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SLOVO Ú VODEM

Vážení čtenáři,
Výroční zpráva Kraje Vysočina pro rok 2013 je tradiční příležitostí k prezentaci
hospodářských výsledků, ale má také ambici být zásadním nástrojem
k předávání informací o fungování krajské samosprávy i úřadu. Přináší
očekávané bilance a statistiky, porovnání a komentáře. Pouze elektronické
vydání výroční zprávy je dokladem moderního přístupu Kraje Vysočina
k poskytování informací respektujícího rozvoj technologií. Otevřenost
a potřeba sdílet věci veřejné se odráží i v rozsahu tematických bloků,
do kterých je výroční zpráva členěna.
Několik věcí mají v posledních letech výroční zprávy Kraje Vysočina společných. V první řadě poukazují na zdravé,
a především kladné hospodaření krajské samosprávy, a dále na transparentní a velkorysý přístup ke zveřejňování
informací a úspěšné čerpání evropských dotací na veřejné projekty zlepšující kvalitu života spoluobčanů.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem svým kolegům zastupitelům i pracovníkům krajského úřadu
za profesionálně odvedenou práci v minulém roce, za aktivní zapojení a vstřícnou spolupráci, bez níž by dosažení
úspěšných výsledků, a tedy i těch spojených s rokem 2013, bylo velice obtížné.
Věřím, že se Výroční zprava Kraje Vysočina za rok 2013 pro Vás stane zdrojem užitečných informací a umožní Vám
vytvořit si představu o práci a fungování samosprávy Kraje Vysočina.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
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O V YSO Č I N Ě

• 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 510 438 obyvatel (k 31. 12. 2013). 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.

Chotěboř
Světlá n. S.

Havlíčkův Brod
Humpolec
Žďár n. S.
Pacov

Nové
Město
na Moravě
Bystřice
nad Pernštejnem

Pelhřimov

Jihlava

Velké Meziříčí

Telč

Třebíč
Náměšť
nad Oslavou

Moravské
Budějovice
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O V YSO Č I N Ě

KRAJ VYSOČINA V ČÍSLECH
Rozloha: 6 796 km2, 5. místo mezi 14 českými kraji, 9 % z celkové rozlohy ČR
Počet obyvatel: 510 438 obyvatel (k 31. 12. 2013)
Počet obcí: 704, druhý nejvyšší počet mezi kraji
Krajské město: Jihlava (50 424 obyvatel, ke 30. 11. 2013)
Hustota zalidnění: 75 obyvatel na km2, třetí nejnižší mezi kraji
Průměrný věk obyvatel: 40,5 roku
Hodnota krajského majetku v roce 2013: 26 150 766 tisíc Kč
Počet příspěvkových organizací kraje: 117

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
…na Vysočině je 3 000 kilometrů značených turistických tras a 2 450 kilometrů cyklotras?
…každá šestá vepřová kotleta je z Vysočiny?
…na Vysočině jsou dvě chráněné krajinné oblasti, devět přírodních parků a 188 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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SA M OS P R ÁVA

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

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. 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. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana
pro oblast ﬁnancí, analýz
a grantových programů

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
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SA M OS P R ÁVA

Politické složení Rady Kraje Vysočina

ČSSD − 9

V roce 2013 se Rada Kraje (RK) Vysočina sešla celkem na 40 jednáních.
V roce 2013 proběhla dvě setkání RK se starosty všech obcí Kraje Vysočina, a to 14. 3. 2013 v Třešti a 12. 9. 2013 v Polné.
V roce 2013 proběhlo jedno setkání RK se starosty obcí II. a III. stupně, poslanci a senátory za Kraj Vysočina, a to
11. 3. 2013 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
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ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA
Zastupitelstvo je nejvyšší samosprávný orgán kraje. V Kraji Vysočina má 45 členů.
Zastupitelé Kraje Vysočina:
• Běhounek Jiří, MUDr.

ČSSD

• Kasal Jan, Mgr., Ing.

KDU-ČSL

• Benc Ota, Mgr.

ODS

• Kašparů Maxmilián Jaroslav, Dr.

TOP09 a SPV

• Bradáč František, Ing.

KDU-ČSL

• Kodet Václav, Ing.

KDU-ČSL

• Brož Ladislav

KSČM

• Komínek Josef

ČSSD

• Buchtová Věra

KSČM

• Kopecký Zdeněk, Ing.

ČSSD

• Chlád Zdeněk

ČSSD

• Krčál Petr, Mgr. et Bc.

ČSSD

• Chloupek Rudolf, PaedDr., Ing.

ČSSD

• Kružíková Marie, RNDr.

ČSSD

• Černá Marie, Ing.

Pro Vysočinu

• Kučera Tomáš, Ing.

KDU-ČSL

• Černý Radek, MUDr.

ODS

• Kučerová Pavla

ČSSD

• Číž Josef

KSČM

• Mach Josef

KDU-ČSL

• Daněk Antonín

ČSSD

• Necid Radovan, Ing.

ODS

• Dobrý Zdeněk, PhDr.

KSČM

• Nevoral Marek

KSČM

• Drápela Lubomír

KSČM

• Novotný Vladimír, Ing.

ČSSD

• Fialová Jana, Ing.

ČSSD

• Oulehla Drahoslav, JUDr.

KSČM

• Fischerová Jana, Ing., CSc.

ODS

• Pačiska Karel, Ing.

ČSSD

• Heřman Pavel, MVDr.

Pro Vysočinu

• Piňos Petr

ČSSD

• Hodáč Pavel

KSČM

• Plodík Milan

KSČM

• Houška Miroslav, Ing.

KDU-ČSL

• Slámečka Jan

KSČM

• Hyský Martin, Ing., Bc.

ČSSD

• Soukup Jaroslav, Ing., MBA

ČSSD

• Jirků Ladislav, PaedDr.

TOP09 a SPV

• Škaryd Tomáš, Ing.

ČSSD

• Joukl Libor, Ing.

ČSSD

• Vlček Lukáš, Bc.

Pro Vysočinu

• Kalabus Pavel

KSČM

• Vystrčil Miloš, RNDr.

ODS

• Kaňkovský Vít, MUDr.

KDU-ČSL

Politické složení Zastupitelstva Kraje Vysočina

ODS − 11 %
KDU-ČSL − 16 %
ČSSD − 38 %
KSČM − 24 %
Pro Vysočinu − 7 %
TOP09 a Starostové − 4 %

V roce 2013 proběhlo celkem 7 jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, a to v těchto termínech: 19. 2., 2. 4., 15. 5., 25. 6.,
17. 9., 12. 11. a 10. 12.
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Zastupitelstvo zřizuje jako pomocné a poradní orgány pro svá rozhodnutí výbory:

Výbory Zastupitelstva Kraje Vysočina
Finanční

Kontrolní

Pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost

Regionálního rozvoje

Legislativní výbor

Pro udělování Medailí Kraje Vysočina

Orgány kraje
Zastupitelstvo kraje

Rada kraje

Výbory zřizované zastupitelstvem kraje

Komise zřizované radou kraje

Krajský úřad
Hejtman

Odbory krajského úřadu
Oddělení jednotlivých odborů
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HOSP ODA ŘEN Í K R A J E

Hospodaření kraje je velmi úzce spojeno s vývojem celostátního inkasa daňových
příjmů. V souvislosti s tím i v roce 2013 pokračovalo pro náš kraj takové malé
dobrodružství. Znovu jsme byli postaveni před složitý průběh rozpočtového roku,
a to především vzhledem k dalšímu snížení procentního podílu u našich sdílených
daní. Každá tranše našich příjmů v měsíci roku 2013 byla tedy vždy očekávána
s dalším napětím. Postupně jsme se ale vyrovnávali se změnou příjmů a poslední
prosincová tranše nás ujistila o tom, že jsme nejen připravili dobře náš rozpočet,
ale i hospodařili se slušným přebytkem. Podle výsledků činí disponibilní zůstatek
základního běžného účtu kraje za rok 2013 více než 570 mil. Kč. Z toho přeplnění
daňových příjmů se na tomto přebytku podílelo více než 285 mil. Kč. Dobrou vizitkou hospodaření kraje v posledních letech
je i relativně nízké zadlužení, které se odráží rovněž ve výši dluhové služby. Ta ke konci roku 2013 činí 0,54 %.
Kromě dobrého hospodaření jsme dokázali výrazně zpřístupnit hospodaření kraje veřejnosti. To je podle mého názoru
také velmi důležité. Patříme mezi kraje, které jsou lídry v transparentnosti svého hospodaření. Každý občan se dostane
až na konkrétní doklad a může sledovat hospodaření kraje prakticky on-line. Má k dispozici mnoho analytických
materiálů a do nejmenšího detailu vidí také hospodaření našich příspěvkových organizací. Další zvýšení transparentnosti
kraje, udržení dobrého ﬁnancování a hospodaření, další investice a příprava na další možnosti získávání evropských
peněz jsou do dalšího roku 2014 prioritou.

Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana pro oblast ﬁnancí, analýz a grantových programů
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HOSP ODA ŘEN Í K R A J E

Kraj Vysočina pro rok 2013 nastavil svůj rozpočet velmi zodpovědně. Příjmy byly nastaveny ve výši 100 % rozpočtu
roku 2013. Daňové příjmy byly rozpočtovány o 1 % vyšší oproti roku 2012, což přibližně znamenalo úroveň roku 2007.
Úměrně příjmům byla nastavena i výdajová část rozpočtu.
V roce 2013 tvořily skutečné příjmy Kraje Vysočina 8,7 mld. Kč a skutečné výdaje 8,6 mld. Kč. Celkově Kraj Vysočina
hospodařil tak, že bylo dosaženo převahy zdrojů nad výdaji, což umožnilo z disponibilních prostředků kraje tvorbu
Fondu strategických rezerv ve výši 92,7 mil. Kč, tvorbu Fondu Vysočiny ve výši 44,1 mil. Kč a posílení rozpočtových
zdrojů kraje v roce 2014 o částku více než 441,2 mil. Kč.

