová Říše, propojeny jsou 
rovněž vodovodní soustavy v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod s vodárenskou nádrží Švihov. Kromě velkých 
vodovodních soustav vázaných především na zdroje vod povrchových existují na území kraje i méně rozsáhlé lokální 
systémy, které využívají místní zdroje zejména podzemních vod. Nejvýznamnějšími zdroji kvalitní podzemní vody jsou 
Podmoklany u Chotěboře, obce Heraltice, Opatov a Předín u Třebíče a Rytířsko u Jihlavy. Některé lokální zdroje 
podzemních vod pro individuální potřebu vykazují kontaminaci a hygienickou závadnost (radon, dusičnany, atd.) nebo 
nedostatečnou vydatnost. Rovněž některé vodárenské nádrže mají hlavně v letních měsících problémy s kvalitou surové 
vody. Oproti tomu kvalita a kvantita vody ve vodovodních sítích pro veřejnou potřebu odpovídá v převážné většině případů 
požadavkům příslušných právních předpisů.

V oblasti dalšího rozvoje vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu) je značným 
problémem kraje značná sídelní roztříštěnost s vysokým počtem malých obcí. Přesto patří Kraj Vysočina v rámci České 
republiky ke krajům s mírně nadprůměrným podílem obyvatel zásobovaných vodou z veřejného vodovodu (více než 94,6 %).

Odvádění a čištění odpadních vod v obcích je i přes roztříštěnou sídelní strukturu na území kraje na poměrně dobré 
úrovni. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci v kraji je nad průměrem České republiky (více než 85 %). Podíl obyvatel 
napojených na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod je naopak mírně podprůměrný (necelých 72 %). Z celkem 
704 obcí na území kraje však má kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod přibližně jedna čtvrtina.

Ne všechny stávající čistírny svým technickým řešením umožňují dosáhnout vyčištění odpadních vod na úroveň odpovídající 
současným legislativním požadavkům. Problematický zůstává technický stav starších kanalizačních sítí zejména z let 
1950–1980 a také chybí ucelené kanalizační systémy v malých sídlech. Tyto skutečnosti mají vliv na kvalitu jak povrchových, 
tak i podzemních vod. Řešení problematiky čistoty povrchových vod ve vodních tocích je proto jednou z priorit našeho 
regionu.

Ke stávajícím kanalizacím a čistírnám odpadních vod je nutné vybudovat další, což představuje finančně značně náročný cíl. 
Přednostním úkolem v této oblasti bylo do konce roku 2010 zajistit odpovídajícím způsobem odvádění a čištění odpadních 
vod ve všech obcích (aglomeracích), které jsou zdrojem znečištění, o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel. 
V současné době a dalším plánovacím období bude prioritou řešení odvádění a čištění odpadních vod v menších sídlech 
o velikosti pod 2 000 ekvivalentních obyvatel, a to zejména v místech, kde je potřeba zvláštní ochrany vod a přírody.

Povodně jako extrémní projev srážko-odtokového procesu, který je přirozenou součástí přírodního prostředí a krajiny, patří 
v oblasti přírodních katastrof mezi největší přímá nebezpečí pro obyvatele kraje. Mohou způsobit vysoké materiální škody, 
rozsáhlé devastace kulturní krajiny včetně ekologických škod, ale i ztráty na životech. Proto je třeba podporovat investiční 
opatření ke snižování úrovně ohrožení a povodňových rizik v záplavových územích vodních toků, dále opatření ke zvýšení 
kapacit koryt vodních toků v intravilánech obcí a k posílení akumulačních schopností povodí. Jedná se tedy jak o technická 
opatření přímo v obcích, tak o přírodě blízká opatření v jednotlivých povodích. Podpora se týká také zlepšení systému 
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany (např. budování hlásných a předpovědních povodňových systémů, 
varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi či zpracování digitálních povodňových plánů).
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Napojení na veřejnou
kanalizaci

Zásobování
z veřejných vodovodů0
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410 100
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426 236

460 222

426 629
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435 532

483 097

2012

435 992

484 223

439 273

483 719

Vývoj počtu obyvatel Kraje Vysočina zásobovaných z veřejných vodovodů a napojených na veřejnou kanalizaci 
od roku 2003 do roku 2012

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci v roce 2012

Pořadí Kraj %

 1 Praha 100,0

 2 Karlovarský  94,2

 3 Zlínský  90,4

 4 Jihomoravský  87,7

 5 Jihočeský  86,7

 6 Vysočina  85,9

 7 Ústecký  82,5

 8 Moravskoslezský  82,3

 9 Plzeňský  79,3

10 Olomoucký  78,8

11 Královéhradecký  75,8

12 Pardubický  72,3

13 Středočeský  68,6

14 Liberecký  66,4

– Česká republika  82,5

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejného vodovodu v roce 2012

Pořadí Kraj %

 1 Praha  99,7

 2 Moravskoslezský  99,7

 3 Karlovarský 100,0

 4 Pardubický  96,8

 5 Ústecký  96,0

 6 Jihomoravský  94,8

 7 Vysočina  94,6

 8 Královéhradecký  93,3

 9 Zlínský  93,4

10 Jihočeský  90,6

11 Olomoucký  90,8

12 Liberecký  90,0

13 Středočeský  83,8

14 Plzeňský  83,4

– Česká republika  93,5
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Historie investic Kraje Vysočina na spolufinancování staveb vodovodů v rámci programů Ministerstva zemědělství ČR č. 229 310 
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací a č. 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II

2008 2009 2010 2011 2012

Poskytnutá podpora (mil. Kč)   3,3   12,6   11,5    5,7 0

Počet podaných žádostí (ks) 3 17 14 13 0

Počet podpořených žádostí (ks) 3 17 14 13 0

Historie dotací Kraje Vysočina na výstavbu a rekonstrukce ČOV a veřejných kanalizací

2008 2009 2010 2011 2012

Z rozpočtu kraje schváleno (mil. Kč)   53,0   66,7   41,0   42,0   49,0

Obce žádaly (mil. Kč)   53,0  100,5   56,2   64,2   66,2

Počet žádostí (ks) 14 22 13 15 19

Počet podpořených žádostí (ks) 14 18 11 13 13

Historie dotací poskytnutých Krajem Vysočina v oblasti vodního hospodářství v letech 2003–2012
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Vývoj množství vyrobené vody z veřejných vodovodů a množství odpadních vod vypouštěných do veřejné 
kanalizace v Kraji Vysočina od roku 2001 do roku 2012
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Moravský rybářský svaz, o. s. − 62 %

Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz − 13 % 

Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz − 17 %

Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy − 4 %

Ostatní − 4 %

Uživatelé rybářských revírů v Kraji Vysočina

Koncepční materiály
Zásadními koncepčními materiály zůstávají plány oblastí povodí (Dolní Vltavy, Dyje, Horní Vltavy, Horního a středního Labe) 
pro území Kraje Vysočina i jejich závazná část vydaná nařízením rady kraje. Další koncepční materiály jako Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a digitální Povodňový plán Kraje Vysočina jsou průběžně aktualizovány.

RYBÁŘSTVÍ

Na Vysočině se nachází přes 150 rybářských revírů, asi třetina z nich je pstruhových. Ostatní revíry jsou mimopstruhové. 
Celková výměra revírů v Kraji Vysočina dosahuje více než 2 tisíc hektarů. Největším revírem v kraji je revír Jihlava 7–8 
s 398 hektary, tvořený vodní nádrží Dalešice. Co do rozlohy následují revíry Jihlava 6 s 90 hektary, tvořený vodní nádrží 
Mohelno, a Trnava s 83 hektary, jehož součástí je vodní nádrž Trnávka. Nejvýznamnějšími uživateli rybářských revírů 
v našem kraji jsou Moravský rybářský svaz, o. s., a Český rybářský svaz se svými územními svazy (Jihočeský územní svaz, 
Východočeský územní svaz, Územní svaz města Prahy).

V Kraji Vysočina hospodaří i několik významných rybníkářsky hospodařících subjektů. Nejčastěji chovaným druhem ryby je 
jednoznačně kapr.

Grantový program Fondu Vysočiny (Čistá voda) k podpoře zpracování studií a projektových dokumentací určených k řešení zásobování 
pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod 

Čistá voda
(zásobování vodou, čištění odpadních vod)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Finanční alokace a poskytnutá podpora (mil. Kč)    5,5     6,5  10 10  6  6  10,1

Požadovaná podpora (mil. Kč)   12,0    14,9    18,3   13,8  7    8,6    5,2

Počet přijatých žádostí (ks) 73 108 106 81 50 69 50

Počet podpořených žádostí (ks) 25  39  54 61 41 46 42



Kultura, památková péče
a cestovní ruch
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V roce 2012 Vysočina fandila kultuře. „Vysočina fandí kultuře“ byl i název 
nového projektu zaměřeného na podporu a propagaci významných kulturních 
akcí napříč Vysočinou. Jeho cílem bylo propojit aktivity pořádané Krajem 
Vysočina a jeho příspěvkovými organizacemi na úseku kultury a cestovního 
ruchu s tradičními i netradičními kulturními akcemi měst, obcí a dalších subjektů. 
Stěžejními aktivitami se stala výstava Zamlčená moderna – Iluze a sny, 
realizovaná v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, a prezentace dokumentárního 
fi lmu o brtnickém rodákovi architektu Josefu Hoffmannovi. Obě tyto akce 
výrazně přispěly k rozvoji česko-rakouských partnerských vztahů.

S velkým ohlasem se v uplynulém roce setkal i společný projekt čtyř krajů 
„Porta culturae“ který do Kraje Vysočina přinesl řadu atraktivních programů 

v podobě Dnů otevřených ateliérů, Jazzových mostů, cyklů autorských a scénických čtení, setkání s tvůrci betlémů, 
sympozií nebo tematických odborných konferencí a s nimi zajímavé pohledy do světa hudebníků, malířů, sklářů apod.

Nadále se s krajskou dotací dařilo podporovat společenské a kulturní aktivity obcí a také i oblast neprofesionálního umění. 

Uskutečnil se další ročník ankety Zlatá jeřabina, která ocenila kulturní počiny uplynulého roku. Poděkování, podpora 
a povzbuzení k realizaci zajímavých kulturních akcí se tak dostalo organizátorům nejúspěšnějších kulturních počinů roku 2011 
v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. 

Kraj Vysočina se jako každý rok prezentoval na několika domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Nechyběl ani 
na historicky prvním ročníku Veletrhu památek, kde ve společné expozici krajů představil právě probíhající projekt Zámek 
Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Nové expozice budou veřejnosti otevřeny na podzim roku 2013.

V oblasti památkové péče byla nadále velká pozornost věnována obnově hmotného kulturního dědictví kraje. Stávající 
dotační systém byl rozšířen o nové programy na podporu přípravy obnovy kulturních památek, opravy objektů 
v památkově chráněných územích i o systematickou podporu památek UNESCO.

Uplynulé období poznamenalo také pokračování realizace dvou velkých projektů fi nancovaných z evropských prostředků. 
Jedná se o projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ a o již výše zmíněný projekt modernizace zámku Třebíč. Zejména 
obnova a zpřístupnění nových expozic na zámku v Třebíči se blíží do fi nále. 

Patřičná pozornost byla jako každoročně věnována řízení 10 příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu, 
péči o kulturní dědictví a samozřejmě prezentaci kraje s cílem zvýšit návštěvnost kulturních institucí a turisticky atraktivních 
míst a přispět tak k propagaci Kraje Vysočina na území České republiky i v zahraničí.

Věřím, že i v uplynulém roce Kraj Vysočina dokázal, že je místem, ve kterém se kultuře daří a kde má stále své příznivce.

Závěrem mé poděkování patří všem, kteří s neutuchajícím nadšením přispívají k rozvoji kultury, uchování kulturních tradic 
a péči o kulturní dědictví našeho kraje.

RNDr. Marie Kružíková
radní pro oblast kultury a cestovního ruchu
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Vysočina je jediný český region, který má na svém území tři památky zařazené na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o historické jádro města Telče, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou a židovskou čtvrť a baziliku svatého Prokopa v Třebíči.

Na území kraje se v současnosti také nachází 12 nemovitých a tři movité národní kulturní památky, které tvoří 
nejvýznamnější součást kulturního bohatství našeho regionu.

Nemovité národní kulturní památky na Vysočině

• Rodný dům Karla Havlíčka Borovského

• Zámek Telč

• Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

• Zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou

• Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

• Zámek Náměšť nad Oslavou

• Klášter s kostelem svatého Prokopa v Třebíči

• Židovský hřbitov v Třebíči

• Kostel svatého Jakuba Většího v Jihlavě

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné

• Štáfl ova chalupa v Havlíčkově Brodě

• Klášter premonstrátů v Želivě

Movité národní kulturní památky na Vysočině

• Socha svaté Kateřiny z Jihlavy 

• Jihlavská Pieta (kamenné sousoší Panny Marie s mrtvým tělem Ježíše Krista)

• Přemyslovský kříž z Jihlavy

Národní kulturní památky a památkově chráněná území v Kraji Vysočina
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Kraj Vysočina se počtem kulturních památek na svém území řadí na jedno z předních míst v České republice. Ke konci roku 
2012 bylo na území Kraje Vysočina evidováno 3 348 movitých kulturních památek a 3 040 nemovitých kulturních památek.

Rozhodnutím Ministerstva kultury bylo v roce 2012 na Vysočině za kulturní památky nově prohlášeno sedm věcí nebo 
souborů věcí a 5 věcem byla památková ochrana zrušena.

V návaznosti na úspěšné výstavy prezentující jednotlivé části památkového fondu kraje připravil a realizoval odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu v roce 2012 výstavu Židovské památky na Vysočině.

Ve dnech 4.–6. října 2012 se Kraj Vysočina účastnil historicky prvního specializovaného veletrhu Památky 2012, 
zaměřeného na regeneraci, fi nancování a využití památkového fondu. V rámci společného stánku krajů představil odbor 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu návštěvníkům veletrhu výsledky projektu „Kulturní a přírodní dědictví 
Vysočiny“ a nově realizovaný projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“.

Kraj Vysočina je sám vlastníkem několika desítek významných památkově chráněných objektů, v nichž dnes sídlí 
příspěvkové organizace kraje na úseku školství, sociálních služeb a kultury. Údržba a citlivá obnova památkově chráněných 
budov vyžaduje ze strany vlastníka nemalé fi nanční prostředky, které pochází zejména z rozpočtu kraje. Snahou kraje je 
v co největší míře získávat na obnovu fi nanční dotace z evropských fondů. V této souvislosti začal odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu na podzim 2012 s přípravou žádosti na fi nancování projektu Obnova a zpřístupnění 
kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen, a to v rámci Finančního 
mechanismu EHP a Norska 2009–2014 (Ochrana kulturního dědictví).

Jedním z důležitých nástrojů podpory kulturního dědictví je ucelený systém poskytování finančních příspěvků z rozpočtu 
Kraje Vysočina.

V roce 2012 byla podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji 
Vysočina podpořena obnova 69 památkově chráněných objektů v celkovém objemu prací téměř 34 milionů Kč. Kraj přispěl 
částkou 12,5 milionů Kč a vlastníci vložili do obnovy svých památek 16 milionů Kč. Spoluúčast obcí, na jejichž katastrálních 
územích se památky nacházejí, činila přes 5,5 milionu Kč.

Obec s rozšířenou působností Nemovitých památek Movitých památek

Havlíčkův Brod   262   285

Světlá nad Sázavou    42    38

Chotěboř    71    96

Jihlava   674   551

Telč   265   218

Pelhřimov   334   369

Humpolec    80   124

Pacov    94   153

Třebíč   301   414

Moravské Budějovice   196   196

Náměšť nad Oslavou    51   146

Velké Meziříčí   182   194

Nové Město na Moravě   230   173

Žďár nad Sázavou   163   207

Bystřice pod Pernštejnem    95   173

Celkem 3 040 3 348

Počet žádostí Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Dotace kraje

69 33 942 888 15 892 143 5 552 290 12 498 455
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V roce 2012 byly na úseku památkové péče poprvé realizovány Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací 
na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina. 

Zásady jsou zaměřené na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek (zejména je 
možné pořídit statické posudky, restaurátorské, stavebně historické, dendrochronologické, mykologické, archeologické 
a další průzkumy) nezbytné pro přípravu řádné projektové dokumentace. V rámci tohoto dotačního titulu bylo 
podpořeno 29 žádostí v celkové výši 500 000 Kč.

Prostřednictvím Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO v Kraji Vysočina 
byl městům, ve kterých se nachází památky UNESCO, poskytnut fi nanční příspěvek ve výši 300 tisíc Kč. 

V rámci Fondu Vysočiny byl vyhlášen grantový program „Památkově chráněná území 2012“ na podporu obnovy 
nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón.

Příspěvková organizace 
na úseku kultury

Počet
zam.

Celkové 
náklady
(tis. Kč)

Celkové
výnosy
(tis. Kč) 

Hospodář. 
výsledek 
(tis. Kč)

Příspěvek 
na provoz 
z rozpočtu 

kraje
(tis. Kč)

Dotace 
na investice 
z rozpočtu 

kraje 
(tis. Kč)

Počet 
návštěvníků

Průměrná dotace 
na provoz 

na 1 návštěvníka 
(v Kč)

Galerie výtvarného umění 
v Havlíčkově Brodě

  9,0   5 114   5 114   0   4 854 0  10 463   464 

Horácká galerie v Novém 
Městě na Moravě

 18,0   9 574   9 592  18   8 851 0  11 087   798 

Horácké divadlo Jihlava, 
příspěvková organizace

 68,0  37 253  37 253   0  26 227 0  52 321   501 

Krajská knihovna Vysočiny  37,0  22 618  22 626   8  21 459 0 359 456    60 

Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod, 
příspěvková organizace

  9,6   9 044   9 081  37   4 282 0  27 541   155 

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
příspěvková organizace

 34,0  22 258  22 429 172  13 415 0  63 747   210 

Muzeum Vysočiny 
Pelhřimov, příspěvková 
organizace

 14,0   8 113   8 113   0   6 701 0  23 138   290 

Muzeum Vysočiny Třebíč, 
příspěvková organizace

 31,0  16 815  16 959 144  16 288 0   6 156 2 646 

Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě

 12,0  10 678  10 874 196  10 019 0  20 327   493 

Celkem kultura 232,6 141 467 142 042 575 112 096 0 574 236   195 

Číslo GP Název grantového programu
Vyhlášený 
objem GP

Počet 
žádostí

Úspěšné 
žádosti

Schválená výše 
podpory

Spoluúčast

278 Památkově chráněná území 2012 1 600 000 28 19 1 600 000 50 %

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vykonával k 31. 12. 2012 v samostatné působnosti zřizovatelské funkce 
k deseti příspěvkovým organizacím na úseku kultury a cestovního ruchu, jejichž provoz byl hrazen z rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvková organizace 
na úseku cestovního 

ruchu

Počet
zam.

Celkové náklady
(tis. Kč)

Celkové výnosy
(tis. Kč)

Hospodářský 
výsledek
(tis. Kč) 

Příspěvek 
na provoz 

z rozpočtu kraje 
(tis. Kč)

Dotace 
na investice 

z rozpočtu kraje 
(tis. Kč)

Vysočina Tourism 5,0 0 0 0 5 453 163

Celkem cestovní ruch 5,0 0 0 0 5 453 163
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Finanční podpora v oblasti neprofesionálního umění v roce 2012 (v Kč)

Finanční podpora v oblasti neprofesionálního umění celkem 251 208

Z toho

krajské postupové přehlídky 187 097

národní přehlídky  40 000

účinkující z Kraje Vysočina na národních přehlídkách  24 111

V rámci spolupráce sedmi příspěvkových organizací na úseku kultury nadále pokračuje projekt „Společná vstupenka 
sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina“, který umožňuje vstup veřejnosti do krajem zřizovaných muzeí 
a galerií na jednotnou, cenově zvýhodněnou vstupenku. 

Rok 2012 přinesl další významný posun v oblasti péče o sbírkový fond spravovaný krajem zřizovanými sbírkotvornými 
organizacemi, a to nejen v podobě pokračující rekonstrukce objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, 
jehož část bude využívána k depozitárním účelům, ale také v přípravě depozitáře pro organizace sídlící v Havlíčkově Brodě. 
Nově upravované prostory umožní zajištění kvalitnější péče a ochranu movitého kulturního dědictví ve vlastnictví kraje.