Vývoj příjmů rozpočtu Kraje Vysočina (v tis. Kč)
12 000 000

Poznámka: Nárůst příjmů mezi roky 2009
a 2010 je způsoben zahrnutím příjmů týkajících
se kapitoly Evropské projekty (2 mld. Kč)
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Vývoj příjmů rozpočtu Kraje Vysočina  bez příjmů kapitoly Evropské projekty (v tis. Kč)
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Vývoj výdajů rozpočtu Kraje Vysočina (v tis. Kč)
12 000 000

Poznámka: Nárůst výdajů mezi roky 2009
a 2010 je způsoben zahrnutím výdajů týkajících
se kapitoly Evropské projekty (1,7 mld. Kč)
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Vývoj výdajů rozpočtu Kraje Vysočina  bez výdajů kapitoly Evropské projekty (v tis. Kč)
10 000 000
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6 000 000
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Struktura příjmů rozpočtu Kraje Vysočina v roce 2013 (celkové příjmy 8 707 883 mil. Kč)

Daňové − 3 546 mil. Kč
Nedaňové − 291 mil. Kč
Kapitálové − 36 mil. Kč
Přijaté transfery (včetně 3 930 mil. Kč na platy učitelů) − 4 835 mil. Kč
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Struktura výdajů rozpočtu Kraje Vysočina v roce 2013 dle kapitol
Zemědělství − 81 mil. Kč

Požární ochrana a IZS − 33 mil. Kč

Školství, mládeže a sportu − 4 524 mil. Kč

Zastupitelstvo kraje − 47 mil. Kč

Kultura − 172 mil. Kč

Krajský úřad − 251 mil. Kč

Zdravotnictví − 377 mil. Kč

Regionální rozvoj − 76 mil. Kč

Životní prostředí − 12 mil. Kč

Nemovitý majetek − 377 mil. Kč

Územní plánování − 6 mil. Kč

Informatika − 36 mil. Kč

Doprava − 1 634 mil. Kč

Analýzy a podpora řízení − 4 mil. Kč

Sociální věci − 170 mil. Kč

Ostatní finanční operace − 79 mil. Kč
Evropské projekty − 704 mil. Kč

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA 2013
Pro občany nabízí kraj na specializovaném portálu několik různých pohledů na rozpočet a jeho plnění – od oﬁciálních
dokumentů v podobě, jak je schválilo zastupitelstvo, až po graﬁckou verzi.
Vizuální podoba rozpočtu s názvem „Rozpočet populárně“ poskytuje rychlý přehled bez toho, aniž by bylo nutné studovat
bezpočet čísel a jejich závislosti. Pouhým poklikem na některou ze zvolených oblastí získá zájemce informaci o výši výdajů
na služby, které Kraj Vysočina svým občanům poskytuje (např. z oblasti zdravotnictví, školství, sociálních služeb, kultury,
dopravy, regionálního rozvoje apod.) a taktéž zjistí, z jakých zdrojů jsou tyto služby kryty.
Znamená to, že například pro získání informace o výdajích na zdravotnictví není potřeba prohledávat kapitoly zdravotnictví,
nemovitý majetek, informatika či evropské projekty, není nutné tuto informaci vyhledávat v jednotlivých kapitolách,
paragrafech a položkách rozpočtové skladby.
Každý má možnost průběžně monitorovat veškeré výdaje na veřejné služby až na úroveň čísla dokladu, na základě kterého
došlo k proplacení. Na výdaje je možné nahlížet jak přes „dodavatele“, tak „přes jednotlivé akce“. K dispozici jsou data
v historii od roku 2010. Neexistuje žádné omezení, žádný limit, žádná uhrazená částka nezůstane skryta. Výjimkou mohou
být pouze případy, kde určité citlivé informace neumožňují zveřejňovat příslušné zákony.
Občan zároveň získá i informaci o disponibilních zdrojích, které má kraj k dispozici jak na začátku každého kalendářního
roku, tak k datu sledovaného období. Toto vše poskytne obraz o tom, jak si kraj jako „hospodář“ vede a to téměř aktuálně,
pouze s denním zpožděním.
Přínosem je také speciální aplikace „Rozpočet hrou“, která klade důraz na bilanční princip rozpočtu a umožní na reálných
datech modelovat příjmy a výdaje kraje.
www.kr-vysocina.cz/rozpocet.asp

Výborné výsledky hospodaření Kraje Vysočina i bezchybné vedení účetnictví dokládá zpráva o provedeném
přezkoumání hospodaření. Přezkoumání provedla v souladu se Zákonem č. 420/2004 Sb. kontrolní skupina Ministerstva
ﬁnancí a plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013 je k dispozici na adrese
www.kr-vysocina.cz/zaverecne-ucty.
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Působnost krajů je dána legislativou, v jejímž rámci zajišťuje Kraj Vysočina
poměrně rozsáhlé spektrum úkolů a činností. Veřejnost jako klient požaduje
fungující, kvalitní a zároveň efektivní veřejnou správu a jí zajišťované
a poskytované služby. Kraj tyto služby převážně zajišťuje prostřednictvím
krajského úřadu a několika desítek jím zřizovaných příspěvkových organizací
v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury a dopravy. Nezbytnou
podmínkou a předpokladem pro řádný výkon těchto činností jsou jednak
odborně fundovaní a kvalitní lidé – zaměstnanci krajského úřadu a zaměstnanci
příspěvkových organizací – a také mimo jiné hmotný a nehmotný majetek.
Jedním z nejdůležitějších je nemovitý majetek ve vlastnictví kraje a s tím
související jeho řádná správa, péče o něj a jeho další rozvoj. Výdaje na správu a rozvoj nemovitého majetku tvoří
významnou část celkových výdajů kraje. Proto je důležité pečlivé a zodpovědné posuzování požadavků a potřeb.
Rozhodování o jejich účelnosti, efektivitě, je často velmi složité, a to nejen z pohledu jednorázového výdaje na pořízení,
rekonstrukci či opravu, ale i z pohledu budoucích provozních výdajů. Celá čtvrtina rozhodnutí samosprávných orgánů kraje
se v roce 2013 týkala majetkoprávních úkonů, investic, oprav, rozvojových záměrů a dalších záležitostí souvisejících s péčí
o nemovitý majetek. V průběhu roku 2013 bylo realizováno nebo připravováno více než 130 investičních a neinvestičních
stavebních akcí, ještě vyšší počet veřejných zakázek na stavební práce, projektové práce a další služby, byly uzavřeny stovky
smluvních vztahů, vykoupeny desítky tisíc m2 pozemků a vykonáno mnoho další práce.
Rok 2013 lze označit za úspěšné období, v němž Kraj Vysočina dokázal splnit naprostou většinu plánovaných úkolů
v oblasti správy majetku a investic.

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
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MAJETEK A INVESTICE
Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina a příspěvkových organizací (v tis. Kč)
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000

2010

4 000 000

2011
2012
2013

2 000 000
0
Doprava

Kultura

Sociální
péče

Zdravotnictví

Školství

Správa
kr. úřadu

Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina a příspěvkových organizací v tis. Kč
Resort

2010

2011

2012

2013

9 889 070

10 637 454

11 500 782

11 724 993

Kultura

419 463

419 570

424 756

545 095

Sociální péče

952 315

1 146 387

1 263 814

1 384 509

Zdravotnictví

4 027 276

5 040 181

5 655 227

5 722 509

Školství

3 195 160

3 342 557

3 465 593

3 776 361

570 956

549 470

593 185

571 289

19 054 240

21 135 619

22 903 357

23 724 756

Doprava

Správa krajského úřadu
Celkem

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

Aktiva celkem

2011

2012

2013

24 469 305

25 674 742

26 150 766

Dlouhodobý nehmotný majetek

265 575

309 249

311 015

nehmotný majetek

242 305

304 560

309 901

23 270

4 689

1 114

z toho:

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

−173 169

−194 481

–216 764

28 755 618

30 030 274

31 040 162

21 135 619

22 903 357

23 724 756

movitý majetek

5 894 805

6 145 729

6 252 929

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 724 843

980 640

1 062 062

352

547

415

−7 812 837

−8 190 941

-8 569 759

Dlouhodobý hmotný majetek
nemovitý majetek
z toho:

poskytnuté zálohy
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Dlouhodobý ﬁnanční majetek (akcie, podílové listy)

11 399

6 039

5 808

225 752

205 018

201 032

Finanční majetek (ceniny, běžné účty, účty fondů)

1 914 202

1 894 380

2 193 130

Pohledávky za odběrateli a zaměstnanci, zálohy

1 303 564

1 640 421

1 214 044

−20 799

−25 216

–27 902

Zásoby

Ostatní (nesplacené půjčky, poskytnuté výpomoci, přechodné účty)
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Přehled rozsahu investiční a neinvestiční výstavby v oblasti pozemního stavitelství
Oblast
Školství

Hodnota stavebních prací v mil. Kč
318

Sociální péče

62

Zdravotnictví

42

Kultura

57

Celkem

479

Kraj Vysočina realizoval v oblasti pozemního stavitelství v roce 2013 stavební práce a související služby v objemu
479 milionů Kč. Investiční a neinvestiční výdaje na projekční a stavební zakázky určené na zajištění péče o budovy
ve vlastnictví kraje, jejich rozvoj a na výstavbu nových budov byly i přes nelehké ekonomické prostředí vysoké. Kraj přitom
využil převážně vlastní rozpočtové zdroje, na řadu významných staveb byly získány ﬁnanční prostředky z fondů Evropské
unie a také státní dotace.
V resortu zdravotnictví bylo vybudováno nové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských
Budějovicích a zahájena byla výstavba výjezdového stanoviště v Habrech. Tyto objekty zajistí kvalitní zázemí pro významnou
složku integrovaného záchranného systému. Byl zateplen obvodový plášť pavilonu Oddělení dlouhodobě nemocných
v jihlavské nemocnici s využitím ﬁnančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, investorsky byla připravena
rekonstrukce a přístavba oddělení hematologie a transfúziologie v pelhřimovské nemocnici. Další významné investiční
záměry – rekonstrukce interního pavilonu v jihlavské nemocnici a pavilon chirurgických oborů v třebíčské nemocnici – byly
po pečlivých posouzeních připraveny do věcné podoby pro příští období.
Nevětší část výdajů byla v roce 2013 vynaložena v oblasti školství. Byla dokončena velká rekonstrukce budovy
v Jihlavě-Heleníně, která umožnila soustředění stavebních učebních oborů z celé Jihlavy na jedno místo, a část budovy
byla využita pro depozitáře sbírkotvorných organizací z resortu kultury. Do provozu byl uveden nový objekt ustájení
dobytka na Školním statku Humpolec, který řeší i odpadové hospodářství. Podstatná část stavebních prací se 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. S využitím dotace z Operačního programu Životní prostředí byl kompletně zateplen obvodový
plášť novodobé budovy havlíčkobrodského gymnázia a rozpracována je i obdobná akce v areálu obchodní akademie
a hotelové školy v Havlíčkově Brodě.
V oblasti sociální péče směřovaly investice do Domova důchodců ve Ždírci, kde byla do užívání předána nová přístavba
a dále zahájena poslední etapa dostavby areálu – vstupní objekt. Významný je i záměr transformace některých ústavů
sociální péče (změna způsobu a formy poskytování sociálních služeb – začlenění klientů a jejich integrace do společnosti).
V rámci tohoto záměru již bylo dokončeno několik objektů a další objekty jsou průběžně připravovány a realizovány.
Investorsky byla připravena přístavba pavilonu u Domova důchodců v Proseči u Pošné. 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.
Dokončena byla velká investiční akce na zámku v Třebíči, který využívá Muzeum Vysočiny Třebíč. Tato akce,
spoluﬁnancovaná z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zajistila nejen rekonstrukci vnitřních prostor
budovy, ale vytvořila i podmínky pro rozšíření expozic. Dále pokračovaly postupné etapy stavebních prací na hradě Roštejn.
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VÝZNAMNÉ INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU V ROCE 2013
Dokončeno:
• Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín – rekonstrukce budovy. Celkové náklady 171 milionů Kč (v roce 2013
investováno 95 milionů Kč).
• Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Celkové náklady stavební části akce 91 milionů Kč,
projekt je spoluﬁnancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (v roce 2013 investováno
46,7 milionů Kč).
• Domov důchodců Ždírec – přístavba ke stávajícímu objektu. Celkové náklady 68 milionů Kč, na stavbu byla čerpána
státní dotace (v roce 2013 investováno 13,6 milionů Kč).
• Školní statek Humpolec – volné ustájení a odpadové hospodářství. Celkové náklady 41,2 milionů Kč (v roce 2013
investováno 37,9 milionů Kč).
• Projekty transformace ústavů sociální péče (v roce 2013 investováno 7,3 milionů Kč). Projekty jsou spoluﬁnancovány
z Integrovaného operačního programu.
• Projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. Projekty byly spoluﬁnancovány z Operačního programu
Životní prostředí (v roce 2013 investováno 42,6 milionu Kč).
• Střední škola obchodu a služeb Jihlava – rekonstrukce kuchyně. Celkové náklady 25,7 milionů Kč (v roce 2013 investováno
24,1 milionů Kč).
• Stavební úpravy pro projekt zavedení oboru Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč. Celkové náklady stavební
části projektu 22,1 milionů Kč (v roce 2013 investováno 10,1 milionů Kč).
• Ústav sociální péče Lidmaň – výstavba obytné budovy. Celkové náklady 20,1 milionů Kč (v roce 2013 investováno
12,8 milionů Kč). Projekt byl spoluﬁnancován z programu CEC5 podporujícího energeticky úsporné budovy.
• Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Moravské Budějovice. Celkové náklady
14,3 milionů Kč (v roce 2013 investováno 10,6 milionu Kč).
• Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem – úprava zámečnické dílny
a rekonstrukce topení. Celkové náklady 7,6 milionů Kč (v roce 2013 investováno 7,5 milionů Kč).
• Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy hemodialyzačního oddělení, gynekologické příjmové ambulance
a lékárny. Celkové náklady 4,8 milionů Kč (vše v roce 2013).
Zahájeno:
• Investorská příprava akce Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie. Celkové
předpokládané náklady 63 milionů Kč (v roce 2013 investován 1 milion Kč).
• Investorská příprava akce Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu. Celkové předpokládané náklady
84,3 milionů Kč (v roce 2013 investováno 1,1 milionu Kč).
• Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov – rekonstrukce kuchyně. Celkové předpokládané náklady
52,5 milionů Kč (v roce 2013 investováno 4,1 milionů Kč).
• Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn, rekonstrukce elektroinstalace. Celkové náklady 14 milionů Kč (v roce 2013
investováno 9,5 milionů Kč).
• Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Habry. Celkové předpokládané náklady
9,2 milionů Kč (v roce 2013 investováno 3,9 milionů Kč).
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V roce 2013 probíhala intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb, a to jak staveb kraje, které budou
spoluﬁnancovány z Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, tak i 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 2013 bylo uzavřeno více než devadesát kupních smluv na výkupy pozemků pod stávajícími
silnicemi a vykoupeno 47 tisíc m2 pozemků. Kraj získal státní dotaci na výkupy pozemků ve výši 1,968 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 4,8 milionu Kč bylo uzavřeno 683.
V roce 2013 kraj prodával pozemky a některé budovy, které začaly být pro činnosti zajišťované krajem nebo jeho
příspěvkovými organizacemi nepotřebné. Výnos ve výši 33 milionů Kč byl začleněn do hospodaření kraje.
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Fond Vyso činy

5

F O N D V YSOČ I N Y

www.fondvysociny.cz
Fond Vysočiny (dále jen „FV“) byl zřízen krajem již v roce 2002, a funguje tedy bez
omezení již více než deset let. 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, dotačních
titulů státu či od jiných donátorů. 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 2013 již bylo vyhlášeno 301 grantových programů v objemu cca 746 mil. Kč. Podporu na své
projekty získalo již více než 9 200 žadatelů.
I v roce 2013 tvořily nejvýznamnější skupinu, která mohla zažádat o podporu, města a obce – jejich žádosti tvořily téměř
polovinu všech žádostí (48 %). Municipality mohly díky dotaci z FV například obnovovat dětská dopravní hřiště, zvyšovat
bezpečnost chodců prostřednictvím osvětlení přechodů na rušných silnicích, realizovat energeticky úsporná opatření
v mateřských školách nebo pořizovat nádoby pro nakládání s bioodpadem. Další významnou skupinu, která byla
podporována, představovali malí a střední podnikatelé. Dotace byly poskytovány na zvýšení jejich konkurenceschopnosti
prostřednictvím podpory obnovy jejich strojů nebo strojních zařízení a dále také na vybavení prodejen regionálních
produktů či tvorbu pokročilejších forem webů. Poslední významnou skupinou byly neziskové organizace, u nichž byly
spoluﬁnancovány investice přispívající ke zkvalitňování sociálních služeb, ale i pořadatelství kulturních akcí v oblasti
neprofesionálního umění či podpora speciﬁckých programů v oblasti prevence kriminality.

Fond Vysočiny (FV)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Objem prostředků

77,1

77,9

43,4

44,3

49,1

51,1

Počet vyhlášených grantových programů (GP)

29

16

12

14

18

21

Objem vyhlášených GP (mil. Kč)

79,2

61,8

43,4

44,3

49,0

54,0

Přidělená podpora (mil. Kč)

72

61,4

42,7

38,2

43,1

44,1

164,1

121,9

84,0

73,3

77,7

82,1

Vlastní podíl žadatelů (mil. Kč)
Počet podaných žádostí

1 621

1 173

803

780

1 083

995

V roce 2013 kraj prostřednictvím Fondu Vysočiny uspokojil 60,7 % žádostí. Podmínkou pro přidělení peněz je i vlastní podíl
žadatele, což v roce 2013 představovalo částku 82 060 119 Kč. Díky Fondu Vysočiny tak v podstatě napříč celým územím
kraje byly (či teprve budou) zrealizovány projekty v celkové hodnotě 126 130 803 Kč. Průměrná výše vlastních prostředků
žadatelů na jednu korunu vydanou z Fondu Vysočiny v roce 2013 dosáhla 1,86 Kč (rok 2012: 1,81 Kč; rok 2011: 1,92 Kč).
Znamená to, že ke každé koruně vydané z Fondu Vysočiny přidají žadatelé ze svého další téměř dvě koruny.
Dlouhodobě nejvyužívanější zdroj informací o FV představují webové stránky www.fondvysociny.cz, popřípadě 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 okolo 2 000 zájemců. Informace o FV jsou šířeny i prostřednictvím periodik, které kraj vydává – zejména
Zpravodaje Kraje Vysočina 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

Golčův Jeníkov

Ledeč nad Sázavou

Chotěboř

Světlá nad Sázavou

Havlíčkův Brod
Přibyslav

Humpolec

Žďár nad Sázavou
Nové Město na Moravě

Pacov
Polná

Pelhřimov

Bystřice nad Pernštejnem

Jihlava
Kamenice nad Lipou
Velké Meziříčí
Počátky

Třešť
Velká Bíteš
Telč

Třebíč
Náměšť nad Oslavou

Jaroměřice nad RokytnouHrotovice

Schválená dotace
Spolúčast žadatele

Jemnice

Moravské Budějovice

Vydané prostředky žadatelů na 1 Kč vydanou z Fondu Vysočiny

Celkový rozpočet projektů v Kč

méně než 1,4

15 mil.

1,4 - 1,7

10 mil.

1,7 - 2,0

3 mil.

více než 2,0

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13

—

25

Re gionální roz voj

6

R EG I O N Á L N Í ROZ VOJ

Na národní úrovni i v krajích je příprava na příští víceletý ﬁnanční rámec EU
v plném proudu. V návaznosti na odlišné rozvojové potřeby regionů se
v roce 2013 jen pomalu společným úsilím Asociace krajů ČR a dalších
regionálních partnerů dařilo prosazovat na národní úrovni koncept takzvané
územní dimenze, kdy by z úrovně regionu mohly být prosazovány, ale
zejména ovlivňovány nejdůležitější rozvojové záměry ﬁnancovatelné
z připravovaných operačních programů. A to nejen záměry přímo kraje, ale
i dalších partnerů působících v regionu – obcí, měst, místních akčních skupin
či neziskových organizací.
Vzhledem k tomu, že zatím nebyla připravena ze strany MMR konečná podoba
osnovy Regionálního intervenčního rámce (dále jen „RIR“), což je dokument,
který by měl vymezení územní dimenze v každém kraji zastřešit, byl v loňském
roce prozatím rozpracován návrh tematických oblastí, jež by se v RIR mohly objevit. Tento návrh byl krajem představen
na podzim i zástupcům partnerských organizací v regionu.
Zvláštní nástroj pro uplatnění regionální dimenze mají v období 2014–2020 představovat integrované přístupy, které
budou v Kraji Vysočina s výjimkou Jihlavy a jejího zázemí v podstatě realizovat jen místní akční skupiny. Přínosem těchto
nástrojů by mělo být zejména dosažení vyšší kvality strategického plánování, řízení a efektivnějšího vynakládání
ﬁnančních prostředků. I proto se Kraj Vysočina snažil ﬁnančně pomoci těmto partnerstvím na místní úrovni alespoň
k udržení jejich existence a funkčnosti za situace, kdy již nemohou čerpat prostředky z evropských programů z důvodu
zdržení příprav na nové programovací období.
Velkou výzvou pro Kraj Vysočina je i příprava Strategie „chytré specializace“, takzvané 3S RIS, neboť se může jednat
o unikátní příležitost podpořit v tuto chvíli nízkou úroveň výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v regionu. Kraj
Vysočina se v roce 2013 naplno pustil do zpracování takzvaného krajského annexu, který je zpracováván v každém
regionu a měl by podchytit speciﬁka jednotlivých regionů ČR a navrhnout vhodné intervenční nástroje v oblasti vědy,
výzkumu a inovací. Úroveň tohoto dokumentu a intenzivní zapojení všech relevantních subjektů (vysoké školy, výzkumné
ústavy, klastry, veřejná správa, a zejména ﬁrmy) budou rozhodující pro získání dostatečně velkého množství ﬁnančních
prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací z fondů EU v příštích sedmi letech.
Následující měsíce budou velmi důležité, protože v tomto období vznikne ﬁnální podoba jednotlivých operačních programů
a bude rozhodnuto, na co a jakým způsobem budou moci být ﬁnanční prostředky z evropských fondů využity v letech
2014–2020. 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 programovacího období 2014–2020
samozřejmě nezanedbáváme ani čerpání ﬁnančních prostředků ze stávajících dotačních titulů Evropské unie. Pokud jde
o čerpání z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“), ve kterém Kraj Vysočina působí
jako zprostředkující subjekt, zahrnu-li výsledky roku 2013, bylo celkově v Kraji Vysočina z globálních grantů OP VK ﬁnančně
podpořeno 243 příjemců grantových projektů ve výši 717 milionů Kč. V roce 2013 byly vyhlášeny výzvy na zbytkové alokace
v jednotlivých osách globálních grantů OP VK k jejich úspěšnému dočerpání v Kraji Vysočina. Nemalé úsilí bylo rovněž
věnováno přípravě řady projektů, které byly předkládány do posledních výzev v jednotlivých operačních programech.
V roce 2013 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. Nově byl také vyhlášen grantový program Rozvoj regionálních
prodejen k podpoře regionálních produktů. Neopomenutelné byly rovněž aktivity v rámci realizace Místní agendy 21
a Zdraví 21, kterými byly například 5. ročník Čisté Vysočiny, které se tradičně účastní téměř 20 000 obyvatel našeho
kraje, ocenění dobrovolníků v soutěži Skutek roku a další. Nejen za tyto aktivity obdržel Kraj Vysočina cenu ministra
vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě.
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Na poli mezinárodní spolupráce mezi nejvýznamnější počiny Kraje Vysočina v rámci regionálního rozvoje patří aktivity
v Evropském regionu Dunaj–Vltava, kterého je Kraj Vysočina členem a který v červnu 2013 oslavil první rok své existence.
Pozornost byla věnována především znalostním platformám, v jejichž rámci jsou připravovány projekty v oblasti doprava,
cestovního ruchu, vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací, trhu práce a zaměstnanosti ve spolupráci s dalšími
šesti členskými regiony euroregionu.