S cílem propagovat a prezentovat kulturní dědictví a kulturní dění na Vysočině vyhlásil Kraj Vysočina v roce 2012 již 
8. ročník ankety Zlatá jeřabina, v níž veřejnost hlasuje o nejúspěšnějších kulturních počinech předchozího roku 
v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. První tři vítězné počiny v každé kategorii získávají Cenu Kraje 
Vysočina za kulturní počin roku a finanční ocenění. V loňském roce získal 1. místo v kategorii Kulturní aktivita 8. ročník 
festivalu Trampský širák 2011 ve Štokách a v kategorii Péče o kulturní dědictví zvítězil projekt na postupnou obnovu 
a zpřístupnění zámku v Brtnici.

V roce 2011 byl zahájen projekt Porta culturae jako společná iniciativa česko-rakouských příhraničních regionů – Kraje 
Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko – v oblasti kultury, umělecké tvorby, 
muzejní a galerijní práce, památkové péče a knižní kultury. Projekt přinesl do Kraje Vysočina rozmanitou kulturní nabídku 
s řadou netradičních programů v podobě například Muzejních a galerijních nocí, Dnů otevřených ateliérů, Jazzových mostů, 
cyklu autorských a scénických čtení, výtvarného a sklářského sympozia. Koordinátorem a realizátorem projektu za Kraj 
Vysočina je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace.

Zcela novou aktivitu představil Kraj Vysočina v loňském roce v podobě projektu Vysočina fandí kultuře. Napříč územím 
Vysočiny se ve vybraných městech v letních měsících konaly nejrůznější výstavy, tradiční i netradiční koncerty a řada 
zajímavých projektů, jimž dominovala výstava Zamlčená moderna – Iluze a sny – Středoevropské umění ze sbírky Patrika 
Šimona 1880–1930, uspořádaná v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, a velkou pozornost a přízeň získal i dokumentární 
fi lm o Josefu Hoffmannovi. Marketingovou propagaci k tomuto projektu realizovala krajská příspěvková organizace 
Vysočina Tourism. 

Na zavedení moderní technologie multimediálního průvodce Muzeum 4U, který v kombinaci s inteligentními telefony poskytuje 
návštěvníkům informace o jednotlivých vystavených předmětech až v šesti jazykových verzích, se v průběhu roku 2012 začalo 
také připravovat Muzeum Vysočiny Třebíč. Projekt Muzeum4U pilotně realizoval odbor informatiky ve spolupráci s Muzeem 
Vysočiny Pelhřimov, které jako první v České republice uvedlo technologii průvodce dle tchaj-wanského projektu do praxe. 
Postupně by tento projekt měly v rámci udělené licence využívat i další muzea a galerie Kraje Vysočina.

V rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu, který probíhal ve dnech 19.–20. října 2012 v Havlíčkově Brodě, udělil 
Kraj Vysočina podruhé Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, kterou získala publikace Bohuslava Reynka 
s názvem Pod prahem svítá. Součástí ocenění byl i finanční dar jak pro autora publikace, tak i pro nakladatelství Petrkov.

Jedním z důležitých nástrojů pro rozvoj uměleckých aktivit je poskytování finančních příspěvků pořadatelům krajských 
postupových a národních přehlídek a dále účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národních přehlídkách v jiných 
krajích, a to na základě v listopadu 2012 aktualizovaných Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti 
neprofesionálního umění.
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Alokovaná částka Počet žádostí
Doručené žádosti

(v Kč)
Úspěšné žádosti

Skutečná rozdělená 
podpora

1 000 000 47 1 310 876 43 933 020

Kulturní dění v regionu podporuje kraj také prostřednictvím Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací 
na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina, zejména v souvislosti s oslavami či připomenutím 
významných výročí obcí. 

V roce 2012 byl v rámci Fondu Vysočiny vyhlášen grantový program Regionální kultura 2012, jehož cílem je vytvořit 
podmínky pro podporu, zachování a rozvoj kulturního života v rámci našeho regionu. Jedná se hlavně o aktivity v oblasti 
neprofesionálního umění se zaměřením na kulturní tradice kraje.

Číslo GP Název grantového programu
Vyhlášený 
objem GP

Počet 
žádostí

Úspěšné 
žádosti

Schválená výše 
podpory

Spoluúčast

273 Regionální kultura 2012 1 500 000 84 39 1 498 662 70 %

Dále v roce 2012 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu pokračoval v realizaci dvou projektů 
spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, třetí dříve realizovaný projekt se 
nacházel ve fázi udržitelnosti.

• Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny – projekt byl úspěšně dokončen v říjnu 2011. Jeho cílem bylo vytvořit ucelenou 
prezentaci kulturního a přírodního potenciálu kraje, zkvalitnit jeho propagaci a tím posílit konkurenční pozici Kraje 
Vysočina jako turistické destinace v oblasti cestovního ruchu České republiky. V rámci realizace projektu byla vydána sada 
39 informačních brožur, zaměřených na slohová období, typy kulturních a přírodních památek a regiony, které byly 
doplněny přehlednou mapkou. V rámci této edice byly vydány rovněž trhací mapy jednotlivých regionů, část tiskovin byla 
přeložena do anglického a německého jazyka. Stěžejním výstupem projektu je však vytvořená databáze kulturního 
a přírodního dědictví Kraje Vysočina, kterou lze nalézt na webových stránkách www.dedictvivysociny.cz. Celkové 
skutečné náklady na projekt činily 4,4 milionu Kč, z toho podpora Evropské unie tvořila 85 %.

• Muzea a galerie na Vysočině on-line – záměrem projektu je pomocí moderní 2D a 3D technologie interaktivně 
představit široké veřejnosti bohatost sbírek muzeí, galerií a pamětních síní v Kraji Vysočina, prezentovat tyto sbírky 
na nově vytvořených webových stránkách a ve vybraných institucích umístit informační kiosky s napojením na webové 
stránky projektu. Projekt by měl být ukončen v listopadu 2013. Celkové předpokládané náklady činí 9,6 milionu Kč, 
podpora Evropské unie představuje 85 %.

• Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – projekt realizovaný ve spolupráci 
s majetkovým odborem. Cílem je stavební obnova národní kulturní památky – zámku v Třebíči, rozšíření výstavních 
ploch a vytvoření nového expozičního a interiérového vybavení Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. 
Prostorová a funkční reorganizace hlavní muzejní budovy umožní vytvoření nových návštěvnických tras, které s využitím 
interaktivních prvků začlení do moderní prezentace muzea také zámecké expozice a fragmenty kláštera. Stavební práce 
v zámeckém areálu byly zahájeny v únoru 2011, v září 2012 k nim přistoupila realizace stálých expozic a veřejných 
interiérů. Plánované ukončení projektu je v říjnu 2013. Celkové předpokládané náklady projektu činí 184 milionů Kč, 
podpora Evropské unie je 85 %.
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Číslo GP Název grantového programu
Vyhlášený 
objem GP

Počet 
žádostí

Úspěšné 
žádosti

Schválená výše 
podpory

Spoluúčast

274
Doprovodná infrastruktura 
cestovního ruchu 2012

2 000 000 18 13 1 770 531 60 %

Alokovaná částka Počet žádostí
Doručené žádosti

(v Kč)
Úspěšné žádosti

Skutečná rozdělená 
podpora

1 300 000 32 1 290 000 32 1 268 406

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V KRAJI

Koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu je hlavním účelem krajské příspěvkové organizace Vysočina 
Tourism, p. o., která působí v oblasti cestovního ruchu již od roku 2008. Cílem organizace je vytvoření dostatečně silné 
konkurenční pozice Kraje Vysočina na trhu cestovního ruchu.

V roce 2012 Vysočina Tourism, p. o., prezentovala turistickou nabídku Kraje Vysočina na osmi tuzemských a šesti 
zahraničních veletrzích cestovního ruchu (zúčastnila se například veletrhu v Brně, Praze, Ostravě, Českých Budějovicích 
či v Plzni, ze zahraničních pak ve Vídni, Utrechtu, Bratislavě, Drážďanech nebo Poznani). 

Svou účastí anebo partnerstvím podpořila významné regionální akce. Jednalo se například o Výlety do historie 
(kostýmované prohlídky) na hradech Lipnici, Roštejn, Polná, 2. ročník vytrvalostního závodu na horských kolech – Jihlavská 
24 MTB, GASTRODEN v Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii ve Velkém Meziříčí, Mezinárodní den bez aut v Jihlavě 
nebo charitativní cyklojízdu s Josefem Zimovčákem – Na kole dětem Vysočinou.

Již tradičně organizace uspořádala cyklovýlet Křížem krážem Vysočinou na kole. Pro průvodce z Prahy a okolí a z Asociace 
průvodců ČR zorganizovala tzv. fam trip po Jihlavě. Organizace spolupracovala také s podnikateli a turistickými 
informačními centry (TIC) z Vysočiny – pokračovala v aktivitách zaměřených na tvorbu balíčků služeb, setkávala se s TIC 
a umožňovala podnikatelům i městům Vysočiny prezentovat své nabídky na veletrzích cestovního ruchu. 

Vysočina Tourism, p. o., získala za svou činnost i významná ocenění. Získala 3. místo v rámci soutěže Tour Map 2012 v kategorii 
elektronické mapy za mapový portál na turistickém portálu Vysočiny www.region-vysocina.cz, 2. místo za expozici a nabídku 
při veletrhu Euroregion Tour Jablonec nad Nisou a v rámci veletrhu Holiday World 3. místo v soutěži o nejlepší propagační 
materiál (sada map Vysočinou v sedle, Zima na Vysočině, Adrenalin na Vysočině, Výlety pro rodiny s dětmi a UNESCO).

Vedle významných propagačních materiálů vydala organizace v roce 2012 ještě Letní turistické noviny, publikace Vysočina 
fandí kultuře, Pivovary na Vysočině, pexeso a letní a zimní pohlednice Vysočiny.

Vysočina Tourism, p. o., realizovala v roce 2012 tři projekty podpořené dotací z evropských fondů. Jednalo se o projekty 
„Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ a „Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“, 
které byly předloženy do Regionálního operačního programu Jihovýchod, a projekt „Vysočina fandí kultuře – propagace“, 
který byl předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. 
V dalších třech projektech plnila organizace roli partnera projektu.

V rámci dotačních titulů kraje byla v loňském roce z krajského rozpočtu podpořena také údržba značení pěších 
a cykloturistických tras v Kraji Vysočina, a to ve výši 400 tisíc Kč.

V roce 2012 byl na podporu rozvoje cestovního ruchu vyhlášen grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního 
ruchu. V rámci tohoto grantového programu bylo doručeno 18 žádostí, z nichž dotaci získalo 13 z nich. Rozdělená podpora 
dosáhla výše 1,8 milionu Kč.

Dalším důležitým nástrojem na podporu rozvoje cestovního ruchu byly v roce 2012 vyhlášené Zásady Zastupitelstva Kraje 
Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina. Finanční prostředky z tohoto 
dotačního titulu přesahující částku 1,2 milionu Kč přispěly ke zkvalitnění služeb 32 turistických informačních center v kraji.
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Vzdělávací soustava v Kraji Vysočina čelí v současné době značnému úbytku 
žáků, který je způsoben dlouhodobě klesající tendencí populační křivky. 
Demografi cký pokles se nejvíce dotýká středního školství a nedostatek 
odborníků v technických či řemeslných profesích či zájemců o výzkumnou 
a vědeckou činnost v technických a přírodovědných oborech výrazně ohrožuje 
ekonomickou konkurenceschopnost a inovační potenciál našeho kraje. 

Musíme tak usilovat o efektivnější využívání lidských i materiálních zdrojů a účelné 
nastavení řídicích procesů ve školství. Pokud nemá být střední školství vystaveno 
vleklé nejistotě a jestliže chceme usilovat o zachování dostatečně pestré, a přitom 
udržitelné vzdělávací nabídky, je třeba hledat komplexní řešení v celém kraji. 

Nezanedbatelným faktorem udržitelné vzdělávací nabídky je také zájem mladých lidí o vzdělání a jejich uplatnitelnost 
na trhu práce. Posílit motivaci mladých lidí ke studiu lze účelnou spoluprací středních škol, základních škol 
a zaměstnavatelů.

Pevně věřím, že dokážeme udělat takové kroky, které pomohou překonat současná rizika, a že naše školy budou 
i v budoucnu poskytovat kvalitní vzdělávací nabídku přizpůsobenou potřebám trhu práce a budou z nich odcházet 
absolventi s kvalitním a odborným vzděláním.

Ing. Jana Fialová
radní pro oblast školství mládeže a sportu 
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V roce 2012 působilo v Kraji Vysočina celkem 525 právních subjektů, které vykonávaly činnost škol a školských zařízení. 
Z nich 408 zřizovaly obce, 79 kraj, 26 soukromé organizace, šest církve, pět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
a jednu Ministerstvo vnitra České republiky. Na území kraje působilo 360 mateřských škol, 271 základních škol, 
72 středních škol a 14 vyšších odborných škol. Na zajištění praktické výuky se dále podílelo jedno středisko praktického 
vyučování zřízené soukromým subjektem a jeden školní statek zřízený krajem. Umělecké a zájmové vzdělávání probíhalo 
ve 24 základních uměleckých školách a v 19 střediscích pro volný čas dětí a mládeže (domech dětí a mládeže). Při školách 
dále působilo 532 oddělení školních družin a 36 školních klubů, které nabízely 255 zájmových útvarů. Stravování žáků 
zajišťovalo 469 školních jídelen (včetně samostatných vývařoven a výdejen). Ubytování poskytovalo 34 domovů mládeže 
a internátů. V kraji je zřízeno 16 zařízení ústavní a ochranné výchovy s celodenní péčí.

V kraji působily také dvě vysoké školy a tři odloučená pracoviště vysokých škol sídlících mimo kraj.

Obce − 408

Kraj − 79

Soukromé subjekty − 26

Církve − 6

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy − 5

Ministerstvo vnitra − 1

Ve školách se vzdělávalo 84 671 dětí, žáků a studentů, základní umělecké školy navštěvovalo 11 278 žáků, 
v pravidelných zájmových útvarech domů dětí a mládeže bylo zapojeno 16 413 účastníků, služby školních jídelen 
využívalo 89 735 strávníků, možnosti ubytování v domovech mládeže a internátech využilo 2 673 žáků a studentů 
a ochranná výchova a preventivně výchovná péče byla poskytnuta 636 chovancům.

Vzdělávací a výchovné služby zajišťovalo v souladu se školským zákonem 11 596,3 přepočtených pracovníků, z toho 
8 006 pedagogických pracovníků. Celkové náklady na hlavní činnost škol a školských zařízení v Kraji Vysočina (kromě škol 
a školských zařízení zřizovaných výše uvedenými ministerstvy) dosáhly 6 397,9 milionu Kč, z toho bylo na mzdy pracovníků 
vynaloženo 3 060,2 milionu Kč. Mzdové náklady ve školství financuje stát formou účelové dotace, kraj pak financuje 
především provozní náklady, rozvojové a nadstavbové aktivity u škol, které zřizuje.

SPOLUPRÁCE S MĚSTY

Po dohodě s městy byly schváleny převody posledního domova dětí a mládeže (DDM) a poslední základní umělecké školy 
(ZUŠ) z kraje na město. Byl tak ukončen dlouhodobý proces (trval od roku 2003) narovnání zřizovatelských kompetencí 
v oblasti zájmového a uměleckého vzdělávání. Současně zůstaly zachovány principy systémové podpory obcí z uvolněných 
provozních prostředků. Úspora nákladů na provoz za převedené DDM dosáhla pro rok 2012 výše 7,735 milionu Kč, z této 
částky bylo vyčleněno 330 tis. Kč pro statutární město Jihlava, které převzalo činnost DDM v roce 2012. Zbývajících 
7,405 milionu Kč bylo poskytnuto obcím na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol 
a školských zařízeních a sportovištích.

Na podporu zajištění vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení v základních a praktických školách 
zřízených obcemi byly poskytnuty finanční dary v celkové výši 3,659 milionu Kč.

Na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol byla rozdělena částka 500 tisíc Kč.

Struktura škol a školských zařízení v Kraji Vysočina podle zřizovatelů
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PODPORA TECHNICKÝCH OBORŮ

Již třetím rokem probíhá výplata motivačních stipendií u 18 vytipovaných učebních oborů, jejichž cílem je nejen posílit 
zájem absolventů základních škol o vzdělávání v řemeslných oborech, ale také motivovat učně k pečlivější přípravě 
na budoucí povolání. Žádost podalo 85 % oprávněných žáků (1 145). Podmínky splnilo v I. pololetí školního roku 2012/2013 
celkem 568 žáků. Ve spolupráci se školami byl ukončen již třetí podpůrný program modernizace vybavení technických škol 
z prostředků zřizovatele (téma Moderní měření). Na něj navazuje projekt „Od myšlenky k výrobku“. Projekt Vzdělávání 
energetiků na Vysočině naplňuje dílčí aktivity dle dohodnutého plánu a bez výhrad naplnil akceptační kritéria pro jeho 
pokračování ve druhé etapě. Na podzim proběhl kulatý stůl zástupců fi rem, středních škol a kraje. 

VÝVOJ STŘEDNÍCH ŠKOL

Ve středních školách pokračoval demografi cký pokles. V návaznosti na něj byly aktualizovány základní podklady 
pro posuzování změn v síti. Bylo projednáno a realizováno spojení Střední školy Kamenice nad Lipou se Střední 
průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov. 

SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝM SEKTOREM

Neziskové organizace dětí a mládeže či organizace pracující s dětmi a mládeží byly Krajem Vysočina v roce 2012 opět 
podporovány prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny či přímo z rozpočtu kraje (podpora určená především 
na pořádání krajských kol soutěží a přehlídek, které ze své účelové dotace nepodporuje MŠMT).

ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Kraj je prostřednictvím projektů zapojen do řešení významných dílčích témat:
 – podpora spolupráce středních škol s fi rmami (projekt s Champagne-Ardenne),
 – efektivní řízení škol (projekt s Tampere),
 – vzdělávání ředitelů středních škol (projekt s příspěvkovou organizací Vysočina Education),
 – podpora výuky cizích jazyků prostřednictvím cizojazyčných fi lmů (projekt se Střední školou obchodu a služeb Jihlava 

a dalšími deseti středními školami),
 – podpora podnikavosti středoškoláků – pilotáž v pěti krajských školách (mezinárodní projekt s fi rmou bit cz training s. r. o.).

Kraj podporuje zapojení středních škol (23) do národního projektu na podporu vzdělávání dospělých. V současné době 
je připravován koncept sítě těchto škol v kraji (projekt UNIV 2 řízený Národním ústavem pro vzdělávání). Důraz je kladen 
na zvyšování propagace kraje a posilování klíčových kompetencí středoškoláků v rámci soutěže S Vysočinou do Evropy 
(4. ročník).

V roce 2012 byl ukončen projekt IQ Industry. Společná práce středních škol, fi rem a úřadů práce byla vyhodnocena jako 
třetí nejúspěšnější ze všech krajů ČR. Kraj Vysočina rovněž podpořil soutěžní přehlídku Enersol. Do krajského kola 
postoupilo 14 projektů z 30 prací. V celostátním kole družstvo z Vysočiny obhájilo prvenství z roku 2011, přičemž jsme 
získali 3. a 5. místo v hlavní kategorii, 3. místo v tvůrčí a 2. místo ve vedlejší. V mezinárodním kole v Hradci Králové nás 
reprezentovala Markéta Hosová (členka reprezentačního družstva ČR) a obsadila zde 10. místo mezi soutěžícími z 6 zemí.
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SOUTĚŽE

Soutěže vyhlašované či spoluvyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Na území Kraje Vysočina se v roce 2012 uskutečnilo více jak 30 postupových soutěží a přehlídek vyhlašovaných 
a podporovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Okresních a krajských kol sportovních 
i nesportovních soutěží se zúčastnilo cca 43 tisíc žáků a studentů.

Celkové náklady na zabezpečení proplacené organizátorům z kraje činily 2,255 milionu Kč, z toho z rozpočtu MŠMT 
1,37 milionu Kč a z rozpočtu kraje 885 tisíc Kč.

Podpora soutěží a přehlídek dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských 
a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
V roce 2012 Kraj Vysočina podpořil částkou 301 tisíc Kč celkem 21 organizátorů krajských nebo celostátních soutěží 
a přehlídek pro děti a mládež, které nejsou finančně podporovány MŠMT. Jednalo se například o soutěže Jihlavský slavík, 
Soutěž první pomoci, Všeználek, Sedmikvítek, Ekologická olympiáda, Řemeslo Vysočiny aj.

Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
Talent Vysočiny je vyjádřením zájmu kraje o talentované žáky základních a středních škol Kraje Vysočina, kteří dlouhodobě 
dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění Talent Vysočiny bylo 
uděleno v následujících oborech: humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním.

Z celkového počtu 157 zaslaných návrhů na ocenění Talent Vysočiny 2012 komise nominovala celkem 92 žáků, z toho bylo 
10 oceněno formou desetiměsíčního stipendia (celková částka 150 tis. Kč) a 82 formou jednorázového stipendia (celková 
částka 127 tis. Kč). Celková částka přidělená všem žákům činí 277 tis. Kč. Žáci ocenění desetiměsíčním stipendiem budou 
od září 2012 do června 2013 pravidelně dostávat částku ve výši 1 tis. Kč nebo 2 tis. Kč. Tito žáci získali současně ocenění 
Talent Vysočiny 2012 v oboru, v němž byli nominováni. 

Zároveň bylo uděleno ocenění Cena hejtmana Vysočiny za mimořádné výsledky žáků. Ocenění bylo uděleno třem žákům 
v celkové výši 20 tis. Kč.

PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH

Podpora preventivních aktivit škol a školských zařízení byla v roce 2012 zajišťována především prostřednictvím preventivních 
programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v rámci dotace poskytnuté 
Kraji Vysočina od MŠMT a z prostředků strukturálních fondů Evropské unie poskytnutých na grant Podpora systému 
primární prevence sociálně patologických jevů. Školy mohly využívat zdarma služeb organizací působících v oblasti primární 
prevence, které byly podpořeny v rámci grantu. Tímto projektem se podařilo z velké části pokrýt poptávku škol v rámci 
Kraje Vysočina. Preventivní programy pro rok 2012 byly vyhlášeny na základě metodických pokynů MŠMT ohledně 
naplňování cílů dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na příslušná období.

Jedná se o projekty, které mají napomoci zejména výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení 
pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti, k výchově ke zdravému způsobu života ve školách a školských zařízeních 
(měly kontinuálně zkvalitňovat obsah a realizaci minimálních preventivních programů), v rodinách a jiných společenstvích 
na regionální úrovni.

Kraji Vysočina byla ze strany MŠMT na podporu preventivních aktivit škol a neziskových organizací poskytnuta na rok 2012 
částka 572 000 Kč. Bylo podpořeno pět projektů z celkového počtu 17 doručených žádostí.

Z požadované částky 2,210 milionu Kč mohlo být částkou 0,572 milionu Kč pokryto přibližně 26 % požadovaných financí.
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SPORT

Kraj Vysočina podporuje sport v několika oblastech. Fond Vysočiny v roce 2012 vyhlásil grantový program Sportoviště 2012 
(program na údržbu, výstavbu a modernizaci sportovišť). Ze 132 přijatých žádostí bylo podpořeno celkem 76 projektů 
částkou 3 miliony Kč.

Na sportovní činnost mládeže byly v roce 2012 rozděleny finanční prostředky ve výši 4 miliony Kč členům Všesportovního 
kolegia Kraje Vysočina na zajištění celoročních sportovních aktivit.

Kraj Vysočina dále podporuje sportovce vyhlašováním ankety Sportovec Kraje Vysočina. Jedná se o anketu o nejlepšího 
sportovce Kraje Vysočina v těchto kategoriích: dospělí, kolektiv, mládež do 15 let, senioři, trenér roku, zdravotně postižený 
sportovec a sportovní osobnost Kraje Vysočina.

V červnu roku 2012 se uskutečnily Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se konaly 
v Moravskoslezském kraji. Této olympiády se účastnila také výprava z Kraje Vysočina.

Od roku 2011 jsou v platnosti upravená Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství 
ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Na základě těchto pravidel bylo rozděleno 726 tisíc Kč na podporu 
18 organizátorů vrcholných sportovních podniků v Kraji Vysočina. Současně došlo ke změně Pravidel Rady Kraje 
Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, nově z těchto 
pravidel vypadla podpora účasti na MČR. Na podporu organizací, které vysílaly reprezentanty Kraje Vysočina na vrcholné 
sportovní soutěže, bylo rozděleno 521 tisíc Kč na 32 různých soutěží.

Mladí talentovaní sportovci jsou soustřeďováni a podporováni v krajských centrech talentované mládeže. Sportovní odvětví, 
jež působí v Kraji Vysočina a mají zde podmínky pro vznik a fungování těchto center, si mohou zažádat o finanční podporu 
z rozpočtu kraje. V roce 2012 bylo tímto způsobem podpořeno jedenáct středisek. Celková výše příspěvku činila 4 025 tis. Kč.

PODPORA Z FONDU VYSOČINY

V roce 2012 bylo z Fondu Vysočiny vyčleněno na projekty podporující práci s dětmi a mládeží celkem 6,5 milionu Kč. 
Jednalo se o grantové programy Sportoviště 2012, Sportujeme 2012 a Jednorázové akce 2012. Další informace jsou 
uvedeny v následující tabulce.

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti školství, mládeže a sportu v roce 2012

Název grantového programu
Objem GP 

(v Kč)
Počet žádostí Úspěšné žádosti

Úspěšné žádosti 
(v %)

Schválená výše 
podpory (v Kč)

Sportoviště 2012 3 000 000 132  76 57,6 2 911 488

Jednorázové akce 2012 2 000 000 184 101 54,9 1 954 111

Sportujeme 2012 1 500 000  83  36 43,4 1 476 686

Zdroj dat: Krajský úřad Kraje Vysočina

REGIONÁLNÍ VZÁJEMNÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

V roce 2012 se opět uskutečnila Regionální vzájemná výměna zkušeností (RVVZ), která je největším setkáním vedoucích 
dětských oddílů jakékoliv organizace, rádců či instruktorů, pracovníků center volného času a dalších zájemců z Vysočiny 
pracujících s dětmi ve volném čase. Tuto akci pořádala Pionýrská skupina Údolí slunce, Hamry nad Sázavou, a zúčastnilo se 
jí několik desítek účastníků, lektorů a organizátorů. Kraj Vysočina podpořil konání této akce částkou 30 tisíc Kč.
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PODPORA RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAJE VYSOČINA (RDMKV)

RDMKV je zastřešující organizací, která v Kraji Vysočina sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží v jejich volném čase 
a představuje také partnera kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem, jenž působí v oblasti dětí a mládeže. Díky 
finančním prostředkům z kraje v celkové výši 200 tis. Kč realizovala například provoz webu Tábory Vysočina. Dále pak 
RDMKV realizovala akci Bambiriáda 2012, jíž se zúčastnily organizace z celého Kraje Vysočina.

EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

Kraj Vysočina vyčlenil v roce 2012 na dofinancování evropských vzdělávacích projektů 500 tisíc Kč. Z rozpočtu kraje mohou 
tedy školy bez ohledu na zřizovatele a neziskové organizace získat část finančních prostředků na své mezinárodní projekty 
ve vybraných akcích Programů celoživotního učení Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig a Mládež v akci.

V roce 2012 přišlo 9 žádostí, z nichž byl nejvíce zastoupen program Comenius, následoval Leonardo da Vinci. Všechny 
žádosti byly podpořeny v plné výši.

Oddělení mládeže a sportu zároveň uspořádalo semináře o eTwinningu, dále o programech Leonardo da Vinci 
a Mládež v akci.
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Školy a školská zařízení zřizovaná Krajem Vysočina

Organizace
Počet
zam.

Celkové 
náklady
(tis. Kč)

Celkové
výnosy
(tis. Kč) 

Hospodářský 
výsledek 
(tis. Kč)

Příspěvek 
na provoz 

od zřizovatele
(tis. Kč)

Dotace 
na investice 

od zřizovatele 
(tis. Kč) 

Akademie – Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

 96,4 60 738 60 859 122 10 852   0

Česká zemědělská akademie v Humpolci, 
střední škola

129,2 73 238 73 440 202 15 005   0

Dětský domov Telč, Štěpnická 111  17,6  8 292  8 293   0  2 033   0

Dětský domov, Budkov 1  22,6 11 751 11 752   1  3 555   0

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362  10,3  5 200  5 208   8  1 101   0

Dětský domov, Humpolec, Libická 928  22,9 11 522 11 545  23  2 900   0

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748  17,0  8 209  8 214   5  1 803   0

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou,
Krátká 284

 11,1  5 421  5 503  81  1 118 481

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1  22,5 12 922 12 930   8  2 905   0

Dětský domov, Rovečné 40  17,3  8 028  8 081  53  1 734   0

Dětský domov, Senožaty 199  25,9 14 577 14 580   3  4 236   0

Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava  35,8 21 130 21 245 115  3 643   0

Dům dětí a mládeže Jihlava

Gymnázium Havlíčkův Brod  46,3 23 711 23 729  18  3 327   0

Gymnázium a Střední odborná škola, 
Moravské Budějovice, Tyršova 365

 48,3 23 062 23 106  44  4 471   0

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem  33,4 17 672 17 696  24  3 341   0

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, 
Komenského 147

 32,1 17 446 17 490  44  2 686   0

Gymnázium Chotěboř  31,8 20 276 20 327  51  3 758   0

Gymnázium Jihlava  79,7 41 336 41 362  26  4 898   0

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč

 53,2 29 144 29 751 607  5 383   0

Gymnázium Pacov  16,9  9 047  9 074  27  1 865   0

Gymnázium Pelhřimov  47,2 24 082 24 082   0  2 580   0

Gymnázium Třebíč  53,8 28 651 28 681  30  3 912   0

Gymnázium Velké Meziříčí  34,0 18 049 18 049   0  2 884   0

Gymnázium Vincence Makovského 
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě

 39,3 22 335 22 378  43  3 996   0

Gymnázium Žďár nad Sázavou  46,6 23 939 23 959  20  3 133   0

Gymnázium, Střední odborná škola
a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

 65,9 41 726 41 866 140  6 611   0

Hotelová škola Světlá
a Obchodní akademie Velké Meziříčí

 60,8 35 174 35 206  32  5 830   0

Hotelová škola Třebíč  85,6 46 618 46 707  89  7 327   0

Obchodní akademie
a Hotelová škola Havlíčkův Brod

 88,8 49 136 49 520 384  7 729  78

Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

 30,6 16 722 16 959 237  2 276   0

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa 
a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Třebíč

 34,7 19 030 19 171 142  2 639   0
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Organizace
Počet
zam.

Celkové 
náklady
(tis. Kč)

Celkové
výnosy
(tis. Kč) 

Hospodářský 
výsledek 
(tis. Kč)

Příspěvek 
na provoz 

od zřizovatele
(tis. Kč)

Dotace 
na investice 

od zřizovatele 
(tis. Kč) 

Obchodní akademie,
Pelhřimov, Jirsíkova 875

 29,5 16 661 16 759    99  2 821     0

Odborné učiliště a Praktická škola, 
Černovice, Mariánské náměstí 72

 48,6 22 614 22 617     2  3 253     0

Pedagogicko-psychologická poradna,
Jihlava

 10,0  5 054  5 088    34    810     0

Pedagogicko-psychologická poradna,
Třebíč

 10,2  5 127  5 129     2    929     0

Pedagogicko-psychologická poradna 
Havlíčkův Brod

  7,6  3 673  3 673     1    483     0

Pedagogicko-psychologická poradna 
Pelhřimov

  6,0  3 658  3 659     0    962     0

Pedagogicko-psychologická poradna 
Žďár nad Sázavou

 11,8  5 782  5 802    20  1 315     0

Praktická škola a Speciálně pedagogické 
centrum Žďár nad Sázavou

  6,7  5 122  5 151    28  1 185    43

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště Třešť

 93,6 56 810 57 330   520 11 437     0

Střední odborná škola 
Nové Město na Moravě

 66,2 39 809 40 064   255  7 414     0

Střední odborné učiliště technické,
Chotěboř, Žižkova 1501

 45,2 25 609 25 831   222  4 853     0

Střední průmyslová škola 
a Střední odborné učiliště Pelhřimov

102,3 62 130 62 640   509 11 540 2 398

Střední průmyslová škola Jihlava  55,4 30 431 30 639   207  5 619     0

Střední průmyslová škola stavební akademika 
Stanislava Bechyně
Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

 32,3 19 396 19 639   243  2 985     0

Střední průmyslová škola Třebíč 110,2 71 885 72 342   458 12 798     0

Střední škola automobilní Jihlava  53,4 29 578 29 632    54  4 411     0

Střední škola Kamenice nad Lipou  44,0 26 078 26 176    98  5 820     0

Střední škola obchodu a služeb Jihlava 141,5 86 082 87 352 1 270 10 298     0

Střední škola řemesel a služeb
Moravské Budějovice

 69,4 43 273 43 401   128  8 097     0

Střední škola řemesel a služeb
Velké Meziříčí

 43,2 23 003 23 441   438  4 676     0

Střední škola řemesel Třebíč  65,6 38 344 38 615   271  5 628     0

Střední škola stavební, Třebíč  74,0 46 345 46 564   219  8 009   700

Střední škola stavební Jihlava  82,9 51 466 51 483    17  7 344     0

Střední škola technická Jihlava  50,7 27 064 27 134    69  5 417 2 400

Střední škola technická
Žďár nad Sázavou

 67,5 39 531 39 777   246  6 700     0

Střední uměleckoprůmyslová škola
Jihlava – Helenín, Hálkova 42

 56,4 33 452 33 486    34  7 855     0

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Havlíčkův Brod

 39,3 25 023 25 285   262  2 718     0

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Jihlava

 25,3 13 775 13 860    85  2 087     0
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Organizace
Počet
zam.

Celkové 
náklady
(tis. Kč)

Celkové
výnosy
(tis. Kč) 

Hospodářský 
výsledek 
(tis. Kč)

Příspěvek 
na provoz 

od zřizovatele
(tis. Kč)

Dotace 
na investice 

od zřizovatele 
(tis. Kč) 

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou

   29,9    19 250    19 408    158   1 949     0

Školní statek
Humpolec, Dusilov 384

   69,4    95 308    95 544    235   1 857     0

Vysočina Education, školské zařízení
pro další vzdělávání ped. pracovníků
a středisko služeb školám

   10,0    12 797    13 083    286   4 614     0

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie 
Chotěboř

   31,8    17 991    18 238    246   1 933     0

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 
zemědělsko-technická
Bystřice nad Pernštejnem

   67,0    42 464    42 734    271   9 469     0

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

   93,5    60 565    61 118    553   7 638     0

Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč

   68,5    39 938    40 363    425   6 004     0

Základní škola a Praktická škola
Moravské Budějovice, Dobrovského 11

   24,0    11 091    11 091      0   1 512     0

Základní škola
Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378

   11,4     4 702     4 702      0     397     0

Základní škola Nové Město na Moravě,
Malá 154

    6,8     3 994     3 995      1     706     0

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326    18,0     8 253     8 254      1     885     0

Základní škola a Mateřská škola 
při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina

   18,1     7 916     7 920      5     913     0

Základní škola a Praktická škola Chotěboř    30,6    13 719    13 751     32   1 925     0

Základní škola a Praktická škola 
Velké Meziříčí

   19,7     8 504     8 573     68     820     0

Základní škola a Praktická škola 
U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

   30,9    14 094    14 094      1   1 962     0

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, 
Tyršova 106

   12,3     6 002     6 049     47     801     0

Základní škola Humpolec, Husova 391     6,6     3 687     3 687      0     926     0

Základní škola při dětské psychiatrické 
léčebně Velká Bíteš

    7,2     3 563     3 563      0     452     0

Základní škola speciální a Praktická škola 
Černovice

   21,6    10 159    10 160      1     695     0

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 2242    42,4    17 892    17 901      8   2 450     0

Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, 
Smetanovo náměstí 31

Celkem 3 425,6 2 006 851 2 017 561 10 710 324 901 6 100
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Aktuální a detailní informace o přeshraniční spolupráci jsou zveřejněny na webových stránkách:
http://www.kr-vysocina.cz/zahranici.asp
Na tomto místě jsou rovněž zveřejňovány pravidelné roční zprávy o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery.

Vysočina má v Evropě čtyři partnerské regiony:
• Dolní Rakousko (od roku 2002) 
Dolní Rakousko je jednou z devíti spolkových zemí Rakouska. Svou severní hranicí sousedí s Českou republikou 
a na severovýchodě se Slovenskou republikou. Celková rozloha kraje činí 19 174 km2, počet obyvatel je přibližně 
1,55 milionu. Sídelním městem je Sankt Pölten s necelými 50 000 obyvateli.

• Nitranský samosprávný kraj, Slovensko (od roku 2006) 
Nitranský samosprávný kraj leží na jihu Slovenské republiky na hranicích s Maďarskou republikou. Celková rozloha kraje činí 
6 343 km2, počet obyvatel kraje je 710 000. Hlavním městem kraje je Nitra s 88 000 obyvateli.

• Champagne-Ardenne, Francie (od roku 2006) 
Kraj Champagne-Ardenne leží v severovýchodní části Francie na hranicích s Belgií. Celková rozloha kraje činí 25 606 km2, 
počet obyvatel je přibližně 1,34 milionu. Hlavní město Châlons-en-Champagne má necelých 50 000 obyvatel.

• Zakarpatská oblast Ukrajiny (od roku 2008)
Zakarpatská oblast Ukrajiny leží těsně za hranicí Slovenska a její hranice prakticky kopíruje někdejší Podkarpatskou Rus, 
historické československé území. Rozloha regionu je 12 800 km2, žije zde 1,24 milionu obyvatel. Hlavním městem je Užhorod.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI V OBLASTI PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V ROCE 2012

Dolní Rakousko
Významným dokumentem, který navazuje na Dohodu o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina 
je Pracovní program. Ten obsahuje prioritní témata vybraných oblastí spolupráce a je společný i pro Jihočeský 
a Jihomoravský kraj. Jedná se o nástroj, jenž usnadňuje společné setkávání zodpovědných koordinátorů jednotlivých oblastí 
spolupráce. Také díky němu se podařilo vyhledat partnery a uskutečnit některé společné přeshraniční projekty. Setkání 
koordinačního grémia, které se skládá z ředitelů krajských úřadů zúčastněných krajů za účelem zhodnocení spolupráce 
uplynulého období, proběhlo dne 17. 10. 2012 v Jihomoravském kraji ve Znojmě.

Společné projekty Kraje Vysočina s dolnorakouskými partnery v rámci Operačního programu Evropská územní 
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–13:
• RECOM CZ-AT – Regional Cooperation Management CZ-AT (administrace odborem regionálního rozvoje). Doba realizace 

projektu: 24. 4. 2008–31. 3. 2015. Projekt zaměřený na kooperaci organizací na krajské úrovni, jež mají dlouhodobé 
zkušenosti s přeshraniční spoluprací. Hlavním cílem projektu RECOM je zvýšení zájmu o přeshraniční aktivity, podpora 
povědomí o spolupráci a zintenzivnění kooperace regionů na obou stranách hranice. Pravidelnými aktivitami jsou 
semináře pro žadatele a společné „Burzy partnerů“, průběžně probíhá poskytování individuálních konzultací všem 
subjektům se zájmem o přeshraniční spolupráci.

• Technická pomoc Vysočina – Technická pomoc OP Rakousko – Česká republika 2007–2013 v Kraji Vysočina (administrace 
odborem regionálního rozvoje). Doba realizace projektu: 1. 7. 2008–31. 5. 2015. Projekt, v jehož rámci jsou hrazeny 
náklady, které kraji vznikají v souvislosti s administrací programu. Cílem projektu je maximální počet kvalitních projektů 
předložených v rámci OP AT-CZ.

• MA-G 21 – Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku 
(administrace odborem regionálního rozvoje). Doba realizace: 1. 7. 2010–31. 12. 2012. Cílem projektu „MA-G 21“ je 
předávání know-how, zkušeností a doporučených postupů veřejné správy v realizaci místní Agendy 21, zvýšení 
informovanosti a zapojení obyvatel do místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v regionech na obou stranách hranice. 
Partnery projektu je Vysočina a zemská vláda Dolního Rakouska.