Ing. Bc. Martin Hyský
radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování
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I v roce 2013 probíhala úzká součinnost s centrálními orgány (zejména MMR) na přípravě pro programové období EU
2014–2020. Kraj Vysočina se podílel na připomínkování nejrůznějších dokumentů od klíčové Dohody o partnerství
přes první návrhy operačních programů až po nejrůznější chystané metodické pokyny a příručky. Kraj Vysočina
připravil na podzim 2013 první verzi tematických oblastí takzvaného Regionálního intervenčního rámce, který by měl
sloužit jako podklad pro stanovení intervencí vhodných pro ovlivňování z úrovně regionu, takzvané územní dimenzi.
Vzhledem k tomu, že příprava nového programovacího období nabírá postupně zpoždění na národní úrovni, očekává
se dopracování tohoto dokumentu až v roce 2014.
V polovině loňského roku bylo zahájeno provádění Energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina.
Prostřednictvím jednoduché aplikace jsou zadávána v pravidelných intervalech z jednotlivých příspěvkových organizací
data o odběrech zemního plynu a elektřiny za všechna odběrná místa kraje. Aplikace slouží k monitoringu spotřeb
energií jednotlivých příspěvkových organizací Kraje Vysočina a postupně umožní vložená data dále využít. Prováděním
pravidelného monitorování spotřeb byl vytvořen základ systému, jehož cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby
energie. Na základě získávaných dat je pak možné stanovit potenciál úspor energií, přijímat opatření ke snižování jejich
spotřeby a efektivně je vyhodnocovat, porovnávat velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených, účinně
identiﬁkovat anomálie spotřeby energií, vyhledávat jejich příčiny apod.
Odbor regionálního rozvoje rovněž 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 2013 začal s jejich
realizací. Například v roce 2013 odbor regionálního rozvoje připravil a začal administrovat projekt Přírodní a technické
obory – výzva pro budoucnost, který získal podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši
téměř 105 mil Kč a je realizován ve spolupráci s 26 partnerskými středními školami v regionu.
Na poli mezinárodní spolupráce mezi nejvýznamnější počiny Kraje Vysočina v rámci regionálního rozvoje patří aktivity
v Evropském regionu Dunaj–Vltava (dále jen „ERDV“), jehož je Kraj Vysočina členem a který v červnu 2013 oslavil první
rok své existence. Pozornost byla věnována především znalostním platformám, v jejichž rámci jsou připravovány projekty
v oblasti dopravy, cestovního ruchu, vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací, trhu práce a zaměstnanosti ve spolupráci
s dalšími šesti členskými regiony euroregionu, které leží v Německu (Horní Falcko, Dolní Bavorsko), v Rakousku (Horní
Rakousko, Dolní Rakousko) a v České republice (Plzeňský kraj, Jihočeský kraj). Prvními konkrétními projekty jsou například
Brožura letních brigád v ERDV, soutěž pro středoškolské studenty Představ Evropský region Dunaj–Vltava, Kuchařka
společných receptů ERDV apod.
V oblasti globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost plní odbor roli
zprostředkovacího 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 2013 byla ukončena realizace a proběhlo vyúčtování takzvaných prvních globálních grantů v prioritní ose 1.
V květnu byly vyhlášeny poslední výzvy z takzvaných nových globálních grantů, a to 3. výzvy předkladatelům
grantových projektů k předkládání projektových žádostí o ﬁnanční podporu z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 a 1.3, a 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. Koncem roku proběhlo
vyhodnocení těchto výzev, přičemž zajištění procesu kontrahování se uskuteční v roce 2014.
Celkově se započítáním předchozích let se z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
dostane ﬁnanční pomoci 243 příjemcům grantových projektů ve výši 717 milionů Kč, jejichž administraci odbor zajišťuje.
Rovněž v rámci OP AT-CZ se v roce 2013 dařilo dobře čerpat tento operační program, a proto v roce 2014 budou vyhlášeny
výzvy na předkládání projektů již na zbytkové alokace v tomto programu.
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Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.2

Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení

1.3

Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Celkem

Částky
v rozhodnutích

Číslo GG

Kč

CZ.1.07/1.1.01

213 569 916

60

213 569 916

CZ.1.07/1.1.36

133 618 269

52

126 551 456

CZ.1.07/1.2.02

77 661 788

24

75 085 936

CZ.1.07/1.2.37

42 186 675

14

34 970 739

CZ.1.07/1.3.02

97 077 234

28

88 588 977

1.1

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

Celkem

Kontrahované projekty
Počet

Globální granty (GG)

Oblast podpory

R EG I O N Á L N Í ROZ VOJ

CZ.1.07/1.3.50

52 733 325

20

39 288 481

–

×

616 847 207

198

578 055 505

3.2

CZ.1.07/3.2.09

172 157 999

45

138 953 577

–

×

789 005 206

243

717 009 082

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti regionálního rozvoje pro rok 2013 byly tradičně zaměřeny na sektor malých
a středních podnikatelů a na obnovu infrastruktury malých obcí v Kraji Vysočina. Nově byl také vyhlášen grantový program
Rozvoj regionálních prodejen k podpoře regionálních produktů.

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti regionálního rozvoje v roce 2013
Rozdělená podpora
z FV (Kč)

Vlastní podíl
úspěšných
žadatelů (Kč)

Celkový objem
realizovaných
projektů (Kč)

Rozvoj podnikatelů 2013
(podpora pořízení strojů nebo strojních zařízení)

9 951 017

24 779 349

34 730 366

Naše školka 2013
(podpora projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče)

3 886 936

6 243 180

10 130 116

Rozvoj vesnice 2013
(obnova místních částí měst a obcí)

2 986 375

6 286 266

9 272 641

Prodejny regionálních produktů 2013
(vybavení prodejen a rozšíření prodejních prostor)

1 409 677

1 701 554

3 111 231

18 234 005

39 010 349

57 244 354

Název a zaměření grantových programů

Prostředky celkem
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Územní rozložení realizovaných aktivit v rámci projektů podpořených v I. kolové výzvě prioritní osy 1
globálního grantu Operační ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina II

Další velmi důležitou činností odboru je podpora všestranného rozvoje venkova. V rámci tohoto úkolu byly v roce 2013
kromě programů Fondu Vysočiny vyhlášeny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina zaměřené na stavební obnovu majetku
obcí do 1 500 obyvatel, takzvaný Program obnovy venkova Vysočiny. Mezi 637 malých obcí bylo na opravy místních
komunikací, kulturních zařízení či veřejného osvětlení rozděleno více než 69 milionu Kč.
V roce 2013 také pokračovala podpora Místních akčních skupin Vysočiny (dále jen „MAS“) prostřednictvím Pravidel Rady
Kraje Vysočina. Za použití 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 šestnáct MAS ve výši 720 tisíc Kč.
Podpořeno bylo také Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR částkou 30 tisíc Kč určenou na propagaci Kraje Vysočina
a MAS Vysočiny na výstavě Země živitelka. V roce 2013 rovněž proběhlo ve Velkém Meziříčí mezinárodní setkání zaměřené
na problematiku vzdělanosti ve venkovském prostoru Leader FEST podpořené z krajského rozpočtu částkou 60 tisíc Kč.
Ve výčtu činností, které podporují rozvoj venkova, není možné opomenout tradiční a oblíbenou soutěž Vesnice roku,
na jejíž organizaci se kraj jako partner podílí.
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Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2013
Vesnice Vysočiny (Zlatá stuha)

Jámy (okres Žďár nad Sázavou)

Modrá stuha za společenský život

Ořechov (okres Žďár nad Sázavou)

Bílá stuha za činnost mládeže

Vepříkov (okres Havlíčkův Brod)

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

Čáslavice (okres Třebíč)

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Dlouhé (okres Žďár nad Sázavou)

Diplom za činnost divadelního souboru

Radostín nad Oslavou (okres Žďár nad Sázavou)

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

Hodice (okres Jihlava)

Diplom za podporu využívání volného času

Libice nad Doubravou (okres Havlíčkův Brod)

Diplom za společenský život

Želetava (okres Třebíč)

Diplom za zapojení všech složek obce do veřejného života

Kožichovice (okres Třebíč)

Diplom za příkladný rozvoj obce

Jiřice (okres Pelhřimov)

Čestné uznání za mezinárodní spolupráci

Bory (okres Žďár nad Sázavou)

Čestné uznání za příkladnou péči o kulturní dědictví

Myslibořice (okres Třebíč)

Cena naděje pro živý venkov

Martínkov (okres Třebíč)
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Doprava

7

D O P R AVA

Starost o dopravu je jednou z nejvyšších priorit Kraje Vysočina. Kvalitní silnice
a dobré dopravní spojení jsou pro rozvoj regionu velmi důležité.
Kraj Vysočina je vlastníkem více než 4 500 km silnic II. a III. tříd včetně jejich
součástí a příslušenství (mostů, propustků, svodidel, dopravního značení).
Kraj Vysočina objednává a platí základní dopravní obslužnost, zabývá se
investiční činností, bezpečností silničního provozu a vykonává spoustu dalších
povinností. Kapitola Doprava je jedna z největších v krajském rozpočtu.
Rok 2013 znamenal v oblasti dopravy pokračování intenzivní investiční činnosti, a to nejen z rozpočtu Kraje Vysočina,
ale i z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z fondů Evropské unie.
V loňském roce byly připravovány a realizovány desítky investičních akcí na silnicích a objektech v majetku kraje
s důrazem na úplné dočerpání ﬁnančních prostředků z fondů Evropské unie v plánovacím období 2007–2013.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny citlivě působí i v oblasti životního prostředí Vysočiny. V roce 2013 pokračovala
revitalizace alejí podél silnic. V této činnosti budeme v maximální možné míře pokračovat.
Kraj v roce 2013 přispěl na zajištění základní dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina ﬁnančními prostředky ve výši
562 milionu Kč. Doplatek na jednoho obyvatele kraje tak v přepočtu činí více než 1 101 Kč za rok. Stát prostřednictvím
Ministerstva dopravy přispěl účelovými ﬁnančními prostředky ve výši 123,097 mil. Kč.
Zahájili jsme přípravné práce na komplexním dopravním systému Kraje Vysočina včetně přípravy zadávacího řízení
na provedení výběru dopravců v linkové dopravě zajišťujících dopravní obslužnost Kraje Vysočina.

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 4 563 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.

Dálnice D1
délka km

I. třída
délka km

Havlíčkův Brod

12

112

242

703

1 069

Jihlava

22

64

330

383

799

Pelhřimov

20

69

291

602

982

–

77

334

680

1 091

Žďár nad Sázavou

39

106

430

568

1 143

Celkem Kraj Vysočina

93

428

1 627

2 936

5 084

Okres

Třebíč

II. třída
délka km

III. třída
délka km

Celkem
délka km

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 (9 642 km), kraji Jihočeském (6 126 km) a kraji Plzeňském (5 126 km).

Páteřní silniční síť Kraje Vysočina

Chotěboř

Světlá nad
Sázavou

Havlíčkův
Brod
Pacov

Žďár nad
Sázavou

Humpolec

Nové
Město
na Moravě

Pelhřimov

Bystřice nad
Pernštejnem

Jihlava
Velké
Meziříčí

Náměšť
nad
Oslavou

Páteřní silniční síť
Dálnice

Telč

Třebíč

Silnice I. třídy
Silnice II. třídy
Silnice III. třídy
Obec s rozšířenou působností

Moravské
Budějovice
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MOSTY NA VYSOČINĚ
V Kraji Vysočina je celkem 1 127 mostních objektů. Z toho ve vlastnictví státu na dálnici D1 stojí 99 mostů a na silnicích
I. třídy 159 mostů. Ve vlastnictví kraje se na silnicích II. a III. třídy nachází 869 mostů.

Dálnice D1
počet mostů

I. třída
počet mostů

II. třída
počet mostů

III. třída
počet mostů

6

36

51

111

204

Jihlava

23

39

73

73

208

Pelhřimov

13

28

61

84

186

Okres
Havlíčkův Brod

Třebíč

Celkem
počet mostů

–

24

69

93

186

Žďár nad Sázavou

57

32

118

136

343

Celkem Kraj Vysočina

99

159

372

497

1 127

Přehled mostů v Kraji Vysočina dle stavu nosné konstrukce* (stav k 31. 12. 2013)
1
počet

2
počet

3
počet

4
počet

5
počet

6
počet

7
počet

celkem

Havlíčkův Brod celkem

33

32

53

57

23

6

0

204

z toho: D1 a I. třída

7

13

9

79

6

0

0

42

z toho: II. a III. třída

26

19

44

50

17

6

0

162

32

36

49

64

24

3

0

208

z toho: D1 a I. třída

8

19

14

14

5

2

0

62

z toho: II. a III. třída

24

17

35

50

19

1

0

146

16

28

43

61

35

3

0

186

z toho: D1 a I. třída

2

21

8

7

3

0

0

41

z toho: II. a III. třída

14

7

35

54

32

3

0

145

20

10

26

86

36

7

1

186

Okres

Jihlava celkem

Pelhřimov celkem

Třebíč celkem
z toho: D1 a I. třída

9

2

2

8

4

2

1

24

z toho: II. a III. třída

11

8

24

82

32

5

0

162

Žďár nad Sázavou celkem

38

52

109

102

24

15

3

343

z toho: D1 a I. třída

7

32

20

20

6

4

0

89

z toho: II. a III. třída

31

20

89

82

18

11

3

254

Celkem Kraj Vysočina

139

158

280

370

142

34

4

1 127

z toho: D1 a I. třída

33

87

53

52

24

8

1

258

z toho: II. a III. třída

106

71

227

318

118

26

3

869

* 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. tříd ve vlastnictví kraje ke konci roku 2013 nacházely čtyři mosty v havarijním
stavu. Ve velmi špatném stavu (zařazeno do stupně 6) je celkem 34 mostů, z toho na silnicích ve vlastnictví kraje 26 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 Kraje Vysočina byla v roce 2013 zajištěna rekonstrukce jedenácti mostů o celkovém ﬁnančním objemu
65 milionu Kč. Z rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, byly opraveny dva mosty
o celkovém ﬁnančním objemu 2,101 milionu Kč.
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OBNOVA SILNIČNÍ SÍTĚ NA VYSOČINĚ V ROCE 2013
Správou a údržbou silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Kraje Vysočina je pověřena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace. V roce 2013 zaměstnávala 689 zaměstnanců. Příspěvek na provoz Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny v roce 2013 činil 803,025 milionů Kč. Z toho bylo vynaloženo na souvislou opravu silnic 168,41 milionů Kč
a na opravy mostů 2,101 milionu Kč. Náklady na běžnou údržbu silniční sítě Kraje Vysočina pak činily 221,745 milionů Kč.
Z rozpočtu Kraje Vysočina byla na silnicích II. a III. tříd realizována investiční výstavba v celkové výši 167,368 milionu Kč.
Celkem bylo z rozpočtu kraje opraveno a rekonstruováno 164,20 kilometrů silnic.
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury byly poskytnuty ﬁnanční prostředky na opravy silnic II. a III. tříd, realizované
Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, ve výši 52,169 milionů Kč.

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 2013 bylo na takto realizované projekty vynaloženo 308 milionů Kč. Objem přijaté pomoci z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v roce 2013 činil 42 milionů Kč, včetně dotací na projekty, které byly dokončeny v předchozím roce 2012.
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 bylo
v roce 2013 umožněno stavebně zahájit následující projekty:
•
•
•
•

II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice
II/353 D1 – Rytířsko–Jamné, 2. stavba
II/405 Zašovice–Okříšky
II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 6. stavba

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V ROCE 2013
Rozsah základní dopravní obslužnosti kraje stanovuje Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Na veřejnou linkovou osobní
(autobusovou) dopravu Kraj Vysočina přispěl dopravcům 273,859 milionu Kč. Doplatek na jednoho obyvatele kraje tak
v přepočtu činí 536,20 Kč za rok.
Kraj Vysočina má smlouvu o závazku veřejné služby – základní dopravní obslužnosti uzavřenou s 21 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 358 linek, což znamená 3 892 spojů. Na Vysočině je celkem 2 500 zastávek autobusů.

Rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (údaje za skutečnost)

Počet ujetých km (mil.)
Úhrada ztrát dopravcům (mil. Kč)

2011

2012

2013

15,7

15,5

15,6

260,106

258,143

273,859

Na veřejnou drážní osobní (vlakovou) dopravu kraj přispěl 288,459 milionu Kč. Doplatek na jednoho obyvatele kraje tak
v přepočtu činí 565,4 Kč za rok.
Kraj má smlouvu o závazku veřejné služby – základní dopravní obslužnosti – uzavřenou se dvěma dopravci
(České dráhy, a. s., a Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.).
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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) 401 vlaků regionální dopravy a 39 rychlíků.

Rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou (údaje za skutečnost)
2011

2012

2013

4,1

4,1

4,1

262,207

265,584

288,459

Počet ujetých km (mil.)
Úhrada ztrát dopravcům (mil. Kč)

Financování veřejné drážní osobní dopravy počínaje rokem 2009 až do roku 2019 probíhá dvousložkově, a tedy z rozpočtu
Kraje Vysočina a účelovou dotací poskytnutou Ministerstvem dopravy ČR. 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 2013
drážním dopravcům v Kraji Vysočina poskytnuto 123,097 milionu Kč.
Ze 704 obcí má asi 83 % zajištěnou dopravní obslužnost jen autobusem, 16 % obcí autobusem i vlakem a pouze tři obce
jen vlakem (Sedlejov, Mysliboř a Plačkov na Pelhřimovsku).

Rozdělení autobusových dopravců do skupin podle počtu ujetých kilometrů základní dopravní obslužnosti v roce 2013

Velcí − 92 %
Významní − 5 %
Střední − 2 %
Drobní − 1 %

Velcí dopravci: ICOM transport, a. s., Jihlava; TRADO-BUS, s. r. o., Třebíč; ZDAR, a. s., Žďár nad Sázavou; ARRIVA
Východní Čechy, a. s., Chrudim.
Významní dopravci: ČSAD Jindřichův Hradec, a. s., Jindřichův Hradec; BDS-BUS, 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 města Jihlavy, a. s., Jihlava; Herna Jaroslav, Nový Rychnov;
Václav Seifert, Vortová; Znojemská dopravní společnost – Psota, s. r. o., Znojmo.

STÁTNÍ SPRÁVA – ČINNOST ODDĚLENÍ DOPRAVY ZA ROK 2013
Důležitou součástí agendy byla metodická pomoc pro obce Kraje Vysočina na úseku účelových komunikací, pozemních
komunikací, taxi a bezpečnosti silničního provozu.
V roce 2013 byla v Havlíčkově Brodě uspořádána krajská dopravní soutěž Mladý cyklista.
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BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU NA VYSOČINĚ

Dopravní nehody na Vysočině

Dopravních nehod

2012

2013

rozdíl

3 295

3 696

+401

39

36

−3

Usmrcených osob
Těžce zraněných osob

186

159

−27

Lehce zraněných osob

1 314

1 277

−37

Nehod na dálnici

577

673

+96

Na silnici I. třídy

638

652

+14

Na silnici II. třídy

939

1 046

+131

Na silnici III. třídy

397

471

+74

Počet dopravních nehod na Vysočině podle typu silnice
1 200

1 000

800

600

400

200

2011
2012
2013

0
D1

I. třída

II. třída

III. třída

Kraj Vysočina vyhlásil v roce 2013 z Fondu Vysočiny dva grantové programy na zvýšení bezpečnosti silničního
provozu a ochranu dětí:
– Bezpečná silnice 2013 – byly proplaceny projekty ve výši 615 000 Kč
– Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 – byly proplaceny projekty ve výši 107 161 Kč
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Na úseku dopravy oddělení dopravy vedli pracovníci správní řízení:

Rozhodnutí o pokutě

Počet
2012

Počet
2013

178
6

Odvolání 111/1994 Sb.
Odvolání 56/2001 Sb.
Stanoviska
Finanční způsobilost

–

Finanční částka (v Kč)
2012

Finanční částka (v Kč)
2013

54

1 684 000

370 000

2

–

–

7

971

2 041

–

–

1 436

1 409

–

–

68

70

–

–

Eurolicence – ND
Eurolicence – OD

7

10

–

–

Opisy – ND

352

403

–

–

Opisy – OD

5

35

–

–

Rozhodnutí o schválení JŘ, licence

612

990

–

–

Kauce – propadlé do rozpočtu

–

145

3 086 000

2 982 000

Kauce – vráceno dopravci

–

2

74 000

35 000

SOD na silnici – kontrolovaných vozidel

398

241

–

–

58

66

–

–

6

7

–

–

29

20

–

–

SOD u dopravce
Kontrola STK
Monitoring JŘ a podmínek licence v OD

ND – nákladní doprava, OD – osobní doprava, SOD – státní odborný dozor, STK – stanice technické kontroly, JŘ – jízdní řády

Na úseku silničního hospodářství oddělení dopravy vedli pracovníci správní řízení:
Počet 2012

Počet 2013

174

172

Rozhodnutí – 183/2006 Sb.

21

45

Rozhodnutí – 361/2000 Sb.

8

0

26

2

Rozhodnutí – 13/1997 Sb.

Ohlášení stavby
Vyjádření k PD

193

147

Stanovení DZ

195

204

Rozhodnutí o pokutě – školicí střediska

2

5

Akreditace školicích zařízení

5

0

Odvolání – 13/1997 Sb.

32

14

Odvolání – 183/2006 Sb.

8

10

Odvolání – 361/2000 Sb.

74

71

Přezkumy ŘP

1

1

Odstraněné reklamy

11

32

Odstranění přechodů

29

15

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

Organizace zřizovaná krajem v oblasti dopravy a silničního hospodářství
Příspěvek
Dotace
Hospodářský
na provoz
na investice
výsledek
od zřizovatele od zřizovatele
(tis. Kč)
(tis. Kč)
(tis. Kč)

Organizace

Počet
zaměstnanců

Celkové
náklady
(tis. Kč)

Celkové
výnosy
(tis. Kč)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

689,0

895 059

925 430

30 372

770 403

15 852

Celkem Doprava

689,0

895 059

925 430

30 372

770 403

15 852
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Územní plánování
a st avební řád