• „SEN“ – Snižování energetické náročnosti (administrace odborem regionálního rozvoje). Doba realizace: 1. 11. 2011 
až 31. 12. 2012. Tento pilotní projekt řeší problematiku maximalizace úspory spotřeby energie ve školním areálu 
pro cca 900 žáků. Projekt bude mít výrazný přínos v podobě působení na mladou generaci formou konkrétních 
příkladů a realizací, a to jak na české, tak i na rakouské straně. Budovy SPŠ Třebíč mají zateplené obvodové pláště, 
byla provedena výměna výplní otvorů s cílem dosáhnout nízkoenergetických standardů, není však optimalizována 
topná soustava a není instalovaná funkční rekuperace tepla z odpadního vzduchu. Cílem projektu jsou nízkonákladová 
a beznákladová opatření, která povedou k dosažení a udržení úspor energie v SPŠ Třebíč.
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• Partnerství Rakousko – Česká republika ve středoevropském regionu PRO 2013+ (Partner AT-CZ PRO 2013+) (administrace 
odborem regionálního rozvoje). Doba realizace: 1. 1. 2011–31. 12. 2013. Strategický projekt města Vídně, Dolního 
Rakouska, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina byl schválen v prosinci 2010. Stěžejními body projektu je příprava na další 
programovací období 2014–2020 v přeshraniční spolupráci. Dojde ke zmapování přeshraničních vazeb, zjištění potenciálů 
spolupráce a stanovení společných témat regionálního rozvoje přeshraničního území na základě potřeb regionů.

• Porta culturae (administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina). Doba realizace: 1. 1. 2011–31. 12. 2013. 
Projekt s cílem přiblížit přeshraničnímu publiku české a rakouské kulturní akce a vytvořit trvalé vazby českých 
a rakouských kulturních institucí. Jedná se o jedinečný projekt za dobu existence pracovní skupiny, a to z důvodu 
zapojení Jihočeského a Jihomoravského kraje, Dolního Rakouska a Kraje Vysočina. Partnerem projektu za Kraj 
Vysočina je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.

• KID CZ-A – Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic – 60 let EU (administrace odborem sekretariátu 
hejtmana). Doba realizace: 15. 5. 2011–31. 12. 2013. Těžištěm projektu je zprostředkovávat společnou historii a identitu 
příhraničního regionu prostřednictvím různorodých akcí, jako jsou Dny na hranici, Mladá univerzita, přednášky, semináře 
a workshopy směřující ke školám, široké veřejnosti, ale také k odbornému publiku (pedagogové). Kraj Vysočina vystupuje 
jako partner projektu a spoluorganizátor aktivity Mladá Univerzita Waldviertel 2011–2013, v jejímž rámci je každý rok 
v srpnu připravován 5denní program pro cca 100 dětí, převážně z Vysočiny a Waldviertlu ve věku 11–15 let. Program 
probíhá většinou v Raabs/Thaya, jeden den se vždy uskutečňuje na Vysočině.

• II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice – Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká–Schaditz 
po komunikaci II/152 (administrace odborem dopravy a silničního hospodářství). Doba realizace: 14. 1. 2011 až 30. 11. 2012. 
Všeobecným cílem projektu je budoucí zlepšení dostupnosti příhraničních regionů v česko-rakouském příhraničí 
prostřednictvím zajištění komplexnosti řešení modernizace trasy severojižního propojení Kraje Vysočina. Tím bude posílena 
příprava zlepšení dopravní dostupnosti mezi Vysočinou, Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem ve směru na hraniční 
přechody Hluboká–Schaditz a Vratěnín–Drosendorf. Specifi ckým cílem je modernizace dvou úseků trasy severojižního 
propojení Kraje Vysočina mezi obcemi Jaroměřice nad Rokytnou a Dědice o délce 11,6 km.

• SJP – 3 – Severojižní propojení kraje Vysočina – 3 (administrace odborem dopravy a silničního hospodářství). Doba 
realizace: 14. 1. 2011–31. 12. 2013. Realizace aktivit obsažených v tomto projektu je dalším krokem ve spolupráci regionů 
v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a krajem Jihomoravským, Jihočeským a Krajem 
Vysočina. Trasa severojižního propojení Kraje Vysočina je významnou spojnicí výše uvedených regionů. Sestává z několika 
navazujících komunikací, které procházejí postupnou modernizací. Díky tomuto projektu bude realizována kvalitní 
projektová příprava, která je předpokladem budoucího efektivního využití veřejných zdrojů na konkrétní stavby.

• EDU.REGION – Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko–Česko (administrace příspěvkovou 
organizací Kraje Vysočina). Doba realizace: 1. 6. 2011–31. 12. 2013. Hlavním cílem projektu je příprava žáků, 
mladistvých a učitelů na nové požadavky a výzvy společného hospodářského a pracovního prostoru sousedících 
regionů Rakouska a Česka. Specifi ckým cílem je představit a defi novat společný hospodářský a pracovní prostor 
v sousedních regionech. Dalším záměrem je vytvoření společné sítě „škola hospodářství“ se školami, podniky, experty 
apod. a přednostní podpora přeshraniční školní kooperace – blízké praxi, hospodářsky orientované a s ohledem 
na profesní kariéry mladistvých. Partnery projektu jsou příspěvková organizace Kraje Vysočina a Education, 
NÖ Landesakademie a Pädagogische Hochschule für Niederösterreich.

• Dosažitelnost spojuje – Internacionální autobusová linka: Telč–Dačice–Slavonice–Dobersberg–Karlstein a. d. Thaya–
Raabs a. d. Thaya; autobusová linka (dílčí úsek) k napojení na veřejnou dopravní síť: Dobersberg–Waidhofen 
a. d. Thaya (administrace odborem regionálního rozvoje a odborem dopravy a silničního hospodářství). 
Doba realizace: 19. 8. 2011–31. 12. 2013. V rámci zlepšení přeshraniční veřejné dopravy v oblasti horního Waldviertelu 
je zavedena autobusová linka z Raabs/Th. přes Slavonice a Dačice do Telče. Spoj by měl motivovat turisty k návštěvě 
různých turistických a kulturních zařízení a pořádaných akcí podél trasy. Během trvání projektu bude vypracována 
studie o dopadu tohoto spoje na různé oblasti (regionální doprava, kvalita života, ekonomika, cestovní ruch aj.). 
Výsledkem studie budou doporučení a návrhy na další opatření ve smyslu dalšího pozitivního rozvoje regionu 
v různých oblastech. Partnery projektu jsou Verkehrsverbund Ost-Region, Kraj Vysočina a společnost JIKORD.

• Zdraví bez hranic – Budoucí přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina 
(administrace odborem regionálního rozvoje a odborem zdravotnictví). Doba realizace: 12. 10. 2011–31. 3. 2014. 
Přeshraniční projekt v oblasti zdravotnictví a jeho rozvoje. Jeho cílem je umožnit lepší vynakládání fi nančních zdrojů obou 
zemí využitím synergií. V rámci projektu jsou řešeny tři základní tematické oblasti: Lidské zdroje ve zdravotnictví 
(garantem Kraj Vysočina), Přeshraniční spolupráce nemocnic (garantem je Dolní Rakousko) a Návrhy řešení 
pro zdravotnictví v oblasti demografi cké proměny a stárnutí obyvatelstva (garantem JMK). Ve všech tematických 
oblastech má být nejdříve provedena analýza současného stavu a poté mají být hledána společná řešení, popř. postupy. 
Partneři: Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina.

• Modsiedl–Großau – Sanace příhraniční zemské silnice L 52 v úseku Modsiedl–Großau, která ústí do přeshraniční zemské 
silnice L 8078 (administrace odborem dopravy a silničního hospodářství). Doba realizace: 14. 10. 2011–31. 12. 2012. Kraj 
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Vysočina spolu s Jihočeským krajem vystupují v tomto projektu Úřadu dolnorakouské zemské vlády jako nefi nanční 
partneři s hlavním úkolem podporovat vedoucího partnera při přípravě projektového záměru a žádosti o dotaci, účastnit 
se společných jednání projektového týmu, stejně jako jednání ohledně dopravních omezení v souvislosti s projektem 
(každý partner informuje veřejnost na své straně).

• UMBESA – Udržitelný jídelníček – realizace udržitelnosti ve stravovacích zařízeních prostřednictvím zohlednění 
regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel (administrováno příspěvkovou organizací 
Kraje Vysočina). Doba realizace: 1. 6. 2012–31. 12. 2014. Obecným cílem projektu je tvorba sítí za účelem implementace 
udržitelných jídelníčků do stravovacích zařízení. Pracovníci kuchyní podílejících se na projektu budou organizovat 
společné akce zaměřené na partnerství a výměnu informací. Specifi ckým cílem projektu je podpora stravovacích zařízení 
v používání ekologických, regionálních a sezónních potravin a čerstvě připravovaných jídel. Partnerem projektu za Kraj 
Vysočina je Střední škola obchodu a služeb Jihlava.

• EDM konkret – Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně (administrováno odborem regionálního rozvoje). Doba realizace: 
1. 4. 2012–31. 7. 2014. S ohledem na makroregionální evropské strategie a na politické strategie Evropské unie (Evropa 
2020 atd.) by měly být odhlasovány společné cíle zúčastněných regionů a analýzy potenciálů ERDV za hranicemi regionů 
a intenzivně by se mělo pracovat na jejich realizaci. Aby bylo možné prakticky realizovat tyto úkoly na regionální úrovni, 
byly pro tento účel etablovány platformy znalostí. Kraj Vysočina zajišťuje znalostní platformu v oblasti „Trh práce“ a je 
zastupujícím regionem v oblasti „Klastry“. Na základě podnětů z platforem znalostí by měly být vyvinuty první klíčové 
projekty, aby bylo možné představit lidem a politické sféře přidanou hodnotu kooperace ERDV.

• IB-KE – Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých (administrováno Vysočina Education, příspěvkovou organizací Kraje 
Vysočina). Doba realizace: 1. září 2009–31. srpna 2012. Projekt se zabýval posílením spolupráce a společných aktivit 
mateřských škol obou zemí (např. lampionové průvody, vánoční oslavy apod.), dále výukou němčiny v českých školkách, 
výukou češtiny v mateřských školách v Dolním Rakousku a vzděláváním pedagogických pracovníků. V našem kraji se 
do tohoto projektu zapojilo celkem 8 mateřských škol. Jedno setkání českých a rakouských dětí z mateřských škol se 
uskutečnilo 15. 5. 2012 také v Jihlavě. V zoo byl připraven zábavný program pro celkem 94 českých i rakouských dětí 
z MŠ z Jihlavy (Demlova, Jarní, Erbenova), z Police, z jihočeských Slavonic a dolnorakouských obcí Pernersdorf 
a Alberndorf. Aktivity projektu byly prezentovány během Dne evropské spolupráce 21. září 2012 v Laa/Thaya.

• IB – KSP – Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů (administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina). Doba 
realizace: 1. 9. 2012–31. 8. 2014. Projekt je založen na zkušenostech z realizovaných projektů. Projekt se inovativně 
zaměřuje na přechod dětí z mateřské školy do školy základní, zlepšení jazykové výuky v MŠ pomocí podpory odborníků, 
partnerství mezi školami (vzájemné návštěvy). V projektu se počítá také s hospitacemi pedagogů a praxemi studentů, 
které budou realizovány i v novém partnerském regionu Vídeň. Za Kraj Vysočina je partnerem tohoto projektu Vysočina 
Education, p. o.

• Harmonizace/Harmonisierung – Harmonizace při opatrování dětí (administrováno odborem sociálních věcí). Doba 
realizace: 1. 7. 2012–30. 6. 2014. Cílem projektu je zlepšit dosavadní nelehkou situaci rodičů, kteří se chtějí efektivně 
uplatnit na pracovním trhu, a přitom zajistit kvalitní a kvalifi kovanou péči o svoje děti. V rámci projektu budou vytyčeny 
podmínky, za kterých může být péče o děti efektivně realizována, bude vytvořen webový portál, který bude obsahovat 
veškeré informace o službách v oblasti péče o dítě. Tomuto portálu bude vytvořena cílená a efektivní komunikační 
kampaň. Partnerem je Kraj Vysočina (odbor sociálních věcí).

• Senior plus – Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko (administrováno odborem sociálních věcí). Doba 
realizace: 1. 7. 2012–30. 9. 2014. Projekt je zaměřen na budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy 
s důrazem na sdílení a předávání praktických zkušeností, kompetencí a osvědčených nástrojů v oblasti aktivní seniorské 
politiky mezi příhraničními regiony Vysočina a Dolní Rakousko. Projekt si klade za cíl společně vytvořit novou nabídku 
aktivního života seniorské generace (55+) ve specifi ckých podmínkách partnerských regionů.

Mezi další aktivity směrem k Dolnímu Rakousku patří:
• Návštěva velvyslance Rakouské republiky Ferdinanda Trauttmansdorffa v Jihlavě (23. 1. 2012).
• Odborná exkurze zdravotníků z dolnorakouských zemských klinik a náměstka hejtmana země DR v Nemocnici Jihlava 

(22. 2. 2012).
• Účast pedagoga z Dolního Rakouska v porotě krajského kola olympiády v německém jazyce v Jihlavě.
• Zahájení výstavy „Zamlčená moderna – Iluze a sny – Středoevropské umění ze sbírek Patrika Šimona“ za účasti 

velvyslance Rakouské republiky Ferdinanda Trauttmansdorffa v OGV Jihlava.
• Slavnostní zahájení česko-rakouského projektu „Zdraví bez hranic – Gesundheit ohne Grenzen“ v Laa an der Thaya (14. 3. 2012).
• Třetí slavnostní udílení plaket „Ukázková přírodní zahrada“ a „Přírodní zahrada“v rámci česko-rakouského projektu 

„Natur im Garten“. V Kraji Vysočina se nachází celkem 49 tzv. přírodních zahrad, z toho osm tzv. ukázkových přírodních 
zahrad.

• Podpora realizace přírodních zahrad z grantového programu „Enviromentální osvěta – Přírodní zahrady 2012“. Díky velkému 
zájmu veřejnosti o realizaci přírodních zahrad podpoří Kraj Vysočina tento záměr v roce 2013 částkou 1,5 mil. korun.
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• Projekt „Zahradní terapie – sociální zapojení a inkluze prostřednictvím zahradně-terapeutických opatření a aktivizací“.
Na základě dobré spolupráce vznikl v rámci česko-rakouské spolupráce další projekt, který volně navazuje na „Přírodní 
zahrady bez hranic“. Období realizace projektu: 1. 2. 2012–31. 8. 2014. Partnerem projektu na Vysočině je opět 
o. p. s. Chaloupky.

• Podpora mediální kampaně na podporu výuky německého jazyka „Šprechtíme“.
• Sklářské sympozium: ve dnech 21.–25. 5. 2012 se ve sklárně AGS Svoboda Karlov u Žďáru nad Sázavou v rámci projektu 

Porta culturae uskutečnilo mezinárodní týdenní sklářské sympozium na téma „To nejlepší, co ve mně je!“.
• Účast zástupců kraje na konferenci Europaforum Wachau.
• Účast Gesundheits-und Krankenpfl egeschule Bildungszentrum Landesklinikum Weinviertel na „Soutěži první pomoci“ 

v Mladých Bříštích.
• Založení evropského regionu Dunaj-Vltava. Projekt se zaměří na fungování společného marketingu, zdravotní prevenci, 

management turistických destinací, plánování transevropských komunikací, společný trh práce, přeshraniční veřejnou 
dopravu. Akt proběhl symbolicky na lodi při plavbě po Dunaji, kde byly podepsány stanovy ERDV. Členové projektu 
pocházejí ze tří zemí: Německo, Dolní Rakousko, Česká Republika.

• Exkurze ředitelů muzeí Kraje Vysočina do Landesmusea Niederösterreich a na zámek Schallaburg.
• Premiéra dokumentu „Architekt Josef Hoffmann“.
• Vstup Kraje Vysočina do sdružení EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities – Evropské regionální 

a místní orgány zodpovědné za zdravotní péči). Od září roku 2012 se stal Kraj Vysočina členem nově vytvořeného 
sdružení EUREGHA, které tvoří evropské regionální a místní orgány zodpovědné za oblast zdravotnictví (zakládajícím 
členem je Dolní Rakousko).

• Společné cvičení hasičů z Kraje Vysočina a Dolního Rakouska v rámci projektu „Zásah bez hranic“. Při příležitosti 
společného cvičení byla podepsána „Dohoda o budoucí spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina 
a Zemskými hasiči Dolního Rakouska“. 

• Seminář „Edukační činnost v oblasti kultury a umění v Kunsthalle Krems“ v Dolním Rakousku pro ředitele kulturních 
příspěvkových organizací Kraje Vysočina a zástupce odboru kultury. 

• Výstava „České a rakouské betlémy“. Výstava českých a rakouských betlémů byla zahájena v Městském muzeu 
ve Waidhofenu an der Thaya v Dolním Rakousku.

• Příprava výstavy „Krajina Vysočiny“, která byla vystavena v lednu 2013 na Ausstellungsbrücke v St. Pölten a na které se 
představilo 15 umělců z Kraje Vysočina. 

• Spolupráce středních a základních škol z Kraje Vysočina s partnerskými školami v Dolním Rakousku se zaměřením 
na projektovou spolupráci, výměnné stáže a vzájemnou účast v soutěžích škol.

Nitranský samosprávný kraj (NSK)

Konkrétní výsledky spolupráce mezi Krajem Vysočina a Nitranským samosprávným krajem:
• Konference cestovního ruchu na VŠPJ Jihlava – zástupci cestovního ruchu z Nitranského samosprávného kraje (NSK) 

a regionu Champagne-Ardenne (Ch-A) se ve dnech 28. 2.–1. 3. 2012 zúčastnili konference cestovního ruchu na téma 
„Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“.

• Účast odborných škol z Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca – ve dnech 19.–21. dubna 2012 se v prostorách 
výstavního areálu v Nitře uskutečnil 20. ročník řemeslné a prodejní výstavy Mladý tvorca. Kraj Vysočina reprezentovalo 
celkem osm škol. Dvěma nejlepším školám byla udělena Cena hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek.

• Účast SZŠ Nové Zámky na „Soutěži první pomoci“ – ve dnech 20.–21. 6. 2012 se uskutečnila v Mladých Bříštích 
u Humpolce soutěž 34 čtyřčlenných družstev z ČR, Slovenska, Německa, Rakouska a Norska, včetně pracovníků 
rakouského Červeného kříže.

• Účast studentek z Gymnázia Nové Zámky na Letní žurnalistické škole Karla Havlíčka Borovského ve dnech 19.–26. 8. 2012, 
hlavním tématem bylo „Slovensko a česko-slovenské vztahy – minulost, současnost budoucnost, historie a kultura střední 
Evropy, zpravodajství ze zahraničí, novinářská etika“.

• Setkání vrcholných představitelů tří partnerských regionů – Kraje Vysočina, Champagne-Ardenne a Nitranského 
samosprávného kraje – ve dnech 22.–23. srpna v Nitře. Za Kraj Vysočina se zúčastnil hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek, Champagne-Ardenne zastupoval radní pro oblast ekonomického rozvoje a zaměstnanosti Jean-Marie 
Meunier a Nitranský samosprávný kraj reprezentoval předseda NSK Milan Belica. Cílem setkání bylo nastavit směr 
spolupráce těchto tří partnerských regionů v příštích letech.

• Exkurze do NSK pro zástupce Kraje Vysočina z oblasti cestovního ruchu. Ve dnech 22.–24. srpna 2012 připravil NSK 
pro zástupce zahraničních partnerských regionů program na téma turistika a cestovní ruch. Kraj Vysočina zastupovala 
vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Katina Lisá a Tomáš Čihák, ředitel Vysočina Tourism, 
příspěvkové organizace Kraje Vysočina.
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• Účast žáků SZŠ z Havlíčkova Brodu na sportovní a vědomostní soutěži „Župná kalokagatia – Mladý záchranář 2012“.
• Setkání ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeňka Kadlece s ředitelem Úřadu Nitranského samosprávného kraje 

Peterem Nagym dne 23. 10. 2013 v Topoľčiankách.
• Exkurze do Jaderné elektrárny Mochovce – ve dnech 23.– 24. října 2012 absolvoval ředitel Krajského úřadu Kraje 

Vysočina a zástupci kraje z oblasti krizového řízení exkurzi v této JE, hlavním tématem byla problematika havarijního 
plánování (postupy a plány v případě jaderné havárie).

• Účast zástupců Kraje Vysočina na konferenci o výchově a vzdělávání na téma „Digitalizace ve vyučování a aktuální 
vzdělávací potřeby současné mladé generace“.

• Exkurze pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví z NSK v Kraji Vysočina.
• Spolupráce středních škol z Kraje Vysočina s partnerskými školami z Nitranského samosprávného kraje se zaměřením 

na výměnné stáže studentů.