ÚZ EM N Í PL Á N OVÁ N Í A STAV EB N Í Ř Á D

Odbor územního plánování a stavebního řádu v roce 2013 vycházel v oblasti
své působnosti ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), 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 pořízena a projednána druhá úplná aktualizace
Územně analytických podkladů Kraje Vysočina, významného podkladu
pro tvorbu územně plánovacích dokumentací kraje, měst a obcí. Aktualizace
č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina byla vydána v roce 2012 a je
odborem každodenně používána. Odbor územního plánování a stavebního řádu zajišťuje i kontrolování průběhu
pořizování územních plánů všech obcí kraje.
Významnou oblastí činnosti odboru územního plánování a stavebního řádu je administrace dotací z rozpočtu kraje, které
motivují obce k pořízení územního plánu. V roce 2013 dotaci získalo celkem 54 obcí v celkové částce 5 539 000 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 prvního 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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V oblasti územního plánování byly v roce 2013 dokončeny práce na druhé úplné aktualizaci Územně analytických podkladů
Kraje Vysočina, které jsou podkladem ke zpracování územně plánovací dokumentace kraje i územních plánů obcí.
Aktualizované Územně analytické podklady Kraje Vysočina byly v červnu 2013 schváleny Zastupitelstvem Kraje Vysočina.
Oddělení územního plánování vykonávalo i v roce 2013 svou kontrolní povinnost, v jejímž rámci byly provedeny kontroly
u obecního úřadu Stojčín a dále u úřadů územního plánování v Pelhřimově, Chotěboři, Třebíči, Jihlavě, Novém Městě
na Moravě, Žďáře nad Sázavou a v Pacově. 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 územně plánovacích dokumentací obcí a probíhající aktualizace územně analytických podkladů
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 2013 byly poskytnuty dotace celkem 612 obcím kraje
v celkovém objemu 61 307 000 Kč. V roce 2013 dotaci získalo celkem 54 obcí v celkové výši 5 539 000 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 v roce 2013 vydáno celkem
213 rozhodnutí a opatření v odvolacích či přezkumných řízeních.
V přezkumných řízeních ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR bylo:
– 5 rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního řádu potvrzeno
– 2 rozhodnutí zrušena
V řízeních o žalobách ve správním soudnictví bylo:
– 11 rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního řádu soudem potvrzeno
– 1 rozhodnutí zrušeno
Ve zkrácené lhůtě se v roce 2013 podařilo vyřešit cca 67 % podání.
Důležitou součástí činnosti oddělení stavebního řádu byla i v roce 2013 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 odboru územního plánování a stavebního řádu 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 i nesystémovost poznatků z rozhodovací praxe soudů. Pro stavební
úřady tak vzniká velmi složitá situace, se kterou se není jednoduché vyrovnat.
Stejně důležitou součástí agendy oddělení stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu byla
i v roce 2013 kontrolní činnost, při níž byla u prvoinstančních stavebních úřadů v Bystřici nad Pernštejnem, Humpolci,
Ledči nad Sázavou, Náměšti nad Oslavou, Počátkách a ve Štokách 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 je oblastí, jež se dotýká prakticky každé rodiny, a je tedy citlivě
vnímané všemi občany. I díky jeho rostoucí kvalitě se zvyšuje průměrný věk
pacientů a léčba mnohých onemocnění je nesporně průběžně úspěšnější
než ještě před pár lety. Tato kvalita ovšem přináší zvyšující se náklady, které
spolu s neuváženými zásahy státu v minulosti přinášejí do zdravotnictví
mnohé problémy. Kraje přitom nemají téměř žádné možnosti, jak systém
a celkovou koncepci zdravotnictví ovlivnit. Přitom jsme zřizovateli pěti
nemocnic, zdravotnické záchranné služby a dvou specializovaných
zdravotnických zařízení pro děti.
Situace ve zdravotnictví se zatím nezklidnila, a i když došlo k výměně vlády a volbám, výrazné dopady změn
provedených bývalým ministrem Leošem Hegerem jsou stále cítit. Regresivní úhradová vyhláška (způsob placení
nemocnic) se nejvyšší měrou podílela na propadu tržeb od zdravotních pojišťoven při zachování stávajícího rozsahu
poskytované zdravotní péče. Například u Všeobecné zdravotní pojišťovny tento pokles představoval 5% výpadek oproti
úhradám roku 2011. Tím jsme přišli v našich nemocnicích o 100 milionů korun. Rovněž zvýšení sazeb DPH o jeden
procentní bod se negativně promítlo do růstu nákladů zejména u spotřeby materiálu, ale i dodávek stavebních prací
a ostatních služeb; navíc pro rok 2013 byly některé zdravotnické prostředky přeřazeny ze snížené do základní sazby DPH
(21 %). Tyto změny nás stály dalších 40 milionů korun. Výše uvedené vlivy dále prohloubily deﬁcitní ﬁnancování
nemocnic způsobené především nedostatečně stanoveným úhradovým systémem ze strany Ministerstva zdravotnictví.
Přes tyto negativní vlivy se naše nemocnice udržely s uspokojivým hospodařením. V průběhu roku podstatným
způsobem snižovaly šetřením materiálovou, energetickou i mzdovou náročnost vlastní činnosti. Dosažené výsledky byly
v průběhu roku pravidelně projednávány orgány kraje a byla přijímána opatření ke zlepšení ﬁnanční a následně i platební
situace těchto zařízení. Nemocnice však vyčerpaly všechny rezervy a letos bude opět situace velmi obtížná.
Kraj za pomoci evropských peněz i v roce 2013 do svých nemocnic investoval. Postupně se zlepšily prostorové podmínky
pro léčení pacientů a pro práci personálu. V roce 2013 vedení kraje například schválilo a posunulo do fáze zahájení
investorské přípravy dva významné investiční záměry, a to Nemocnice Třebíč – nový pavilon chirurgických oborů
a Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny.
Od 1. října 2013 se do nových prostor přestěhovalo výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
v Moravských Budějovicích. Rovněž byla zahájena výstavba nového výjezdového stanoviště v Habrech, kde se
předpokládá zahájení provozu od 1. července 2014.
Přes všechny uvedené problémy se podařilo v kraji udržet kvalitní zdravotní péči. Zahájili jsme přípravu inovace
zdravotního plánu na roky 2014–2020, v němž chceme reagovat na další změny ve zdravotnictví. Doufám, že i díky nové
vládě to budou tentokrát opatření pozitivní.
Na závěr bych rád poděkoval našim zdravotníkům a personálu nemocnic za jejich obětavou práci a všem pacientům
za přízeň a pochopení v někdy nelehkých situacích.

MUDr. Jiří Běhounek
odpovědný radní pro oblast zdravotnictví
hejtman Kraje Vysočina
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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., Humpolec

Psychiatrické léčebny a odborné ústavy
• Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
• Psychiatrická nemocnice Jihlava
• Dětská psychiatrická nemocnice, Velká Bíteš
• Vysočinské nemocnice, s. r. o., (Plicní léčebna 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 2013 v nich bylo pro pacienty k dispozici 2 498 lůžek.

Průměrné počty lůžek v nemocnicích Kraje Vysočina v roce 2013
Nemocnice Jihlava

696

Nemocnice Třebíč

532

Nemocnice Havlíčkův Brod

554

Nemocnice Nové Město na Moravě

379

Nemocnice Pelhřimov

337

Celkem

2 498
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Hospodaření zdravotnických zařízení v letech 2011, 2012, 2013 (v tis. Kč)
Výnosy

Náklady

Výsledek hospodaření

Název organizace
2011

2012

2013

2011

2012

2013

Dětské centrum Jihlava

18 646

19 193

19 082

18 557

18 799

18 731

89

394

352

Dětský domov
Kamenice nad Lipou

11 416

12 665

14 414

11 281

12 281

13 324

135

384

1 089

793 287

801 738

792 346

791 487

801 689

792 321

1 800

49

26

1 172 092

1 183 934

1 249 968

1 161 783 1 183 841 1 249 876

10 309

93

92

Nemocnice
Nové Město na Moravě

703 723

707 433

667 832

703 631

707 319

682 889

92

114

−15 057

Nemocnice Pelhřimov

508 332

510 368

501 805

508 078

510 027

501 675

255

341

130

Nemocnice Třebíč

710 083

707 781

691 675

709 809

722 011

715 445

275

−14 230

−23 770

Zdravotnická záchranná
služba Kraje Vysočina

269 141

283 753

296 273

269 141

283 753

296 273

0

0

0

Nemocnice
Havlíčkův Brod
Nemocnice Jihlava

2011

2012

2013

Hospodaření zdravotnických zařízení za rok 2013

Název organizace

Počet
zaměstnanců

Celkové
náklady
(v tis. Kč)

Celkové
výnosy
(v tis. Kč)

Hospodářský
výsledek
(v tis. Kč)

Příspěvek
Dotace
na provoz
na investice
od zřizovatele od zřizovatele
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)

Dětské centrum Jihlava,
příspěvková organizace

37,5

18 731

19 082

352

17 025

102

Dětský domov Kamenice nad Lipou,
příspěvková organizace

26,8

13 324

14 414

1 089

10 969

101

994,7

792 321

792 346

26

19 907

134

1 263,2

1 249 876

1 249 968

92

19 121

206

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace

863,6

682 889

667 832

−15 057

40 892

2 859

Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace

650,9

501 675

501 805

130

23 482

169

Nemocnice Třebíč,
příspěvková organizace

884,9

715 445

691 675

−23 770

27 784

1 953

Zdravotnická záchranná služba Kraje
Vysočina, příspěvková organizace

353,9

296 273

296 273

0

167 889

67

5 075,6

4 270 534

4 233 396

−37 138

327 068

5 590

Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Nemocnice Jihlava,
příspěvková organizace

Celkem
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Dotace kraje do nemocnic

Kraj

Bez UZ

Provoz

Příjem z prodeje mov.
majetku KrÚ od PO

Nemocnice
Jihlava,
přísp. org.

Nemocnice
Pelhřimov,
přísp. org.

Nemocnice
Třebíč,
přísp. org.

Nemocnice
Nové Město
na Moravě,
přísp. org.

Celkový
součet

5 479 515

1 515 110

9 947 190

9 528 840

24 107 465

50 578 120

–

7 531

–

1 048

–

8 579

Zapojení přebytku
hospodaření z minulých let

632 436

913 351

531 983

1 994 703

597 997

4 670 469

Nájemné ze smluv o nájmu
zdravotnických zařízení

9 300 000

12 220 000

8 620 000

11 776 000

11 804 000

53 720 000

–

–

Prostředky z příkazních
smluv u zdrav. zařízení

71 649

LPS včetně prohlídek těl
zemřelých

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

21 500 000

e-Health

123 550

164 730

82 360

94 730

82 360

547 730

Celkem

19 907 149

19 120 722

23 481 533

27 783 685

40 891 822

131 184 911

Bez UZ
Investice

Nemocnice
Havlíčkův
Brod,
přísp. org.

88 364

–

160 013

100 000

97 349

93 409

1 876 720

90 000

2 257 478

Zapojení přebytku
hospodaření z minulých let

33 939

108 776

75 345

75 891

2 769 424

3 063 374

Nájemné ze smluv o nájmu
zdravotnických zařízení

0

–

–

–

–

0

e-Health

0

0

0

0

0

0

Celkem

133 939

206 125

168 754

1 952 611

2 859 424

5 320 852

20 041 088

19 326 847

23 650 287

29 736 295

43 751 246

136 505 763

Celkový
součet

Celkem

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

Dotace státu do nemocnic

Kraj

Nemocnice
Havlíčkův
Brod,
přísp. org.

Provoz

Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost
Specializační vzděl.
zdravotnických pracovníků
rez – neinvestice

0

719 479

Nemocnice
Jihlava,
přísp. org.

Nemocnice
Pelhřimov,
přísp. org.

Nemocnice
Třebíč,
přísp. org.

Nemocnice
Nové Město
na Moravě,
přísp. org.

–

–

–

–

2 551 906

746 892

1 391 847

1 378 768

0

6 788 892

Prohlubování vzdělávání
lékařů – OP LZZ – SR

–

31 190

–

10 524

–

41 714

Prohlubování vzdělávání
lékařů – OP LZZ – SF

–

176 744

–

59 636

–

236 380

Program kvality zdravotní
péče – neinvestice

–

50 000

50 000

–

–

100 000

2 809 840

796 892

1 462 007

1 378 768

Celkem položka

719 479

7 166 986

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 do ostatních zdravotnických zařízení

Položka

Bez UZ
Příjem z prodeje mov. majetku
KrÚ od PO
Provoz

Zapojení přebytku hospodaření
z minulých let

ZZS Kraje
Vysočina,
přísp. org.