Champagne-Ardenne

Konkrétní výsledky spolupráce mezi Krajem Vysočina a regionem Champagne-Ardenne:
• Setkání vrcholných představitelů tří partnerských regionů – Kraje Vysočina, Champagne-Ardenne a Nitranského 

samosprávného kraje: Ve dnech 22.–23. srpna 2012 se v Nitranském samosprávném kraji uskutečnilo setkání 
představitelů tří partnerských regionů: Kraje Vysočina, regionu Champagne-Ardenne a Nitranského samosprávného 
kraje. Za Kraj Vysočina se setkání zúčastnil hejtman kraje Jiří Běhounek, region Champagne-Ardenne zastupoval radní 
pro oblast ekonomického rozvoje a zaměstnanosti Jean-Marie Meunier a Nitranský samosprávný kraj reprezentoval 
za stranu hostitelského regionu předseda NSK Milan Belica. Cílem setkání bylo nastavit směr spolupráce těchto tří 
partnerských regionů v příštích letech.

• Lektor francouzského jazyka: Od 1. září 2012 působí na středních školách v Kraji Vysočina lektorka francouzského 
jazyka. Ve školním roce 2012/2013 vyučuje na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky 
Jihlava, Gymnáziu Jihlava, Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí, na Obchodní akademii a Hotelové 
škole v Havlíčkově Brodě a na Gymnáziu Třebíč. Působení lektorky francouzského jazyka je fi nancováno z prostředků 
Kraje Vysočina a regionu Champagne-Ardenne. Ve školním roce 2012/2013 je lektorkou opět paní Marine Saettelová. 

• Obrazy umělců z Kraje Vysočina ve sbírce regionu Champagne-Ardenne s názvem Artothèque Ephémère # 3. 
Dne 6. prosince 2012 se v Remeši uskutečnila vernisáž sbírky současného umění Champagne-Ardenne s názvem 
Artothèque Ephémère # 3. Součástí třetí sbírky jsou umělecká díla dvou umělců z Kraje Vysočina, a to Denisy 
Krausové a Jakuba Tomáše. Umělecká díla jsou Champagne-Ardenne zapůjčená do poloviny roku 2014. 

• Projekt „Škola a fi rma ruku v ruce“: V červnu 2011 byl schválen společný česko-francouzský projekt v Programu 
celoživotního učení Comenius Regio s názvem Škola a fi rma ruku v ruce. Tento dvouletý projekt připravený Krajem 
Vysočina a regionem Champagne-Ardenne byl zahájen v srpnu 2011 a je zaměřen na spolupráci fi rem a středních škol, 
výměnu zkušeností v této oblasti a předávání dobré praxe. Do projektu jsou zapojeny jak oba regiony, tak střední školy 
z obou regionů. Na projektu se podílí také Okresní hospodářská komora Jihlava. V roce 2012 se uskutečnila čtyři 
projektová setkání – dvě na Vysočině a dvě v Champagne-Ardenne. 

• Hokejové soustředění mladých hokejistů z Champagne-Ardenne: V týdnu od 19. do 24. srpna 2012 proběhl 
na Vysočině třetí ročník hokejového kempu pro francouzské hráče juniorského a dorosteneckého věku a jejich trenéry. 
Kemp se odehrál ve sportovním areálu v Pelhřimově. 

• Program „Jeden rok v Champagne-Ardenne“: Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským školním úřadem v Remeši připravil 
pro školní rok 2012/2013 třetí ročník studia v Champagne-Ardenne pro studenty středních škol z Vysočiny. 
Od 1. září 2012 tak studuje na gymnáziu Lycée François Arago v Remeši jedna studentka Gymnázia Jihlava.

• Účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012: Ve dnech 12.–15. ledna 2012 se zástupce kanceláře cestovního 
ruchu regionu Champagne-Ardenne zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012, kde na propagačním stánku 
Kraje Vysočina prezentoval region Champagne-Ardenne. 

• Účast Kraje Vysočina na veletrhu Innovact v Champagne-Ardenne: Ve dnech 27.–28. března 2012 se Martin Černý, 
ředitel sekce pro rozvoje regionu KrÚ, zúčastnil veletrhu inovací Innovact v Remeši. 

• Účast zástupce Regionální rady Champagne-Ardenne a zástupce Agentury pro výzkum a inovace Champagne-Ardenne 
(CARINNA) na odborném semináři k problematice vědy, výzkumu, inovací a podpory malých a středních podniků 
na Vysočině: Ve dnech 27.–28. června 2012 se paní Maëlle Pichardová z oddělení pro univerzitní vzdělávání, výzkum 
a inovace Regionální rady Champagne-Ardenne a Bernard Strée, zástupce Agentury pro výzkum a inovace (CARINNA), 
zúčastnili odborného semináře na Vysočině, aby se podělili o zkušenosti francouzského regionu Champagne-Ardenne 
v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje a seznámili účastníky s regionálními fi nančními nástroji 
a schématy na podporu inovativních fi rem a projektů.

• Účast francouzských studentů ze Champagne-Ardenne na Francouzsko-české hudební akademii v Telči: Celkem 
6 studentů z konzervatoří v Remeši a Troyes v Champagne-Ardenne se zúčastnilo 18. ročníku Francouzsko-české 
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hudební akademie, která se konala v Telči ve dnech 3.–13. července 2012. Finanční podporu studentů zajistila 
Regionální kulturní kancelář regionu Champagne-Ardenne (ORCCA).

• Spolupráce mezi Hotelovou školou Světlá a Obchodní akademií Velké Meziříčí a Víceoborovou střední školou ve městě 
Bazeilles: Ve školním roce 2012/2013 pokračují dvě absolventky Hotelové školy Světlá v tříletém pomaturitním studiu 
ve městě Bazeilles. Regionální rada Champagne-Ardenne hradí studentkám roční stipendium ve výši 4 900 eur. 

• Spolupráce Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) s Ecole International de Management v Troyes: V rámci programu 
Erasmus probíhá spolupráce mezi VŠPJ a Vysokou školou managementu ve městě Troyes. V letním semestru 
akademického roku 2011/2012 vycestovali do města Troyes tři studenti VŠPJ. 

• Spolupráce Střední školy stavební Jihlava s Centrem vzdělávání ve městě Troyes: Na základě projektu v rámci programu 
Leonardo da Vinci, který byl schválen v srpnu 2010, probíhaly mezi školami od 2. poloviny roku 2010 výměnné stáže 
studentů učňovských oborů. Projekt byl schválen na dva roky. Spolupráce byla zaměřena zejména na obory tesař 
a truhlář. Projekt skončil v polovině roku 2012. Od září 2012 byl zahájen nový dvouletý projekt z programu Leonardo 
da Vinci, který je zaměřen na učňovský obor zedník.

• Spolupráce Střední školy stavební Jihlava s gymnáziem Lycée François Arago v Remeši: Ve dnech 29. března až 1. dubna 
2012 navštívilo 5 učitelů a 17 studentů z gymnázia Lycée François Arago Střední školu stavební Jihlava. Během pobytu si 
prohlédli školu a seznámili se se systémem výuky na zdejší škole. 

Zakarpatská oblast Ukrajiny

Konkrétní výsledky spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny v roce 2012:
Projekty v oblasti školství a mládeže
• Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola – výměna střechy + nová fasáda (tímto byla dokončena kompletní 

rekonstrukce školy, která probíhala i v předchozích letech).
• Svaljava, Svaljavský okres – výměna oken na základní škole T. G. Masaryka.
• Skotarske, Volovecký okres – školské zařízení, oprava střechy a statické zajištění budovy.
• Rodnykova Huta, Svaljavský okres – základní škola a školka – výměna oken a dveří. 
• Užhorodská univerzita, město Užhorod, Užhorodský okres – výměna oken na části univerzity.
• 2 projekty s Fakultou mezinárodních vztahů Užhorodské univerzity – 1. vybavení a otevření kabinetu česko-ukrajinského 

partnerství, 2. přednášky v oblasti veřejné správy pro zástupce kraje/okresů/obcí v Zakarpatí.
• Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola – Kraj Vysočina věnoval škole 3 hrací soupravy stolního hokeje 

a Lazeščyna byla Unií hráčů stolního hokeje (World table hockey association) zapojena do mezinárodních turnajů 
v soutěžích stolního hokeje. 

Projekty v sociální oblasti
• Odborné stáže pro sociální pracovníky z DD Vynohradiv (partnerské zařízení našeho Domova pro seniory Proseč u Pošné).
• Účast handicapovaných dětí ze Zakarpatí na olympiádě handicapovaných v ČR, akci organizovala příspěvková organizace 

Kraje Vysočina ÚSP Křižanov).
• Bohdan, Rachivský okres – rekonstrukce sociálního zařízení pro děti ze sociálně slabých rodin a pro sirotky.
• Letní tábor pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin z Bohdanu na Vysočině.
• Humanitární dar – 2 vyřazené PC pro centrum pomoci sirotkům a sociálně slabým v Bohdanu (Rachivský okres).
• Humanitární dar – ředitel Dětského domova Humpolec Pavel Matoušek zorganizoval humanitární pomoc (hračky, 

oblečení, lůžkoviny a další potřebné věci) pro sociálně slabé a postižené.
• Humanitární dar – 94 vyřazených (ale funkčních) sociálních polohovatelných lůžek. 

Projekty v oblasti zdravotnictví
• Lipovec, Chustský okres – ambulance všeobecné rodinné medicíny – provedení prací k zajištění provozuschopnosti 

budovy (podlahy, okna, dveře, oprava střechy).

Projekty v oblasti cestovního ruchu
• Karpatská biosférická rezervace – oprava turistických odpočívadel.

Projekty v oblasti kultury
• Mukačevo – hrad Palanok – účast na zahájení výstavy fotografi í „Praha objektivem tajné policie“ (organizoval Generální 

konzulát Lvov, téma výstavy připravil pražský Ústav pro studium totalitních režimů).
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Projekty v hospodářském sektoru
• Navázání spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je obdobou regionálních 

rozvojových agentur v České republice.
• Úspěšné proniknutí našich podnikatelů na ukrajinský trh (např. Pivovar Jihlava).

Spolupráce mezi organizacemi
• Podpis partnerské smlouvy mezi Užhorodskou univerzitou a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
• Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti, které zřizují Kraj Vysočina a Zakarpatská oblast 

Ukrajiny – Domov pro seniory Proseč u Pošné a Domov pro seniory ve Vynohradivu, dále Ústav pro mentálně 
postižené Těchobuz a Ústav pro mentálně postižené ve Vilšanech.

• Spolupráce mezi dětskými domovy – Dětský domov Jemnice a Dětský domov Mukačevo.
• Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů. 
• Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů a Uměleckoprůmyslové akademie Světlá 

nad Sázavou. Účast ukrajinských studentů na výstavě Bienále 2012 a následném sympoziu.
• Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a Gymnázia Ledeč nad Sázavou.

Spolupráce mezi městy
• Byla podepsána partnerská smlouva mezi významnými městy obou regionů – Mukačevem a Pelhřimovem.
• Hledáme v Kraji Vysočina partnerskou obec na základě žádosti obce Něvycké a obce Čop.

Další projekty a formy spolupráce
• Úprava veřejného prostranství (část parku) v okolí památníku T. G. Masaryka v Užhorodě. Konkrétně tyto úpravy: položení 

dlažby na hlavní přístupový chodník k bustě T. G. M., zpevnění okolních cestiček, osazení laviček. Při realizaci tohoto 
projektu spolupracovaly Kraj Vysočina, Zakarpatská oblast Ukrajiny, dobročinný fond ViZa, město Jihlava a město Užhorod. 

• Letní žurnalistická škola – účast ukrajinských studentů na odborných a praktických seminářích zaměřených 
na žurnalistiku, které se každoročně konají v Kraji Vysočina.

• Legionáři – spolupráce s Československou obcí legionářskou a údržba hřbitova padlých českých občanů tzv. první 
Československé republiky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.

• Dar ve výši 50 tisíc Kč Československé obci legionářské na rekonstrukci a úpravu hřbitova „Na Šachtě“ v Užhorodě.
• Spolupráce s ambasádami – spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně, 

Generálním konzulátem České republiky ve Lvově.
• Návštěva otce biskupa Milana Šášika na Vysočině (Milan Šášik je biskupem řeckokatolické církve v Zakarpatské oblasti Ukrajiny).
• Návštěva velvyslance Ukrajiny v České republice Ivana Hrycaka na Vysočině a uspořádání společného setkání pana 

velvyslance a zástupců kraje s ukrajinskými krajany žijícími v Kraji Vysočina.
• Cenu GRATIAS AGIT, udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, 

získala v roce 2012 paní Natália Tumarecová z Koločavy. Její nominaci podal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek 
za podpory velvyslance České republiky na Ukrajině Ivana Počucha. 

• Účast na oslavách státního svátku vzniku Československa 28. 10. v Užhorodě – oslavy se zúčastnili také náměstek 
ministra zahraničních věcí a náměstek ministra obrany.

Spolupráce s českými krajanskými spolky
• Podpora českých krajanských spolků – fi nanční podpora publikační činnosti českých krajanských spolků v Užhorodě (Klub 

TGM a Společnost Jana Ámose Komenského), pravidelné dodávání českých knih a novin, dále pak učebnic češtiny.

Financování akcí probíhá prostřednictvím dobročinného fondu ViZa. Činnost fondu je tedy ideologicky i finančně 
podporována ze strany obou partnerských krajů – Zakarpatské oblasti Ukrajiny i Kraje Vysočina. Cíle a činnost fondu i další 
podrobnější informace jsou k dispozici v české, ukrajinské a anglické jazykové mutaci na webových stránkách Kraje 
Vysočina nebo na adrese www.fondviza.cz.

Orgán zřizovaný za účelem spolupráce má sedm členů a nazývá se Stálá konference. Určuje hlavní směry spolupráce 
mezi oběma regiony, dává jí nové impulzy a schvaluje konkrétní projekty na daný kalendářní rok. Stálá konference zasedá 
pod záštitou předsedy Zakarpatské oblasti Ukrajiny a hejtmana Kraje Vysočina, kteří jmenují její členy.

Za českou stranu byli na volební období let 2012–2016 do Stálé konference jmenováni: Jiří Běhounek (hejtman kraje 
Vysočina), Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina), Vladimír Novotný (ČSSD), Milan Plodík (KSČM), Václav 
Kodet (KDU-ČSL), Miloš Vystrčil (ODS), Pavel Heřman (Pro Vysočinu), Jaroslav Maxmilián Kašparů (TOP 09 a starostové) 
a Josef Nedvěd (externí spolupracovník).
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PUTOVNÍ VÝSTAVY PARTNERSKÝCH REGIONŮ KRAJE VYSOČINA

Oddělení vnějších vztahů připravilo na začátku roku 2011 první putovní výstavu celkem 25 fotografií partnerských regionů 
Kraje Vysočina s cílem zvýšit všeobecné povědomí o existenci partnerských regionů Kraje Vysočina. Pro prezentaci výstavy 
byly vybrány krajem zřizované nemocnice. Aktivita měla pozitivní ohlas u klientů nemocnic a kladné reakce 
zaznamenáváme rovněž od nemocničního personálu. Z toho důvodu jsme pro rok 2012 uspořádali putovní výstavu 
partnerských regionů Kraje Vysočina II s celkem 30 fotografiemi, které byly v průběhu roku 2012 vystavovány opět 
v krajských nemocnicích. Na konci roku 2012 se začalo připravovat třetí pokračování putovní výstavy.

KANCELÁŘ KRAJE VYSOČINA V BRUSELU

Vzhledem k ekonomické situaci a aktuálním potřebám zachoval Kraj Vysočina i v roce 2012 tzv. nestálou formu zastoupení. 
Od 1. 7. 2010 je zástupkyní Kraje Vysočina v Bruselu Mgr. Martina Richtová Tomšů z oddělení vnějších vztahů sekretariátu 
hejtmana, která vyjíždí do Bruselu v závislosti na konkrétních úkolech a s cílem budovat a udržovat důležité kontakty 
či zprostředkovávat informace o dění v institucích Evropské unie. Zástupkyně kraje v Bruselu je kontaktní osobou jak 
pro zahraniční subjekty, tak pro zastupitelské orgány České republiky při Evropské unii.

Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se celoročně zaměřuje na sběr informací o aktuálním dění v EU, o činnosti institucí EU 
a dalších regionů zastoupených v Bruselu. Soustřeďuje a vyhodnocuje informace o aktuálních vypisovaných výzvách 
k projektům a o dalších programech fi nanční podpory. Zajišťuje jejich distribuci regionálním cílovým skupinám. Získává 
a předává samosprávě informace o připravované legislativě EU. V této souvislosti na podzim roku 2012 vypracovala kancelář 
analýzu postoje evropské legislativy a evropských institucí ke spalování odpadu. 

Kancelář dále informuje evropské instituce o pozicích Kraje Vysočina v oblasti regionální politiky. Prezentuje Kraj Vysočina, 
spolupracuje při pořádání prezentačních akcí organizovaných společně s dalšími regionálními zastoupeními. Kancelář slouží 
k rozvoji spolupráce Kraje Vysočina s dalšími evropskými regiony a významným způsobem se podílí na vytváření kontaktů 
s různými subjekty působícími v Bruselu. Monitoruje a vyhledává partnery pro předkládání evropských projektů. Navazuje 
kontakty, udržuje je a spolupracuje s regiony ČR a dalšími regiony EU při prosazování společných zájmů (především v oblasti 
regionální politiky EU). Zprostředkovává výměnu zkušeností, poskytuje servis regionálním i komunálním politikům z Kraje 
Vysočina a pracovníkům krajského úřadu při jejich jednáních v Bruselu, zajišťuje zázemí pro jednání. Zabezpečuje 
technickou a administrativní pomoc dalším regionálním subjektům z Kraje Vysočina. 

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu se nachází v blízkosti evropských institucí na adrese Rue du Commerce 20/22, 1000 
Brusel společně se zastoupením Dolního Rakouska v Bruselu. 

• Stáže pro studenty vysokých škol v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu: Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu nabídla v roce 
2012 celkem tři tříměsíční stáže studentům vysokých škol z celé České republiky. Stážisté v roce 2012 pocházeli z Vysoké 
školy polytechnické Jihlava, z Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně. Význam stážistů spočívá 
v zajištění kontinuity fungování kanceláře, protože působí v kanceláři trvale.

• Zapojení Kraje Vysočina v Bruselu do organizace Czech Street Party 2012: Dne 15. června 2012 se Kraj Vysočina zapojil 
do již šestého ročníku Czech Street Party, kde měli návštěvníci možnost ochutnat regionální potraviny z Vysočiny 
a poslechnout si české kapely rozličných hudebních stylů. Českou Street Party tradičně pořádají zastoupení českých 
institucí, krajů a fi rem v Bruselu a každým rokem ji navštíví tisíce lidí. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak zaujmout 
širokou mezinárodní veřejnost a prezentovat tak Českou republiku.

• Vstup do neziskového sdružení EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities), sdružení evropských 
regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči: Dne 18. září 2012 Kraj Vysočina ofi ciálně vstoupil 
do neziskového sdružení EUREGHA. Sdružení EUREGHA tvoří regiony a místní úřady, příp. místní a regionální 
zdravotnické a nemocniční organizace, jejichž cílem je usilovat o vzájemnou spolupráci regionů v oblasti zdravotní péče, 
upozorňovat instituce Evropské unie na specifi cké výzvy, kterým regiony čelí, a v neposlední řadě ovlivňovat tvorbu 
evropské politiky v této oblasti. V současné době jsou členy sdružení regiony ze Švédska, Anglie, Španělska, Dolního 
Rakouska, Itálie, Belgie a Polska.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách zastoupení www.kr-vysocina.eu > Téma > Kancelář 
Kraje Vysočina v Bruselu.
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Aktivity bruselské kanceláře Kraje Vysočina lze rozdělit do pěti tematických oblastí

Informace
• Zajišťuje sběr informací v Bruselu z oblasti činností institucí Evropské unie a dalších regionů zastoupených v Bruselu.
• Soustřeďuje a vyhodnocuje informace o aktuálních vypisovaných výzvách k projektům a o dalších programech finanční 

podpory. Zajišťuje jejich distribuci regionálním cílovým skupinám.

Prezentace
Spolupracuje při pořádání prezentačních akcí nejen v Bruselu s cílem představit Vysočinu jako:
• atraktivní region pro cestovní ruch s jedinečnými přírodními krásami a pozoruhodným kulturním dědictvím,
• dynamický region se silným inovačním potenciálem.

Vzdělávání
• Napomáhá při vzdělávání pracovníků kraje a krajem zřizovaných organizací v oblasti fungování Evropské unie, jejích 

politik, rozhodovacích procesů a také aktuálních otázek evropské integrace.

Spolupráce
• Kancelář je nástrojem k rozvoji spolupráce Kraje Vysočina s dalšími evropskými regiony.
• Monitoruje a vyhledává partnery pro předkládání evropských projektů.
• Navazuje kontakty, udržuje je a spolupracuje s regiony České republiky a dalšími regiony Evropské unie při prosazování 

společných zájmů (především v oblasti regionální politiky Evropské unie), zprostředkovává také výměnu zkušeností.

Logistický servis
• Kancelář poskytuje servis regionálním i komunálním politikům z Kraje Vysočina a pracovníkům krajského úřadu při jejich 

jednáních v Bruselu, včetně zázemí pro jednání. Zajišťuje technickou a administrativní pomoc dalším regionálním 
subjektům z Kraje Vysočina. 

• Poskytuje a zprostředkovává zázemí jednacích místností krajským subjektům, pokud mají zájem uspořádat v Bruselu 
schůzku (obchodní, informační, prezentační, lobbistickou).

INFORMACE O EVROPSKÉ UNII PRO VEŘEJNOST

Europe Direct Jihlava
V roce 2012 pokračovalo ve své činnosti informační středisko EUROPE DIRECT Jihlava v hostitelských prostorách Regionální 
rozvojové agentury Vysočina (Křížová 2, Jihlava). Jeho úkolem je šířit povědomí a informace o Evropské unii a aktivně 
podporovat diskuzi o jejích aktivitách na místní a regionální úrovni. Střediska EUROPE DIRECT jsou koordinovaná 
a spolufinancovaná Evropskou komisí, služby jsou pro veřejnost zdarma.

Eurocentrum Jihlava
Eurocentrum Jihlava, provozované Úřadem vlády České republiky, odborem informování o evropských záležitostech. 
Eurocentrum Jihlava sídlí na adrese Tolstého 15. Cílem Eurocenter je informovat českou veřejnost a podněcovat veřejnou 
debatu o tématech Evropské unie.
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REGION SOUDRŽNOSTI NUTS 2 JIHOVÝCHOD

Vysočina tvoří společně s Jihomoravským krajem takzvaný region soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod. Oba regiony mají 
společný regionální operační program, jehož řídicím orgánem je Regionální rada. Rada přijímá a hodnotí žádosti o dotaci 
z tohoto operačního programu a následně pak poskytuje dotace na projekty.

Orgány Regionální rady jsou:
• Předseda
• Výbor (osm zastupitelů z každého kraje)
• Úřad

Předsedou Regionální rady je MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.
Místopředsedou Regionální rady je JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zejména pak schvaluje:
 – realizační a řídicí dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod,
 – opatření týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu NUTS 2,
 – výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc,
 – výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Jihovýchod,
 – vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod,
 – výběr projektů doporučených k financování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a další záležitosti 

stanovené jednacím řádem Výboru Regionální rady.

Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (stav k 31. 12. 2012):

Kraj Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Ing., Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina
Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina
Ing. Václav Kodet, zastupitel Kraje Vysočina
Josef Číž, zastupitel Kraje Vysočina
Ing. Marie Černá, místostarostka města Třebíč
Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

Jihomoravský kraj
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana
Bc. Zdeněk Pavlík, radní Jihomoravského kraje
Ing. Jaroslav Parolek, radní Jihomoravského kraje
Ing. Martin Bedrava, ved. oblasti Hodonín, SÚS JMK
PaedDr. Zdeněk Peša, starosta města Olešnice
Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA, zastupitel JMK kraje
Stanislav Navrkal, zastupitel JMK kraje a předseda VK ZJMK

Proces schvalování projektů – nastavení postupů, konzultace a hodnocení projektů podle hodnoticích kritérií provádí Úřad 
Regionální rady a seznam zhodnocených projektů předává Výboru Regionální rady ke schválení. Kontrolu realizace 
projektů, vyúčtování, platby, monitoring a evaluace provádí opět Úřad Regionální rady. Sídlo úřadu je v Brně, regionální 
pracoviště potom v Jihlavě.

Informační portál Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod: www.jihovychod.cz
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Internetové stránky Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz
Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro poskytování informací veřejnosti, propagaci kraje a spolupráci se sdělovacími prostředky 
jsou mimo jiné webové stránky kraje. Na adrese www.kr-vysocina.cz se za dobu její existence shromáždilo obrovské 
množství informací. Kraj zde zveřejňuje prakticky vše, co mu zákony dovolují. Stránky fungují nejen jako archiv Kraje Vysočina 
a Krajského úřadu Kraje Vysočina, ale i jako zdroj informací vztahujících se k regionu.

Na portálu internetové televize Kraje Vysočina (tv.kr-vysocina.cz) jsou uchovávány videopřenosy ze zasedání
Zastupitelstva Kraje Vysočina. Můžete zde nalézt rovněž záznamy seminářů, soutěží a podobně.

Noviny Kraj Vysočina
Další již tradiční zdroj informací o činnosti Kraje Vysočina pro veřejnost představuje měsíčník Kraj Vysočina. Pravidelný měsíční 
náklad novin je více než 225 tisíc kusů a jsou zdarma doručovány do poštovních schránek všech domácností v kraji. 
Periodikum bylo několikrát oceněno odbornou komisí a v roce 2004 získalo v soutěži Zlatý středník první cenu v kategorii 
Nejlepší časopis veřejné správy. Vedle osvědčené podoby klasických novin nabízí kraj také internetovou, respektive 
multimediální podobu novin na adrese www.ikrajvysocina.cz.

Zpravodaj Kraj Vysočina
Zejména pro obce, krajské příspěvkové organizace a neziskové organizace připravuje kraj každý měsíc Zpravodaj. Periodikum 
informuje o nejnovější legislativě, krajských vyhláškách a dotacích. Obsahovou část Zpravodaje připravují zaměstnanci 
krajského úřadu. Veškeré editorské a redakční práce jsou řízeny pracovníky tiskového oddělení. Zpravodaj získal certifikát 
profesionální úrovně v soutěži Zlatý středník v letech 2007, 2008 a 2009. 

Zveřejňování informací
Pracovníci oddělení tiskového odboru sekretariátu hejtmana denně vydávají aktuální, komentované tiskové zprávy 
a prohlášení. Ze statistik návštěvnosti krajských webových stránek lze usuzovat, že zprávy, které na nich odbor poskytuje, 
patří k důležitému zdroji ověřených informací. V roce 2012 zveřejnil kraj více než 600 tiskových sdělení, která jsou součástí 
výše zmíněného archivu. Meziročně tak došlo k navýšení počtu tiskových zpráv zhruba o 20 %. Oddělení tiskové denně 
připraví a „vyšle do světa“ přibližně dvě až tři nové aktuální zprávy. Podle vedené statistiky vykázaly vedle odboru 
sekretariátu hejtmana velký informační potenciál odbor regionálního rozvoje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 
odbor životního prostředí a odbor informatiky. Nejčastější dotazy novinářů se v roce 2012 týkaly dopravy a zdravotní péče, 
změn ve struktuře krajského školství a také Integrovaného systému nakládání s odpady Vysočiny.

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2012 bylo podáno 51 žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronické pošty. Z toho 
bylo 47 žádostí vyřízeno kladně – informace byly poskytnuty, byla vydána 4 rozhodnutí o odmítnutí nebo částečném 
odmítnutí žádosti o informace, dvě žádosti o informace byly odloženy dle § 17 zákona. Další žádosti byly podávány 
telefonicky nebo ústně a byly zodpovězeny příslušnými zaměstnanci Kraje Vysočina zařazenými do Krajského úřadu 
Kraje Vysočina.

V roce 2012 bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace. Žádný případ nebyl vyřešen 
soudem ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V roce 
2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2012 byly 
podány 2 stížnosti podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím na postup Kraje Vysočina při vyřizování jedné 
žádosti o poskytnutí informace.

Podpora významných akcí v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina v roce 2012 finančně podpořil 50 významných sportovních, kulturních a společenských akcí celkovou částkou 
5 milionů Kč. Jde o akce pro Vysočinu charakteristické nebo svým dopadem rámec regionu přesahující.

Tradiční akce pro veřejnost
Aktivity určené pro nejširší veřejnost probíhaly také v roce 2012. V pořadí desátý ročník Dne otevřených dveří sídla Kraje 
Vysočina nabídl bohatý program na téma „Vysočina – domov pro děti, rodiče i prarodiče“ s podtitulem „Aktivní stárnutí 
a mezigenerační solidarita“.

Třetí ročník akce Dny pro bezpečnou Vysočinu se uskutečnil ve spolupráci s Hitrádiem Vysočina v průběhu měsíce září 2012 
ve všech okresních městech kraje a byl zaměřen na prevenci nebezpečí v běžném životě. Pro návštěvníky byly připraveny 
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celodenní programy plné aktivit, přednášek, ukázek činnosti složek integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina 
a nabídek služeb neziskových organizací poskytovaných široké veřejnosti.

Téměř dva tisíce lidí přišly oslavit druhý adventní týden na tradiční akci Barevné Vánoce dne 13. prosince 2012. Dvaatřicet 
vystavovatelů z řad sociálních zařízení Kraje Vysočina, středních škol a neziskových organizací nabízelo tradičně rukodělné 
výrobky a vánoční dobroty.

Dne 19. září 2012 proběhlo tradiční společenské setkání uživatelů zařízení sociální péče Kraje Vysočina nazvané Srdce na dlani. 
Tentokrát se toto setkání uskutečnilo v Horáckém divadle v Jihlavě, kde byli účastníci seznámeni s projektem Senior plus 
a v rámci kulturního programu zhlédli muzikál „Zpívání v dešti“.

Soutěž Poznej Vysočinu
Odbor sekretariátu hejtmana zorganizoval v roce 2012 třetí ročník vědomostní soutěže Poznej Vysočinu, která je určena žákům 
druhého stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Do soutěže všeobecných znalostí o našem regionu se 
dobrovolně zapojilo 56 základních škol a víceletých gymnázií z Kraje Vysočina. Čtyřicítku nejlepších soutěžících čekal ve dnech 
15. a 16. dubna 2012 v Praze pestrý program. Aktivita má velmi pozitivní ohlas jak u soutěžících, tak u pedagogů i rodičů žáků.

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina
V roce 2008 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o vytvoření systému, kterým Vysočina vyjadřuje uznání a respekt významným 
osobnostem. V dosavadních pěti ročnících bylo oceněno celkem 39 osobností, jejichž život je spojen s Krajem Vysočina. Udělování 
nejvyšších ocenění Kraje Vysočina se tak stalo součástí regionálních dějin. Nejvyšší ocenění mají kromě uznání a respektu 
k osobnostem kraje rovněž trvale a významně posilovat vědomí příslušnosti k území i lidem, kteří na Vysočině žijí.

Dne 25. října 2012 převzalo Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina v Horáckém divadle Jihlava z rukou hejtmana kraje deset 
výjimečných osobností regionu.
• Kamenná medaile 2012: Irma Němečková, lékařka; Emanuel Ranný, výtvarník.
• Skleněné medaile 2012: František Podzimek, stavař; Marie Bartošková, sociální pracovnice; Jaroslav Benda, umělecký 

restaurátor; Pavel Loužecký, instruktor bezmotorového létání; Jan Štokr, profesionální hráč volejbalu.
• Dřevěné medaile 2012: Josef Průša, technologický vývojář; Marika Šoposká, herečka; Viktor Němeček, úspěšný student.

Záslužné medaile Kraje Vysočina
Zastupitelé Kraje Vysočina pátým rokem ocenili především členy složek integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. 
Záslužnými medailemi kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví a majetku občanů. 
Hejtman Kraje Vysočina předal během slavnostního večera v Horáckém divadle Jihlava dne 24. 5. 2012 záslužné medaile prvního 
a druhého stupně dvěma desítkám oceněným. Za mimořádné pracovní výsledky, budování krajského integrovaného systému, 
a především za záchranu nebo pomoc při záchraně lidského života bylo záslužnými medailemi oceněno celkem již 115 osob. 

Oddělení vnějších vztahů také vydalo nebo se přímo podílelo na vydání čtyř publikací, které 
pojednávají o činnosti kraje
• Výroční zpráva Kraje Vysočina za rok 2011, ISBN 978-80-87521-03-8
• První pomoc dětem, ISBN 978-80-87521-09-0
• Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina – informační materiál o oceněných i oceněních ke slavnostnímu večeru 25. října 2012
• Sídlo Kraje Vysočina – Informace a kontakty na Jihlavská pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina
• Příklady dobré praxe místní Agendy 21 na obou stranách hranice, ISBN 978-80-87521-06-9
• Onkologická péče v Kraji Vysočina, ISBN 978-80-87521-04-5
• Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012–2016
• Trestněprávní minimum pro pedagogy při řešení rizikového chování žáků, ISBN 978-80-87521-08-3
• Kraj Vysočina: Příručka první pomoci, ISBN 978-80-87521-05-2

Ocenění, která získal Kraj Vysočina v roce 2012
• 1. místo v šestém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem v kategorii krajské úřady
• Národní cena kvality České republiky za model CAF – Excelentní organizace, vítěz 2012
• 1. místo v soutěži TOP Zadavatel 2012 v kategorii stavební práce
• Egovernment The Best 2012 – KPMG: 1. místo v kategorii projekty krajů – projekt Muzeum4U, 3. místo v kategorii 

projekty krajů – projekt digitalizace a ukládání dat
• Krajský úřad Kraje Vysočina je v letech 2011–2014 oprávněn používat titul Podnik podporující zdraví roku I. stupně, 

vydaný Ministerstvem zdravotnictví
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SYMBOLY KRAJE

Znak a vlajka Kraje Vysočina
Znak Kraje Vysočina je představován čtverečným štítem, v jehož prvním 
modrém poli je stříbro-červeně šachovaná, zlatě korunovaná orlice 
se zlatou zbrojí. Druhé a třetí stříbrné pole je symbolizováno červeným 
ježkem a červenými jeřabinami na zelené větvi o dvou listech a čtvrté 
červené pole náleží stříbrnému, zlatě korunovanému lvu se zlatou zbrojí.

Symbolika
• 1. pole – moravská orlice – symbol historické moravské zemské příslušnosti k východní části kraje
• 2. pole – ježek – symbol sídelního města kraje (takzvaný klíčový derivát městského znaku hlavního města kraje – Jihlavy)
• 3. pole – jeřáb – symbol dílčí identity kraje, jako typický strom Vysočiny, vyjadřující nezdolnost a prostou krásu regionu
• 4. pole – český lev – symbol historické české zemské příslušnosti k západní části kraje

Znak kraje byl schválen dne 20. listopadu 2001 Zastupitelstvem Kraje Vysočina.

Logo Kraje Vysočina
Logo Kraje Vysočina vychází ze základních principů komunikace kraje, jako jsou 
aktivita, vstřícnost a respekt. Je tvořeno obrazovým znakem a textem. Obrazový 
znak, který zároveň plní funkci akcentu jednoho z písmen logotypu, vizuálně 
ztvárňuje charakter krajiny – Vysočinu. Barevnost loga – modrá a zelená – 
vyvolává asociace, jakými jsou čistota, voda, lesy, ovzduší a ekologie. Současně 
tato barevnost podporuje akčnost a celkově svěží vyznění loga kraje.

JEDENÁCT VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ NA VYSOČINĚ V ROCE 2012

• Kraj Vysočina vstoupil v roce 2012 jako plnohodnotný člen do organizace EUREGHA (European Regional and Local Health 
Authorities – Regionální a lokální zdravotnické autority). Jde o neziskové sdružení, které na evropské úrovni usiluje 
o prosazování regionálních zájmů v oblasti zdravotnictví.

• Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě oslavila 1. ledna 10. výročí svého založení.

• Přes 45 tisíc diváků přilákal do Nového Města na Moravě Světový pohár v biatlonu. Ten byl pro Nové Město na Moravě 
ostrým testem před pořádáním biatlonového mistrovství světa v únoru 2013.

• Dodržování rychlosti jízdy v obcích začaly v dubnu 2012 kontrolovat inteligentní semafory, které pro čtveřici okresních 
měst regionu zakoupil Kraj Vysočina.

• Oblastní galerie Vysočiny Jihlava nabídla veřejnosti 150 děl – obrazů a kreseb předních českých, rakouských a německých 
autorů, jejichž díla se v aukčních síních prodávají za desítky milionů korun. V Jihlavě se tak díky krajskému projektu 
Vysočina fandí kultuře potkala díla Kupky, Kokoschky nebo Klimta. 

• Novoměstský horolezec Radek Jaroš zdolal v květnu 2012 svou třináctou osmitisícovku – Annapurnu.

• Vesnicí Kraje Vysočina se v červnu 2012 staly Křižánky.

• Kraj Vysočina odstartoval po vzoru osvědčených Rodinných pasů také Senior pasy.

• Nemocnice Jihlava převzala v září 2012 nový pavilon urgentní a intenzivní péče. Nový objekt, jehož investorem byl Kraj 
Vysočina, přišel na více než 400 milionů korun, část prostředků poskytl ROP Jihovýchod.

• Zatím nejmladší rozhledna v Kraji Vysočina stojí na vrchu Mařenka na Třebíčsku v nadmořské výšce 711 m n. m. a byla 
otevřena v říjnu 2012.

• Kraj Vysočina získal v listopadu 2012 prestižní Národní cenu kvality a stal se tak držitelem titulu a prvenství ve veřejném 
sektoru s názvem Excelentní organizace.
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Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný 
systém (IZS), jenž je určen pro koordinaci a provádění záchranných a likvidačních prací při haváriích a živelních pohromách. 
IZS není instituce, ale systém spolupráce jednotlivých složek, který tvoří součást celku pro zajištění vnitřní bezpečnosti 
státu. Na úrovni kraje jej organizuje hejtman kraje, který zároveň koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události.

Krizové řízení představuje souhrn řídicích činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti:
 – s přípravou na krizové situace a jejich řešení,
 – ochranou kritické infrastruktury.

Integrovaný záchranný systém se skládá ze dvou částí: základních složek a ostatních složek.

Základní složky zabezpečují každodenní nepřetržitou pomoc při ohrožení života, zdraví či majetku osob. 
Jsou to:

• Hasičský záchranný sbor České republiky

• jednotky požární ochrany, zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany

• zdravotnická záchranná služba

• Policie České republiky

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání na základě 
uzavřených dohod. Jejich výčet vychází z poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje.
Jsou to:

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory

• ostatní záchranné sbory

• orgány ochrany veřejného zdraví

• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby

• zařízení civilní ochrany

• neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím

CVIČENÍ SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

K zabezpečení výcviku, akceschopnosti a koordinace činnosti složek IZS jsou každoročně organizována taktická cvičení 
s různými náměty činností, které jsou předem projednány a cvičící jsou s nimi seznámeni. Prověřovací cvičení jsou 
neohlášená a jejich smyslem je, jak již samotný název avizuje, prověřit reakci na vzniklou mimořádnou událost, aniž by to 
prověřovaná organizace dopředu věděla.

V kalendářním roce je vždy plánováno pět taktických cvičení IZS, z nichž jedno s názvem Horizont je na základě rozsahu 
a počtu zapojených záchranářů označováno jako cvičení krajské.

Taktická cvičení IZS 
• Třebíč: požár v Domově pro seniory Třebíč, Manželů Curieových 603
• Havlíčkův Brod: reakce složek IZS na mimořádnou událost při společném zásahu po oznámení o uložení nástražného 

výbušného systému; ověření funkčnosti, postupu a taktiky složek IZS dle typové činnosti STČ-03/IZS
• Jihlava: hromadná havárie v Jihlavském tunelu
• Pelhřimov: nástražný výbušný systém v areálu Nemocnice Pelhřimov, p. o.
• Žďár nad Sázavou: Horizont 2012, pád tribuny v areálu Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě

Cílem cvičení bylo:
• nacvičit a prohloubit postup a taktiku složek IZS během společného zásahu při záchranných a likvidačních pracích,
• nacvičit a prohloubit spolupráci a organizaci spojení mezi složkami IZS,
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• nacvičit a prohloubit koordinaci řízení činnosti složek IZS na taktické a operační úrovni,
• nacvičit součinnost složek IZS v prostoru Vysočina Aréna, kde se konalo MS v Biatlonu 2013.