Celkový součet

16 970 000

10 924 000

166 932 000

194 826 000

–

–

310 520

310 520

593 822

693 829

52 280

52 280

54 551

45 456

e-Health

–

–

Celkem

17 024 551

10 969 456

167 888 622

195 882 629

101 664

100 511

67 324

269 499

Zapojení přebytku hospodaření
z minulých let

Investice

Dětský domov
Kamenice
nad Lipou,
přísp. org.

Dětské centrum
Jihlava,
přísp. org.

Celkem
Celkem

101 664

100 511

67 324

269 499

17 126 215

11 069 967

167 955 946

196 152 128

UZ – Účelový znak, KrÚ – Krajský úřad Kraje Vysočina, PO – příspěvkové organizace, ZZS – Zdravotnická záchranná služba

Dotace státu do ostatních zdravotnických zařízení
Dětské centrum
Jihlava,
přísp. org.

Položka

Provoz

Dětský domov
Kamenice
nad Lipou,
přísp. org.

ZZS Kraje
Vysočina,
přísp. org.

Celkový součet

Transfery na státní přísp. pro děti
vyžadující okamžitou péči

1 656 561

2 454 132

–

4 110 693

Připravenost poskytovatele ZZS
na řešení mimořádných událostí
a krizových situací

–

–

5 112 070

5 112 070

1 656 561

2 454 132

5 112 070

9 222 763

1 656 561

2 454 132

5 112 070

9 222 763

Celkem
Celkem
ZZS – Zdravotnická záchranná služba

Provozní a investiční půjčky nemocnicím – poskytnuté krajem (v Kč)
Poskytovatel

Kraj

Položky

Havlíčkův
Brod

Jihlava

Nové Město
na Moravě

Pelhřimov

Třebíč

Celkový
součet

Celkem – SPLÁTKA

–

−16 779 968,43

–

–

–

−16 779 968,43

Celkem – PŮJČKA
provoz

–

–

–

–

15 000 000,00

15 000 000,00

Celkem – PŮJČKA
investice

1 321 674,53

–

2 202 200,00

–

–

3 523 874,53

1 321 674,53

−16 779 968,43

2 202 200,00

–

15 000 000,00

1 743 906,10

Celkem z kraje
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Dotace kraje do zdravotnictví (v tis. Kč)
Název zdravotnického zařízení

2009

2010

2011

2012

2013

Nemocnice Havlíčkův Brod,
přísp. org.

30 357,42

10 195,62

6 802,49

18 306,40

133,94

Nemocnice Jihlava, přísp. org.

25 091,00

25 814,66

11 207,40

25 998,08

206,13

Nemocnice Pelhřimov, přísp. org.

12 849,66

870,14

11 134,53

2 925,66

168,75

Nemocnice Třebíč, přísp. org.

19 631,72

883,63

2 947,74

3 032,73

1 952,61

Nemocnice Nové Město na Moravě,
přísp. org.

32 512,84

11 080,58

10 509,30

15 754,45

2 859,42

Dětské centrum Jihlava, přísp. org.

–

–

202,56

152,50

101,66

Dětský domov Kamenice nad Lipou,
přísp. org.

–

–

192,36

150,77

100,51

–

1 533,45

2 421,57

67,32

44 529,83

68 742,15

5 590,35

ZZS Kraje Vysočina, přísp. org.
Celkem

16 278,50
136 721,14

48 844,63

Příspěvek na provoz od zřizovatele (v tis. Kč)
Název zdravotnického zařízení

2009

2010

2011

2012

2013

Nemocnice Havlíčkův Brod,
přísp. org.

23 794,92

26 871,75

13 180,58

11 622,26

19 907,15

Nemocnice Jihlava, přísp. org.

41 533,54

39 128,40

8 943,37

11 440,15

19 120,72

Nemocnice Pelhřimov, přísp. org.

41 748,28

27 899,29

6 607,68

13 912,52

23 481,53

Nemocnice Třebíč, přísp. org.

32 318,98

38 502,67

18 965,74

18 863,21

27 783,68

Nemocnice Nové Město na Moravě,
přísp. org.

18 679,91

13 904,51

27 946,22

17 278,13

40 891,82

Dětské centrum Jihlava, přísp. org.

16 703,00

16 705,00

16 240,00

16 991,60

17 024,55

Dětský domov Kamenice nad Lipou,
přísp. org.

10 622,30

10 585,42

10 150,00

10 524,72

10 969,46

ZZS Kraje Vysočina, přísp. org.

147 567,67

152 522,00

167 195,96

167 119,22

167 888,62

Celkem

332 968,60

326 119,04

269 229,55

267 751,82

327 067,54
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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
28 výjezdových skupin a na stanovišti v Jihlavě jedna vzletová skupina letecké záchranné služby.
V roce 2013 se přestěhovalo jedno výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina do nových prostor,
a to v Moravských Budějovicích – od 1. 10. 2013.
Kraj Vysočina má uzavřenou smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby v příhraničních oblastech
krajů Jihomoravského, Jihočeského a Pardubického.

Výjezdová stanoviště a obvody ZZS

Ledeč nad
Sázavou

Chotěboř

Havlíčkův Brod
Přibyslav

Humpolec
Pacov

Žďár
nad
Sázavou

Nové
Město na
Moravě

Pelhřimov

Bystřice
nad
Pernštejnem

Jihlava
Kamenice nad
Lipou

Velké
Meziříčí
Počátky

Velká Bíteš
Telč

Třebíč

Náměšť
nad Oslavou
Moravské Budějovice
Jemnice

Výjezdové stanoviště ZZS
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Zdravotnická záchranná služba – výjezdová stanoviště
Oblast

Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod

Posádky

Výjezdové stanoviště

RLP

RZP

RV

den

1

1

1

noc

1

1

Ledeč nad Sázavou

1

Chotěboř

1

Přibyslav
Jihlava
Jihlava

noc

den

2

2

1

noc

1

Pacov

1

Počátky

1

1

1

Humpolec

1

Třebíč

1

1
1

Moravské Budějovice

1

Náměšť nad Oslavou

1

Velká Bíteš

1

Nové Město na Moravě

1

Bystřice nad Pernštejnem

1

Velké Meziříčí

1

Žďár nad Sázavou

1

Celkem ZZS Vysočina

1

1

Jemnice

Nové Město na Moravě

1

1

Kamenice nad Lipou

Třebíč

3

1

noc

Pelhřimov

Pelhřimov

1
den

den

Telč

LZS

10 (8)

14

3 (4)

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 POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Lékařská pohotovostní služba je realizována prostřednictvím pěti krajských nemocnic. Na její zajištění v roce 2013 kraj
poskytl 20 milionů Kč.

Počet ošetřených pacientů
30 000
25 000
2011

20 000

2012
15 000

2013

10 000
5 000
0
dětská

všeobecná

celkový součet

Lékařská pohotovostní služba v Kraji Vysočina
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PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE
V roce 2013 měla Protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě (jediná v Kraji Vysočina) celkem 1 147 záchytů, z toho
1 033 mužů a 114 žen, opakovaně pak bylo zachyceno 355 osob. Průměrný věk zadržených osob byl 43 let.
Provozovatelem Protialkoholní záchytné stanice jsou Služby města Jihlavy, s. r. o. Smlouvu s provozovatelem uzavřel
Kraj Vysočina dne 21. února 2013 s účinností od 1. 4. 2013 na dobu neurčitou a zavázal se za provoz platit částku
412 291 Kč měsíčně včetně DPH.
Kraj Vysočina uhradil provozovateli záchytné stanice za provoz v roce 2013 částku 4 903 134 Kč včetně DPH.
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Sociální služby jsou v Kraji Vysočina od toho, aby pomáhaly tam, kde je
potřeba. Zakládáme si na tom, že prosba o pomoc není hluchým přáním a je
vždy vyslyšena. V současné době je v Kraji Vysočina k dispozici 245 sociálních
služeb, jejichž posláním je umožnit lidem zapojení do běžného života
společnosti v nejvyšší možné míře a pomoci při řešení těžkých životních
a sociálních situací. Využívají je jak jednotliví občané, tak celé rodiny, které se
ocitly v nepříznivé situaci. Sociální služby jsou převážně poskytovány
v domácím prostředí, formou terénních služeb, ambulantně nebo pobytovou
formou v zařízeních sociální péče.
Dbáme na to, aby všichni občané kraje měli možnost dosáhnout na kvalitní,
strukturálně vyvážené a diferencované sociální služby, jejichž rozsah vychází vstříc nynějším potřebám. Myslíme také
na budoucnost, s čímž se pojí 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. Tento proces zásadně mění ráz sociální péče. Jeho prostřednictvím dáváme lidem možnost
poznat život z jiného pohledu. Stejně citlivě se stavíme také k otázce multikulturní spolupráce, mezigeneračního soužití
a dalším mnohdy na první pohled virtuálním oblastem našich životů. Zodpovědnou prací a ohleduplným přístupem se
nám mnohé daří uchopit a postupnými kroky směřovat ke zvýšení kvality života obyvatel regionu.
V rámci hodnocení roku 2013 je třeba vyzdvihnou všechny oblasti, kterým se věnujeme. Odvedli jsme kus práce. Svědčí
o tom také fakt, že se nám podařilo potřebné služby udržet a mnohé z nich rozvíjet. Přistoupili jsme k jejich modernizaci
a restrukturalizaci. Reﬂektujeme měnící se strukturu klientů sociální péče. Přibývá lidí s těžkým zdravotním postižením.
Přibývá lidí se získanými formami demence. Příkladem může být Domov důchodců ve Ždírci, kde byla úspěšně
dokončena přístavba a kde je budováno tolik potřebné centrum péče o lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými
demencemi. Zahájen byl rovněž projekt výstavby nového pavilonu v Domově důchodců v Proseči u Pošné.
Postupně také budujeme nové domovy pro klienty ústavů sociální péče. Své obyvatele má čtveřice domů ve Velké Bíteši
a v Náměšti nad Oslavou, kam se v rámci transformačního procesu přestěhovala část klientů z Domova bez zámku
(bývalý Ústav sociální péče Jinošov). Společně s tím byla v Náměšti nad Oslavou otevřena Kavárna Pohodička, která
slouží jako sociálně-terapeutická dílna. O kus dál jsme postoupili také v rámci transformačních plánů Ústavů sociální
péče pro mentálně postižené Těchobuz (dnes Domov Jeřabina) a Křižanov. V současnosti se pro jejich klienty stavějí
domy v Pucově, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou, Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí.
Rovněž oceňuji, že se v Kraji Vysočina daří akcentovat prorodinnou politiku jako plnohodnotnou regionální politiku,
která bude dále cíleně rozvíjena a její opatření posilována. Podpora podmínek rodinného života je nedílnou součástí
krajské politiky. Na koncepci rodinné politiky v tomto roce naváže tvorba koncepce seniorské politiky. Snažíme se dostát
heslu „Kraj Vysočina – jedna velká rodina“.
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.
Děkuji všem, kteří se na aktivním rozvoji sociálních služeb v Kraji Vysočina podíleli, podporovali jej a pomáhali vytvořit síť
dnešních vysoce kvalitních služeb pro každou generaci.

Mgr. et Bc. Petr Krčál
radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky
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Samostatná působnost kraje na úseku sociální péče se dotýká několika závažných, navzájem souvisejících, ale
různorodých oblastí.