Výsledky a průběh cvičení prokázaly dobrou organizační i materiální připravenost IZS Kraje Vysočina při organizaci záchrany 
životů, zdraví, majetku a životního prostředí a prohloubilo vzájemnou součinnost při provádění záchranných prací 
na taktické a operační úrovni.

FINANCOVÁNÍ SLOŽEK IZS Z ROZPOČTU KRAJE

Kraj je zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, která je jednou ze základních složek IZS. Kromě této 
složky kraj každoročně finančně přispívá i složkám, na jejichž provozu se běžně nepodílí. Cílem této finanční podpory je 
zajištění rozvoje akceschopnosti IZS a tím i udržení bezpečnosti obyvatel regionu na vysoké úrovni.

Velká podpora kraje se každým rokem dostává i dobrovolným hasičům. Kraj oceňuje nejen jejich práci, ale také společenský 
přínos pro život v obcích. V roce 2012 získalo Krajské sdružení dobrovolných hasičů Kraje Vysočina na soutěže, činnost 
mládeže a prevenci 1,68 milionu Kč a jednotlivá sdružení dobrovolných hasičů na vybavení a činnost pak 4,32 milionu Kč.

Financování složek IZS z rozpočtu kraje (v Kč) 

Rok HZS SDH Záchranná brigáda kynologů Policie ČR Český červený kříž

2006 4 682 000 5 800 000 – – –

2007 4 400 000 6 006 000 24 800 – 17 390

2008 4 400 000 6 000 000 –   400 000 –

2009 3 500 000 6 500 000 – – –

2010 3 500 000 6 000 000 – – –

2011 6 000 000 6 000 000 – – –

2012 4 500 000 6 000 000 – 3 000 000 –

HZS – Hasičský záchranný sbor, SDH – Sbor dobrovolných hasičů
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BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE

Bezpečnostní rada kraje (BRK) je poradní orgán hejtmana kraje pro přípravu na krizové situace.
Složení BRK k datu 31. 12. 2012.

Složení bezpečnostní rady Kraje Vysočina

Jiří Běhounek Předseda Hejtman Kraje Vysočina

Vladimír Novotný Člen Náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Jan Slámečka Člen Předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina

Zdeněk Kadlec Člen Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Miroslav Šimon Člen Ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina

Miloš Trojánek Člen Ředitel Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina

Vladislava Filová Členka Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina 

Lukáš Kettner Člen Vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu

Jan Ňachaj Člen Ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava 

Jaroslav Jakub Člen Ředitel Jaderné elektrárny Dukovany 

Jan Murárik Člen – tajemník Vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti krajského úřadu 

Jednání bezpečnostní rady kraje probíhá dle schváleného ročního plánu práce nebo může být svoláno na základě 
odůvodněné žádosti předsedy nebo některého z členů. Na jednání bezpečnostní rady se projednává a posuzuje stav 
zabezpečení a připravenosti na krizové situace na území kraje. Pozvání na jednání bezpečnostní rady kraje mohou dostat 
i další osoby, pokud je jejich účast nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.



V ý r o č n í  z p r á v a  2 012  —  12 4

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A BEZPEČNOST

Výdaje na prevenci kriminality v roce 2012

Název programu
Státní 
dotace

Dotace 
z rozpočtu 

kraje

Dotace 
z Fondu 
Vysočina

Vlastní 
podíl

Dotace 
celkem

Program prevence kriminality ČR 2012 4 005 550        0        0   995 680  5 001 230

Ochrana obecního nemovitého majetku 2012        0 1 039 060        0 1 425 000  2 464 060

Program prevence kriminality Kraje Vysočina 2012        0 1 140 045        0   653 993  1 794 038

Grantový program Prevence kriminality 2012        0        0 1 135 100 1 599 780  2 734 880

Celkem 4 005 550 2 179 105 1 135 100 4 674 453 11 994 208

Kriminalita v krajích v roce 2012

Kraj Zjištěné trestné činy celkem Trestné činy na 1 000 obyvatel Objasněné trestné činy 

Hlavní město Praha  72 345 58,1  15 964

Jihočeský kraj  14 005 22,0   7 401

Jihomoravský kraj  29 533 25,3  11 211

Karlovarský kraj   7 582 25,1   4 979

Královéhradecký kraj  10 785 19,5   5 095

Liberecký kraj  13 003 29,6   5 801

Moravskoslezský kraj  33 164 27,0  14 936

Olomoucký kraj  14 367 22,5   6 970

Pardubický kraj   8 994 17,4   4 577

Plzeňský kraj  12 822 22,4   6 905

Středočeský kraj  35 612 27.6  13 559

Ústecký kraj  27 427 33,2  13 393

Kraj Vysočina   8 543 16,7   4 536

Zlínský kraj   8 887 15,1   4 841

Česká republika 304 528 28,9 120 163

Zdroj: Datový sklad Kraje Vysočina

KRIMINALITA
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Rok 2012 byl z hlediska rozvoje informatiky v Kraji Vysočina rokem úspěšným. 
Jak již předeslala výroční zpráva z roku 2011, největší úsilí bylo v roce 2012 
věnováno realizaci velkých investičních projektů spolufi nancovaných 
z Integrovaného operačního programu EU. Jsme potěšeni, že se nám podařilo 
dokončit 3 projekty a zpřístupnit tak služby datového skladu, dokončit vnitřní 
integraci krajského úřadu a zprovoznit digitální mapu veřejné správy cílovým 
skupinám. Projekty Digitalizace a ukládání a Technologické centrum včetně 

budování další etapy rozvoje páteřní sítě ROWANet budou dokončeny v roce 2013, díky dokončeným etapám však 
poskytují svoje služby kraji již nyní.

Za významné úspěchy odboru informatiky považujeme udělení 1. a 3. místa v soutěži Egovernment The Best 2012 – KPMG 
pro projekty Muzeum4U a Digitalizace a ukládání (viz http://www.egovernment.cz/BEST/2012.html#0), dále pak realizaci 
stěžejních akademických projektů v oblasti ICT (eIGeR a CERIT-SC) na území kraje a také výsledky nezávislého hodnocení, 
provedeného společností Gartner, kdy byla úroveň vyzrálosti procesů IT KrÚ hodnocena jako vynikající (maturita ICT 
organizace je na velmi dobré úrovni 3 z 5 možných, tohoto výsledku dosahuje globálně méně než 10 % obdobných 
organizací veřejného sektoru). 

Není možné také opomenout ukončení realizace projektu Vzdělávání v eGovernmentu Kraje Vysočina, který po tři roky 
předával informace o elektronických službách veřejné správy zástupcům kraje, jím zřizovaným organizacím a také obcím 
v regionu. Bez odpovídajícího kvalitního a periodického školení není možné se zaměřit na technologický rozvoj, a proto jsme 
během roku připravili několik dnů odborných školení pro specialisty. V podobných aktivitách hodláme i nadále pokračovat, 
stejně jako v prosazování myšlenky podpory ICT gramotnosti z připravovaných programů EU na následující období.

V oblasti mezinárodních aktivit odbor informatiky úspěšně ukončil 3 projekty spolufi nancované programem INTERREG IVC, 
a to eCitizen II (model elektronické komunikace občanů „Váš názor“, viz www.vas-nazor.cz), De-Lan (spolupráce na poli 
elektronické bezpečnosti) a OSEPA (využití open-source produktů ve veřejné správě). Projekty přinesly kraji zajímavé 
poznatky ze zahraničí, které byly využity pro potřeby a další rozvoj regionu. Je nutné dodat, že všechny tyto aktivity 
přinesly vedle praktických výstupů ve formě aplikací či poskytování nových informací také výhodu plynoucí ze zapojení 
našich zaměstnanců do mezinárodních týmů, zvýšení jejich jazykových i odborných dovedností a zvýšení prestiže regionu 
v rámci Evropy. I proto hodláme v podobných aktivitách dále pokračovat, a to zejména ve spolupráci s agenturou EPMA, 
kterou za tímto účelem kraj založil již v roce 2004. 

Výčet aktivit, projektů a realizací úspěšných řešení je ale daleko více, proto tento úvod slouží spíše k seznámení s tím 
nejdůležitějším. V textu věnovaném informačním technologiím se dozvíte další podrobnosti. Na tomto místě bych chtěl 
spíše deklarovat, že technologický rozvoj zůstane i pro další roky klíčovou a podporovanou krajskou prioritou.

MUDr. Jiří Běhounek
odpovědný radní pro oblast informačních technologií

hejtman Kraje Vysočina
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POPIS KLÍČOVÝCH AKTIVIT ROZVOJE ICT V ROCE 2012

Projekt Datový sklad kraje, fi nancovaný z IOP byl dokončen v roce 2012 a zajišťuje fungování nejmodernějších analytických 
nástrojů. Tyto nástroje pomáhají zaměstnancům kraje i jeho vedení v rozhodování na základě informací, které jsou 
zpracovány v nejvyšší míře vzájemných souvislostí. Důležité místo v tomto směru zaujímají reporty tvořené na základě 
automaticky zpracovaných datových podkladů prakticky ve všech oblastech činnosti kraje (ekonomika, fi nance, granty, 
zdravotnictví, školství, příspěvkové organizace atd.).

Projekt Vnitřní integrace úřadu Kraje Vysočina zajistil, aby spolu ICT systémy krajského úřadu přímo automaticky 
komunikovaly a byly propojeny s národními centrálními registry. Cílem bylo zajistit maximálně efektivní přenos dat 
a informací. Projekt byl úspěšně dokončen v roce 2012.

Výstupem projektu Digitální mapa veřejné správy Kraje Vysočina je Geoportál Kraje Vysočina, který poskytuje uživateli 
z jednoho místa výběr ze široké nabídky podkladových a tematických map. Jsou zde k dispozici zejména mapy z produkce 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, které jsou tvořeny datovými sadami ortofoto (letecké snímky), dále sadami 
několika typů základních map a mapami správního členění. Je možné vybírat například z map územního plánování, 
životního prostředí, dopravy nebo kultury. Nedílnou součást map tvoří účelová katastrální mapa.

Technologické centrum kraje spojuje dvě zásadní složky krajské ICT infrastruktury. Technologické centrum si můžeme 
představit jako technické centrum s obrovskou kapacitou pro rozvoj elektronických služeb. Síťová infrastruktura pak 
propojuje širokopásmovou datovou sítí toto centrum s veřejnými organizacemi v kraji tak, aby byl potenciál infrastruktury 
maximálně využitý. Projekt za více než 70 mil. Kč bude dokončen v roce 2013, zbývá dokončit 3 trasy optické sítě.

Digitalizace a ukládání je projekt, jehož cílem je vytvořit na Vysočině do konce roku 2013 komplexní zázemí pro převod 
papírových podkladů do elektronické podoby. Součástí projektu je jak nejmodernější vybavení pro digitalizaci, tak 
i velkokapacitní úložiště pro elektronické dokumenty a softwarové nástroje pro jejich správu. Krajská digitalizační jednotka 
funguje již od roku 2012 v Havlíčkově Brodě, nyní probíhá intenzivní digitalizační činnost dokumentů pro kraj, zřizované 
organizace a obce v regionu.

Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost, která koordinuje krajské aktivity v boji proti elektronické kriminalitě, 
rozvíjí činnost deklarovanou v krajské strategii elektronické bezpečnosti – viz www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost.

Projekt eAmbulance (www.eambulance.cz) – elektronický objednávkový systém pro pacienty nemocnic byl nasazen 
ve všech krajských nemocnicích, má více než 11 000 klientů a plánuje se jeho další rozšíření o nové služby a funkce.

Muzeum4U (www.muzeum4u.cz) – moderní průvodcovský systém pro muzea využívající chytré mobilní telefony 
návštěvníků muzeí. Technologie, která umožňuje spustit k vystaveným exponátům multimediální prezentaci v 6 světových 
jazycích, je k dispozici všem návštěvníkům Muzea Vysočiny Pelhřimov. Aplikace bude zpřístupněna s otevřením nových 
expozic i v dalších krajských muzeích. V roce 2012 též proběhla jednání o rozšíření služby také do dalších organizací v kraji.

Projekty eIGeR a CERIT-SC – jde o akademické projekty sdružení CESNET (eIGeR, národní datové úložiště) a Masarykovy 
univerzity (CERIT-SC, gridová superpočítačová infrastruktura). Jde o unikátní projekty v hodnotě stovek milionů korun, 
jejichž vybavení je umístěno v budově D krajského úřadu. Kapacity a výstupy projektů má možnost využívat jak Kraj 
Vysočina, tak akademické subjekty na území kraje.
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GRANTOVÉ PROGRAMY ODBORU INFORMATIKY V ROCE 2012

V roce 2012 byl opět vyhlášen pouze jeden grantový program zaměřený na informační a komunikační technologie, a proto 
zájem ze strany žadatelů o dotace byl zase velký. Cílem programu byla podpora zvýšení úrovně informačních 
a komunikačních technologií s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, vzdělávání, zálohování dat a virtualizaci. Účelem 
bylo zajistit spolufi nancování při vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji, budování 
eGovernmentu a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina. Zmíněným programem byl grant nazvaný 
„Informační a komunikační technologie 2012“. 

Číslo GP
Název a zaměření 

grantového programu (GP)

Rozdělená 
podpora z Fondu 

Vysočiny (v Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných žadatelů 

(v Kč)

Celkový objem 
realizovaných 
projektů (v Kč)

FV00301 Informační a komunikační technologie 2012 3 499 959 4 486 104 7 986 063

I nadále byl využíván již zavedený systém eDotace – žadatelé měli možnost předložit své žádosti elektronicky 
prostřednictvím elektronicky podepsaného e-mailu. Systém eDotace byl využit i pro interní zpracování žádostí včetně 
evidence celého cyklu od podání žádosti po vyúčtování schváleného projektu.
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ZLATÝ ERB

Od počátku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí byl Kraj 
Vysočina velmi úspěšný a tento vysoký standard si nadále udržuje. Systematická podpora 
rozvoje internetu a podpory tvorby webů se vyplatila i v případě úspěšných soutěžících 
z řad obcí. Zástupci kraje se opět výborně umístili i na celostátní úrovni. 

Stále většímu ohlasu se těší zvláštní kategorie Kraje Vysočina věnované příspěvkovým 
organizacím kraje a sborům dobrovolných hasičů v Kraji Vysočina.

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

Umístění Město Obec Elektronická služba

2008

1. místo Jihlava Dolní Vilémovice Jihlava: Webcall

2. místo Moravské Budějovice Okříšky
Jihlava: Informace z jednání zastupitelstva 

města

3. místo Jemnice Police
Kladeruby nad Oslavou: 

e-RÁDCE v životních situacích

Cena veřejnosti – obec Zárubice

2009

1. místo Moravské Budějovice Dobronín
Přibyslav: Vysílání veřejných zasedání 

zastupitelstva města v kabelové televizi

2. místo Havlíčkův Brod Police Rudíkov: eKatalog místní knihovny

3. místo Jaroměřice nad Rokytnou Škrdlovice Poděšín: Fórum obce Poděšín

Cena veřejnosti – obec Nový Telečkov

2010

1. místo Jihlava Okříšky Jihlava: Stav vyřízení dokladů

2. místo Havlíčkův Brod Dobronín Třebíč: Videogalerie

3. místo Jaroměřice nad Rokytnou Kouty Okříšky: Městys na sociální síti Facebook

Cena veřejnosti – obec Nový Telečkov

2011

1. místo Jihlava Okříšky
Ćáslavice–Sádek: Informační portál 

sportovního klubu FC Čáslavice-Sádek

2. místo Moravské Budějovice Velký Beranov Jihlava: Kulturní a sportovní kalendář

3. místo Třebíč Hluboké Jihlava: Výběrová řízení

Cena veřejnosti – obec Heřmanov

2012

1. místo Jihlava Dobronín Jihlava: Výběrová řízení

2. místo Moravské Budějovice Koněšín Okříšky: Váš názor

3. místo Havlíčkův Brod Hluboké
Nové Město na Moravě: Nové Město 

přepisuje kroniku, připoj se i ty

Cena veřejnosti – obec Koněšín
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Zvláštní kategorie Kraje Vysočina – příspěvkové organizace

Umístění Vítězné subjekty Web

2008

1. místo Krajská knihovna Vysočiny www.kkvysociny.cz

2. místo Nemocnice Jihlava www.nemji.cz

3. místo SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice www.sours.cz

2009*

1. místo Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod www.oahshb.cz

2. místo Krajská knihovna Vysočiny www.kkvysociny.cz

3. místo Knihovna Josefa Matěje Sychry Žďár nad Sázavou www.knihzdar.cz

2010

1. místo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace www.muzeumhb.cz

2. místo Hrad Kámen, příspěvková organizace www.hradkamen.cz

3. místo Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace www.nemji.cz

2011

1. místo Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace www.onhb.cz

2. místo Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace www.nemji.cz

3. místo Krajská knihovna Vysočina www.kkvysociny.cz

2012

1. místo Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace www.nemji.cz

2. místo Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace www.onhb.cz

3. místo Krajská knihovna Vysočiny www.kkvysociny.cz

*Ročník 2009 otevřený pro PO Kraje Vysočina i samospráv Kraje Vysočina

Zvláštní kategorie Kraje Vysočina – sbory dobrovolných hasičů

Umístění Vítězné subjekty Web

2010

1. místo SDH Nové Město na Moravě www.sdh.nmnm.cz

2. místo SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek www.sdhzdar2.eu

3. místo SDH Ledeč nad Sázavou http://hasici.ledecns.cz

2011

1. místo SDH Velký Beranov http://sdh-velky-beranov.webnode.cz

2. místo SDH Vepříkov www.sdhveprikov.estranky.cz

3. místo SDH Výčapy www.sdhvycapy.cz

2012

1. místo SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek www.sdhzdar2.eu

2. místo SDH Nové Město na Moravě www.sdh.nmnm.cz

3. místo SDH Vyskytná www.hasici.vyskytna.cz
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Vážení čtenáři výroční zprávy!

Mojí milou povinností je informovat širokou veřejnost o základní činnosti 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Úřad je vedle hejtmana, rady a zastupitelstva 
kraje dalším orgánem kraje. Má několik hlavních úkolů, resp. oblastí své činnosti. 
Naše práce spočívá jednak v samostatné působnosti (v samosprávných rolích) 
kraje, jednak ve výkonu působnosti přenesené od státu (státní správa 
vykonávaná pro územní obvod kraje). Náš krajský úřad má více než čtyři stovky 
úředníků. Ti jsou organizačně rozděleni do tří sekcí, patnácti odborů a šesti 
samostatných (do odborů nezařazených) oddělení. Organizační struktura je tolik 
komplikovaná a rozvětvená proto, že činnost úřadu je velmi pestrá a různorodá.

V oblasti státní správy jsme podřízeni orgánům státu – ministerstvům a ostatním ústředním orgánům, vládě. Pro stát 
vykonáváme řadu správních činností např. v oblasti ochrany životního prostředí, územního plánování a stavebního řádu, 
školství, na úseku matrik, státního občanství, přestupků, v oblasti dopravy a silničního hospodářství, památkové péče, 
zdravotnictví, sociálních věcí, v oblasti vodního a lesního hospodářství, na úseku bezpečnosti a krizového i havarijního 
plánování atd. Tyto činnosti zvládáme většinou velmi dobře. Svědčí o tom mimo jiné výsledky kontrol nadřízených 
orgánů i výsledky přezkumné činnosti soudů.

Osobně jsem přesvědčen, že ještě větší význam má naše aktivita v oblasti samostatné působnosti. Krajský úřad 
ze zákona vykonává (nebo zajišťuje vykonávání) usnesení samosprávných orgánů kraje – rady a zastupitelstva, 
příp. rozhodnutí hejtmana, a pro samosprávu kraje zajišťuje organizační a administrativní zázemí. Kromě výkonné funkce 
má však úřad i pravomoc a povinnost návrhovou. Jsme tu také proto, abychom připravovali a předkládali radě 
a zastupitelstvu vhodná řešení společenských problémů, které spadají do působnosti kraje nebo se jeho činnosti 
dotýkají. Připravujeme podklady pro rozhodování a navrhujeme optimální cesty k tomu, aby se občanům kraje žilo lépe, 
aby se jim dostávalo potřebných veřejných služeb v dobré kvalitě, aby k nám rádi jezdili návštěvníci z jiných krajů 
i z ciziny za odpočinkem či poznáním, aby se kraj vyváženě a úspěšně rozvíjel.

Třetí hlavní funkcí úřadu je podíl na řízení veřejných služeb poskytovaných obyvatelstvu. Staráme se o to, aby kraj nabízel 
služby, po kterých je oprávněná společenská poptávka. Spolupracujeme především s radou kraje a podílíme se 
na strategickém a koncepčním řízení středních škol a učilišť, nemocnic, zdravotnické záchranné služby, domovů 
pro handicapované spoluobčany a pro seniory, dětských domovů, muzeí, galerií, divadla, krajské knihovny, pomáháme 
se zajištěním provozuschopného stavu silnic II. a III. třídy a se zajištěním základní dopravní obslužnosti veřejnou dopravou. 
Zajišťujeme obrovský objem veřejných investic. Podílíme se na stimulování cestovního ruchu, hospodářského rozvoje, 
staráme se o důležitý segment využívání a sdílení informací.

Jsem přesvědčen, že se nám v uplynulém roce naše práce celkem dobře dařila. Budeme usilovat o to, aby tomu tak bylo 
i v roce letošním, abychom svojí prací přispívali ke zvyšování kvality života všech obyvatel našeho krásného kraje. Vnímáme 
to nejen jako svoji práci, ale i jako poslání.

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.

ředitel krajského úřadu
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Krajský úřad zaměstnává 426 lidí (stav k 31. 12. 2012). Úřad je členěn na sekce (3), odbor do sekcí nezařazený (1) a oddělení 
nezařazená do sekcí ani odborů (4). V čele sekcí stojí zástupci ředitele – ředitelé sekcí, kteří jsou bezprostředně podřízeni řediteli. 
V čele odboru, který není zařazen do sekcí, stojí vedoucí odboru, jenž je podřízen přímo řediteli. V čele oddělení nezařazených 
do sekcí ani odborů stojí vedoucí oddělení, kteří jsou přímo podřízeni řediteli. Za plnění úkolů svěřených jednotlivým sekcím, 
odborům nezařazeným do sekcí a oddělením nezařazeným do sekcí ani odborů jsou odpovědni jejich vedoucí řediteli.

Jednotlivé sekce jsou členěny na odbory (14) a oddělení nezařazená do odborů (2). V čele odborů stojí vedoucí odborů, již 
jsou podřízeni příslušnému zástupci ředitele – řediteli sekce. V čele oddělení nezařazených do odboru stojí vedoucí oddělení, 
kteří jsou podřízeni příslušnému zástupci ředitele – řediteli sekce. Zástupci ředitele – ředitelé sekcí, řídí a kontrolují činnost 
vedoucích odborů a vedoucích oddělení nezařazených do odborů, jež jsou zařazeny do příslušné sekce. Za plnění úkolů 
svěřených jednotlivým odborům jsou odpovědni jejich vedoucí příslušnému zástupci ředitele – řediteli sekce.

Jednotlivé odbory mohou být členěny na oddělení (42), v jejichž čele stojí a jejichž činnost řídí vedoucí oddělení 
bezprostředně podřízení vedoucímu odboru. Za plnění úkolů svěřených jednotlivým oddělením jsou jejich vedoucí 
odpovědní vedoucímu příslušného odboru.

Sekce ekonomiky a podpory

Odbor sekretariátu hejtmana

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení hospodářské správy

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor analýz a podpory řízení

Odbor kontroly

Sekce pro službu veřejnosti Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor sociálních věcí 

Odbor zdravotnictví

Odbor životního prostředí

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Oddělení ostatních správních činností

Sekce pro rozvoj regionu Odbor regionálního rozvoje

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor majetkový

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Ředitel

Oddělení řízení lidských zdrojů

Oddělení interního auditu

Oddělení vnitřní kontroly

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina
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Odbor 
ekonomický

Cestovní náhrady při zahraničních cestách, 
organizační a administrativní záležitosti

Veřejné sbírky, agenda výherních hracích 
přístrojů, přezkum správních rozhodnutí 
obcí ve věci poplatků a daní

Oddělení rozpočtu 
a fi nancování

Krajský rozpočet, úvěry, dotace z Evropské 
unie

Finanční vypořádání dotací, podklady 
pro státní závěrečný účet

Oddělení fi nancování 
a výkaznictví obcí

Předávání účetních a fi nančních výkazů obcí 
do CSÚIS, zprostředkování dotací obcím, 
fi nanční vypořádání dotací obcí se SR

Oddělení účetnictví Účetnictví kraje Finanční a účetní výkazy kraje pro CSÚIS

Odbor 
informatiky

Oddělení koncepční
Rozvoj informačních technologií, koncepce 
informatizace kraje, projektové řízení

Oddělení správy 
databází a aplikací

Správa a úprava aplikací, tvorba a údržba 
databází, výměna dat, technická podpora 
uživatelů, technická správa webových 
stránek

Oddělení správy GIS
Tvorba a aktualizace map, správa GIS, 
mapové služby, kartografi cké výstupy

Oddělení správy sítě
Datové sítě, hlasové služby, technická správa 
a podpora HW

Odbor analýz 
a podpory řízení

Datový sklad, analýzy pro samosprávu 
i úřad, návrhy databází

Odbor kontroly

Oddělení 
veřejnosprávní 
kontroly

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 
u krajských příspěvkových organizací 
a u příjemců veřejné fi nanční podpory

Zpracování roční zprávy o fi nančních 
kontrolách pro MF

Oddělení 
přezkoumání 
hospodaření obcí

Přezkoumání hospodaření obcí a svazků 
obcí

Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu

Sekce Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)

Odbor 
sekretariátu 
hejtmana

Oddělení krizového 
řízení a bezpečnosti

Prevence kriminality, romská problematika, 
integrace cizinců

Integrovaný záchranný systém, řešení 
krizových situací

Oddělení vnějších 
vztahů

Zahraniční spolupráce, garance dodržování 
jednotného vizuálního stylu, propagace, 
sponzoring a marketingové aktivity, vydávání 
neperiodických tiskovin

Oddělení kanceláře 
hejtmana

Organizace zasedání rady a zastupitelstva, 
pracovní a společenské akce, informační, 
organizační a administrativní servis pro volené 
zástupce 

Oddělení tiskové

Aktualizace webových stránek kraje, 
komunikace s tiskem a veřejností, organizace 
tiskových konferencí a vydávání pravidelných 
tiskovin

Oddělení vnitřní 
kontroly

Kontrola činností odborů úřadu, návrhy 
opatření, vyhodnocení kontrolní činnosti 
úřadu, centrální evidence stížností a peticí, 
roční zpráva o stížnostech a peticích, 
koordinace protikorupčních opatření

Oddělení řízení 
lidských zdrojů

Pracovněprávní vztahy, personální a sociální 
rozvoj, vzdělávání, hodnocení, platová 
agenda a agenda odměňování

Oddělení právní 
a krajského 
živnostenského 
úřadu

Právní služby pro všechny orgány kraje, 
stanoviska k návrhům zákonů a prováděcích 
předpisů, vymáhání pohledávek kraje, 
zastupování kraje před soudem, 
pracovněprávní vztahy, povinnosti vyplývající 
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, právní předpisy kraje

Výkon státní správy na úseku 
živnostenského podnikání, výkon státní 
správy na úseku podnikání v zemědělství, 
dozor nad dodržováním zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, válečné 
hroby a pohřebnictví

Oddělení interního 
auditu

Interní audity zaměřené na vyhodnocování 
účinnosti vnitřního kontrolního systému 
s doporučeními k přijetí nápravných 
opatření; konzultační a poradenské činnosti 
v rámci úřadu



V ý r o č n í  z p r á v a  2 012  —  13 5

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor
sociálních věcí

Oddělení sociální 
ochrany a prevence

Zajišťování realizace systému primární 
prevence rizikového chování ve školách 
v Kraji Vysočina

Stížnosti, státní správa na úseku sociální 
práce a sociálně-právní ochrany dětí, 
evidence, příprava budoucích pěstounů 
osvojitelů

Oddělení sociálních 
služeb

Zřizovatelská funkce k sociálním zařízením, 
střednědobé plánování rozvoje sociálních 
služeb, spolupráce s NNO a obcemi včetně 
poskytování dotací na provoz sociálních 
služeb, realizace projektů z evropských 
strukturálních fondů, zajištění koordinace 
protidrogové politiky v kraji; tvorba 
a realizace seniorské politiky

Zajišťování poskytování sociálních služeb 
osobám nacházejícím se
v bezprostředním ohrožení jejich práv 
a zájmů, které nejsou schopny samy si 
služby zajistit, podílení se na poskytování 
dotací ze státního rozpočtu

Oddělení sociální 
správy

Výkon zřizovatelských funkcí k zařízením 
sociálních služeb (zřizovací listiny, zápisy 
do obchodního rejstříku, stížnosti, metodika, 
vzdělávání aj.), romská problematika; tvorba 
a realizace rodinné politiky

Výkon státní správy na úseku sociálních 
služeb – registrace a registr poskytovatelů 
sociálních služeb, kontrola sociálních 
služeb, stížnosti, činnost koordinátora 
romských poradců, vidimace a legalizace

Sekce Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)
Se

kc
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sl
už
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Oddělení 
hospodářské správy

Správa budov krajského úřadu, autoprovoz, 
stravování, bezpečnost práce, provozně-
-technické zabezpečení činností krajského 
úřadu, zajištění spisové služby. Kontaktní 
místo veřejné správy Czech POINT

Agenda pokutových bloků, vidimace 
a legalizace

Oddělení ostatních 
správních činností

Nahlížení do Sbírek zákonů, Sbírky 
mezinárodních smluv a Věstníku EU, plní 
povinnosti registračního orgánu při vedení 
registru dle zákona o střetu zájmů, příprava 
podkladů pro jmenování tajemníka OÚ

Státní občanství, volby, referenda, matriky, 
vidimace a legalizace, registrace DSO 
a ZSPO, metodická pomoc obcím, 
veřejnoprávní smlouvy, přezkoumávání 
rozhodnutí o přestupcích a rozhodnutí 
vydaná dle § 5 OZ, dozor nad přenesenou 
působností obcí, metodický a odvolací 
orgán na úseku evidence obyvatel, 
občanských průkazů, cestovních dokladů, 
zastupování úřadu před soudem dle 
zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řádu 
správním

Odbor školství, 
mládeže a sportu

Oddělení organizace 
školství

Činnosti spojené s organizací škol
a školských zařízení vyplývající ze zákonné 
povinnosti kraje zajistit podmínky 
pro vzdělávání ve středním a vyšším 
odborném školství, vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se zdravotním postižením 
a zdravotním znevýhodněním, dále 
jazykového, základního uměleckého 
a zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní 
výchovy, periodické hodnocení ředitelů škol 
a školských zařízení kraje, podklady
pro jmenování a odvolání ředitelů škol 
a školských zařízení

Nadřízený správní orgán škol a školských 
zařízení

Oddělení mládeže 
a sportu

Rozvoj a podpora volnočasových aktivit, 
metodika řešení specifických společenských 
jevů, prevence sociálně patologických jevů, 
sport zdravotně postižených, spolupráce 
s NNO

Oddělení ekonomiky 
školství

Rozpočet provozních prostředků pro školy 
a školská zařízení zřizovaná krajem, kontrola 
hospodaření škol

Rozpis rozpočtu přímých nákladů 
na vzdělávání v regionálním školství 
(krajské normativy)

Oddělení rozvoje 
vzdělávání

Úkoly koncepčního charakteru související 
se zajištěním vzdělávací nabídky škol 
zřizovaných krajem, návrhy organizačních 
změn v síti krajem řízených škol, provádí 
analýzy a statistická zjišťování v oblasti 
zaměstnanosti, trhu práce a rozvoje lidských 
zdrojů, projektová činnost

Výroční zpráva a dlouhodobý záměr 
rozvoje výchovně vzdělávací soustavy 
v kraji, výkon státní správy v činnostech 
spojených s vedením rejstříku škol 
a školských zařízení
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Sekce Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)
Se
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Odbor 
zdravotnictví

Oddělení zdravotní 
péče

Zřizovatelská funkce, kontrola hospodaření 
s veřejnými prostředky u zdravotnických 
zařízení zřizovaných krajem, metodická 
pomoc k poskytovatelům zdravotních služeb 
zřizovaných Krajem Vysočina, rozvoj 
a optimalizace zdravotnické sítě, tvorba 
zdravotního plánu a jiných koncepčních 
materiálů, připomínkování a kontrola 
veřejných zakázek a řízení nákupů 
u zdravotnických příspěvkových organizací, 
funkce centrálního zadavatele vybraných 
veřejných zakázek, naplňování strategického 
cíle eHealth, administrace a kontrola projektů 
z ROP II NUTS Jihovýchod a z IOP, správa 
a řízení jednotného ERP systému ve všech 
zdravotnických příspěvkových organizacích

Oddělení zdravotní 
správy

Koncepční zdravotnické materiály, zajištění 
zdravotnických služeb ve veřejném zájmu, 
zajištění provozu protialkoholní záchytné 
stanice, zpracování stanovisek k návrhům 
zákonů a prováděcích předpisů, provádění 
předběžné, průběžné a následné finanční 
kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.

Stížnosti, ustavuje nezávislé odborné 
komise, přezkoumání lékařských posudků 
o zdravotní způsobilosti, přezkoumání 
lékařských posudků ve věcech pracovní 
neschopnosti, oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, nakládání s návykovými 
látkami, výběrová řízení na zařazení do sítě 
zdravotnických zařízení, kontrola zacházení 
s návykovými látkami, zajišťuje zastoupení 
krajského úřadu při zneškodňování 
nepoužitelných návykových látek, zajištění 
výkonu agendy na úseku správy lékařské 
dokumentace zaniklého poskytovatele 
zdravotních služeb, organizace a zajištění 
lékařské, lékárenské a zubní pohotovostní 
služby, prohlídek těl zemřelých mimo 
zdravotnické zařízení na svém území, 
kontrola poskytovatelů v souvislosti 
s poskytováním zdravotní péče dle zákona 
č. 372/2011 Sb.

Odbor životního 
prostředí

Oddělení ochrany 
přírodních zdrojů

Zřizování a péče o přírodní rezervace 
a památky, zřizování přírodních parků, 
koncepce a strategie ochrany přírody 
a krajiny

Ochrana přírody a krajiny, škody 
způsobené chráněnými živočichy, CITES, 
ochrana zemědělské půdy, environmentální 
osvěta a výchova a zpřístupňování 
informací o životním prostředí

Oddělení technické 
ochrany životního 
prostředí

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, 
radonový program environmentální osvěta 
a výchova

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, 
radonový program, ISPOP

Oddělení integrované 
prevence a EIA

Integrovaná povolení, posuzování vlivů 
na životní prostředí

Integrovaná povolení, posuzování vlivů 
na životní prostředí, stavby v ložiskových 
územích, prevence závažných havárií, 
ochrana zemědělské půdy, geneticky 
upravené organismy

Odbor lesního 
a vodního 
hospodářství 
a zemědělství

Oddělení lesního 
hospodářství 
a myslivosti

Strategické materiály, kontrola příspěvků 
do lesního hospodářství

Státní správa lesů, myslivosti včetně 
poskytování příspěvků do myslivosti, státní 
správa v oblasti uvádění reprodukčního 
materiálu lesních dřevin do oběhu

Oddělení vodního 
hospodářství

Dotace ve vodním hospodářství, ochrana 
před povodněmi, plánování v oblasti vod, 
plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Veřejné vodovody a kanalizace, rybářství 
a rybníkářství, ochrana vod, agenda 
vodoprávního úřadu včetně speciálního 
stavebního úřadu pro vybraná vodní díla

Oddělení zemědělství
Strategické materiály, dotace v oblasti 
lesního hospodářství a zemědělství

Finanční příspěvky na hospodaření 
v lesích, ochrana zvířat proti týrání, 
veterinární péče, sdělení výše nedoplatku 
přídělové ceny

Odbor územního 
plánování 
a stavebního 
řádu

Oddělení územního 
plánování

Dotace na územní plány obcí

Pořizování územně plánovací 
dokumentace a územně plánovacích 
podkladů kraje, funkce nadřízeného 
orgánu územního plánování pro obce 
a úřady územního plánování na ORP

Oddělení stavebního 
řádu

Agenda stavebního úřadu ve správním 
obvodu, agenda odvolacího orgánu 
pro stavební úřady kraje, agenda odvolacího 
orgánu pro vyvlastňovací úřady v kraji
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Sekce Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)
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Odbor 
regionálního 
rozvoje

Oddělení 
strategického 
plánování

Strategie rozvoje kraje, správa regionálních 
statistických databází, podpora rozvoje 
venkova, dohled nad Fondem Vysočiny

Energetická koncepce

Oddělení regionálního 
rozvoje

Podpora investic, spolupráce 
s podnikatelskými subjekty, podpora 
neziskového sektoru, příprava projektů EU

Oddělení ekonomicko-
-právní pro čerpání 
prostředků ES

Veřejná podpora, ekonomicko-právní 
zajištění čerpání dotací ze SF EU

Oddělení grantových 
programů

Správa dotací poskytnutých kraji ze SF EU 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Odbor dopravy 
a silničního 
hospodářství

Oddělení dopravy

Státní odborný dozor v dopravě, státní 
správa na úseku nákladní dopravy, výjimky 
ze zákazu jízdy, prevence bezpečnosti 
silničního provozu, státní správa ve věcech 
silnic I. třídy, stanovování místní 
a přechodné úpravy provozu na silnicích 
I. třídy. Licenční řízení ve veřejné linkové 
osobní dopravě, schvalování jízdních řádů, 
činnost STK

Oddělení správy 
komunikací

Zřizování KSÚSV, správa, údržba a opravy 
silnic, cyklostezky, koncepce rozvoje silniční 
sítě, dopravní obslužnost

Oddělení projektového 
řízení

Pomoc při čerpání fi nančních prostředků 
v oblasti dopravy, zajišťování přípravy 
a fi nančního krytí jednotlivých projektů 
v oblasti silničního hospodářství, koncepční 
a strategické materiály

Oddělení investiční

Zabezpečení přípravy a realizace investičních 
akcí na pozemních komunikacích 
ve vlastnictví kraje včetně dozorování 
a fi nančního zajišťování

Odbor majetkový

Oddělení 
majetkoprávní

Majetková správa a hospodaření 
s nemovitým majetkem kraje, majetkoprávní 
příprava investiční výstavby

Oddělení správy realit
Zabezpečení přípravy a realizace oprav, 
modernizací a rekonstrukcí budov kraje, 
výstavba nových budov

Odbor kultury, 
památkové péče 
a cestovního 
ruchu

Oddělení kultury

Rozvoj kultury v regionu, uchovávání
a prezentace movitého kulturního dědictví 
kraje, podpora knižní a divadelní kultury, 
výkon zřizovatelských funkcí k příspěvkovým 
organizacím na úseku kultury, dotace 
do oblasti neprofesionálního umění 
a k významným výročím a oslavám měst 
a obcí

Kompetence v oblasti audiovizuálních děl, 
periodických a neperiodických publikací

Oddělení památkové 
péče

Zachování, obnova a prezentace kulturních 
památek, dotace na úseku památkové péče

Výkon státní správy pro národní kulturní 
památky, odvolací řízení, metodická 
a kontrolní činnost, seznam kulturních 
památek kraje

Podpora rozvoje cestovního ruchu 
a marketingová propagace, výkon 
zřizovatelských funkcí k organizaci 
v cestovním ruchu
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Bydliště zaměstnanců krajského úřadu k 31. 12. 2012

Vzdělání zaměstnanců krajského úřadu v roce 2012

Střední odborné bez maturity – 1,2 %

Úplné střední s maturitou – 27,7 %

Vyšší odborné – 2,3 %

Vysokoškolské – 68,8 %

Havlíčkobrodsko − 45

Jihlavsko − 215

Pelhřimovsko − 47

Třebíčsko − 57

Žďársko − 58

Mimo kraj – 4

Fluktuace zaměstnanců krajského úřadu v roce 2012

Přijato − 37

Odešlo − 27

Rozdíl − 10
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SEZNAM ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM

REJSTŘÍK PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA

Již od roku 2010 mají všichni zájemci na internetu k dispozici Rejstřík příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina, 
který umožňuje vyhledávat organizace podle oblasti působnosti. Naleznete zde základní informace o organizaci, kontakty, 
ale i zásadní dokumenty, jako jsou zřizovací listiny a výroční zprávy krajem zřizovaných příspěvkových organizací.

www.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci
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