Zřizovatelská působnost
Podstatná role spočívá především ve výkonu 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 2013 se jednalo o 21 zařízení – domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem (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 – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, která
se zaměřuje na bezplatné poradenství v rodinných záležitostech, pomoc obětem domácího násilí, podílí se
na zprostředkování náhradní rodinné péče a spolupracuje s odpovědnými orgány na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Při výkonu zřizovatelské působnosti se Kraj Vysočina zaměřoval na zvyšování kvality bydlení a poskytování sociální péče
klientům ve svých zařízeních. Byly rovněž zavedeny nové postupy v řízení příspěvkových organizací, které zahrnují například
schválení vize, střednědobých plánů a další postupy.
Kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací se podílí také na systematickém vzdělávání pracovníků v organizacích
odbornými semináři a rozšířením nabídky vzdělávání spoluprací s Vysokou školou polytechnickou Jihlava prostřednictvím
pětisemestrální vzdělávací akce blížící se svým obsahem bakalářskému studiu. V rámci této spolupráce pokračovala
v roce 2013 výuka ve vzdělávacím projektu s názvem Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání, jehož cílem je vytvoření
nových vzdělávacích modulů pro vedoucí pracovníky v oblasti sociálních služeb.
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.

Průměrné celkové náklady na lůžko a den v sociálních zařízeních (v Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

Domovy pro seniory

690

736

764

769

749

Ústavy sociální péče

848

885

890

898

910

Průměrné celkové náklady na lůžko a den v sociálních zařízeních (v Kč)
1 000
885

890

898

910

848

800

Domovy pro seniory
764

769

2011

2012

736

Ústavy sociální péče
749

690

600
2009

2010

2013
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Přehled příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v sociální oblasti a výsledky hospodaření v roce 2013
Dotace provozní*
Příspěvkové organizace kraje

z toho:

Počet
lůžek
2013

Přepočtený
počet
zaměstnanců

Hospodaření organizace –
za rok 2013*
Výsledek
hospodaření

Výnosy

Náklady

138

69 959

69 683

276

72

77

30 541

30 322

219

10 972

203

99

47 663

47 663

0

711

2 455

48

21

11 088

11 070

18

Domov důchodců Proseč u Pošné

1 335

4 437

70

53

22 770

22 765

5

Domov důchodců Proseč-Obořiště

1 036

3 589

70

35

16 766

16 766

0

Domov důchodců Ždírec

5 878

10 750

116

75

39 442

39 147

295

Domov Háj

1 744

10 389

94

71

24 989

24 952

37

Domov Jeřabina

1 631

12 231

75

52

26 948

26 948

0

Domov pro seniory Havlíčkův Brod

6 307

3 777

120

73

29 675

29 619

56

Domov pro seniory Mitrov

1 935

7 319

130

85

36 930

36 930

0

Domov pro seniory
Náměšť nad Oslavou

1 362

5 694

92

58

27 013

27 013

0

Domov pro seniory Třebíč,
Manž. Curieových

2 687

10 511

195

107

49 189

49 189

0

Domov pro seniory Třebíč,
Koutkova-Kubešova

2 547

9 539

172

94

44 514

44 514

0

Domov pro seniory Velké Meziříčí

2 203

6 706

94

71

32 660

33 468

−808

Domov ve Věži

1 401

6 572

80

42

21 646

21 646

0

Domov ve Zboží

3 050

6 194

60

43

20 988

22 538

−1 550

Psychocentrum – manželská
a rodinná poradna Kraje Vysočina

3 948

6 138

18

10 775

10 697

78

Ústav sociální péče Křižanov

3 094

12 523

142

104

45 294

45 278

16

Ústav sociální péče Lidmaň

3 660

7 083

100

62

27 676

27 619

57

Ústav sociální péče Nové Syrovice

2 276

6 800

90

56

24 839

24 839

0

61 291

182 063

2 195

1 434

661 365

662 666

−1 301

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice
Domov bez zámku
Domov důchodců Humpolec
Domov důchodců Onšov

Celkem

Kraj

Státní rozpočet*

10 263

20 346

172

526

18 038

3 697

Částky jsou v tis. Kč.
* Dotace z MPSV

Zřizované příspěvkové organizace dosáhly zpravidla vyrovnaného hospodaření nebo mírného přebytku, ale ve dvou
případech byl rok 2013 uzavřen se ztrátou. Tato účetní ztráta není důsledkem špatného hospodaření organizací, ale
představuje dopad změny Českého účetního standardu účinné od počátku roku 2013. Organizace, kterým byl
k hospodaření svěřen majetek pořízení ze státní dotace, musejí její část každoročně účtovat jako ﬁktivní příjem, jenž
není kryt skutečnými penězi, protože ze státní dotace již zřizovatel pořídil svěřený majetek. Při vyrovnaném výsledku
hospodaření by se organizace dostaly do platební neschopnosti. Nezbytné proto bylo odúčtování z výnosů. Toto
snížení účetních výnosů však vedlo k zápornému výsledku hospodaření u těchto příspěvkových organizací.
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VÝKON ZŘIZOVATELSKÝCH KOMPETENCÍ
V roce 2013 probíhala metodická činnost a podpora ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina
v oblasti sociálních služeb, která je zaměřena na prohlubování kvality poskytovaných sociálních služeb. Metodická podpora
byla zaměřena na odstranění nedostatků deﬁnovaných auditem zjišťujícím kvalitu poskytovaných sociálních služeb.
Metodická činnost se dále zaměřovala na přípravu příspěvkových organizací na inspekci kvality sociálních služeb.

Odbor sociálních věcí v roce 2013 realizoval pro příspěvkové organizace tyto aktivity:
– 4 porady ředitelů příspěvkových organizací Kraje Vysočina
– 15 vzdělávacích seminářů dle požadavků a potřeb PO na vzdělávání

POPIS NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INVESTIC
Mezi nejdůležitější investiční akce v sociální oblasti náleželo v roce 2013 dokončení přístavby Domova důchodců Ždírec.
Jedná se o objekt s kapacitou 60 lůžek určený pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. V rámci
rozšíření kapacity zařízení došlo v průběhu roku 2013 k přestěhování klientů a personálu z dočasných prostor areálu
Nemocnice Havlíčkův Brod zpět do Ždírce. Provoz Domova pro seniory v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod převzala
příspěvková organizace Kraje Vysočina Domov pro seniory Havlíčkův Brod. V objektu Domova důchodců Ždírec byla dále
zahájena výstavba multifunkčního vstupního objektu.
V průběhu roku 2013 byla dokončena příprava projektové dokumentace k investiční akci Domov důchodců Proseč
u Pošné – přístavba pavilonu. Realizace akce bude probíhat v letech 2014–2015.
V rámci zvýšení bezpečnosti klientů v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina bylo přistoupeno k vybavení organizací
evakuačními podložkami pro imobilní klienty, které umožňují snadný transport v případě nebezpečí požáru atd.

TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Kraj Vysočina se již v minulých letech aktivně zapojil do procesu takzvané transformace pobytových sociálních služeb.
Za tímto účelem čerpá ﬁnanční 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). Z vlastních zdrojů organizace kraje
zajišťovaly provoz komunitních bydlení také v pronajatých bytech nebo rodinných domcích. Podstatou transformace je
nahrazení života ve velkých objektech s nižším respektem k soukromí a potřebám jednotlivce životem v malých
domácnostech, v nichž žijeme i my. Cílem je zejména vyhovět osobním požadavkům a potřebám klientů a poskytovat
službu důstojným způsobem, který odpovídá kritériím 21. století. Klienti v ústavní péči mnohdy nemají příliš prostoru
pro vlastní svobodná rozhodnutí, což platí také o pocitu soukromí. 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 ústavní péči.
V roce 2013 byla dokončena I. etapa transformace Ústavu sociální péče Jinošov (nyní Domov bez zámku) výstavbou
domácností a stacionáře s kavárnou, v níž obsluhují lidé s handicapem. Tyto objekty se nacházejí v lokalitách Velká Bíteš
a Náměšť nad Oslavou. Současně probíhá další etapa transformace, která zahrnuje výstavbu dalších domácností.
Obyvatelé sociálních služeb tím dostávají příležitost žít v domácnostech určených maximálně pro šest lidí.
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FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Kraj se významně podílí na ﬁnancování sociálních služeb, které provozují nestátní neziskové organizace nebo obce.
I v roce 2013 kraj ze svého rozpočtu použil pro tento účel více než 63 mil. Kč a je v podstatě nucen reagovat na zhoršující
se stav ﬁnancování ze státního rozpočtu.

Oblast podpory v roce 2013
Podpora projektů a služeb zajišťovaných subjekty nezřizovanými Krajem Vysočina
Dotace na hospicovou péči
Dotace na prorodinnou politiku (mateřská centra, Senior pointy)

Výše podpory (v Kč)
63 242 000
7 050 000
699 000

Dotace na dobrovolnictví a neformální výpomoc

2 672 800

Grantový program Investujeme v sociálních službách

2 000 000

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
V roce 2013 podporoval Kraj Vysočina činnost sedmi zařízení domácí hospicové péče, takže síť domácí hospicové péče
pokrývá celé území kraje. Dotace kraje činila jako v předchozím roce více než 7 mil. Kč a představovala téměř 60 % nákladů
těchto zařízení. Zájem o domácí hospicovou péči trvale vzrůstá a její nabídka prokázala své opodstatnění.

MATEŘSKÁ CENTRA, SENIOR POINTY
Kraj Vysočina každoročně vyčleňuje na podporu mateřských a rodinných center okolo půl milionu korun. V roce 2013 byla
k tomuto účelu použita částka 519 tis. Kč. Součástí podpory je také setkávání a otevřená komunikace s představiteli těchto
center. V roce 2013 byl z krajského rozpočtu podpořen provoz Senior pointu v Třebíči.

DOBROVOLNICTVÍ
Kraj dlouhodobě podporuje dobrovolnictví a každoročně si pro jeho podporu vyčleňuje ﬁnanční prostředky. V roce 2013
kraj na tuto podporu vynaložil částku přesahující 2,6 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.

GRANTOVÝ PROGRAM
Důležitý je také opakovaný grantový program z Fondu Vysočiny Investujeme v sociálních službách. V roce 2013 na něj bylo
použito 2 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.
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PROTIDROGOVÁ POLITIKA
V souladu se Strategií protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012–2015 byla provedena analýza zajišťování
terénních protidrogových služeb v kraji. Na základě toho proběhlo jednání s poskytovateli protidrogových služeb a došlo
k nastavení rovnoměrného pokrytí kraje terénními protidrogovými službami. Dále byl schválen Akční plán realizace
Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014–2015. Akční plán klade velký důraz na vzájemnou
komunikaci a spolupráci mezi krajem, obcemi a poskytovateli protidrogových služeb a chce docílit vzniku společného
funkčního systému koordinace a ﬁnancování protidrogových služeb na území kraje.

RODINNÁ POLITIKA
V průběhu roku 2013 jsme se zaměřili na praktické naplňování 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 pěti let. Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina je 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 bylo v první řadě ukotvit
rodinnou politiku jako jednu z plnohodnotných regionálních politik, která bude dále cíleně rozvíjena a její jednotlivá
opatření posilována. Dělo se tak na základě rozličných aktivit, které Kraj Vysočina v uplynulém roce realizoval. Pokračoval
nábor rodin do systému Rodinných pasů Kraje Vysočina. V průběhu roku se do systému zaregistrovalo celkem
1 725 rodin. Pod hlavičkou Rodinných pasů Kraje Vysočina byla dále uspořádána karnevalová zastavení v každém
z okresů kraje, dále pak letní tour Letní dovádění s Vysočinou. Konal se také další ročník talentové soutěže pro děti
a mládež s názvem Ája hledá supertalent, jejíž ﬁnále se uskutečnilo v rámci mezigeneračního setkání rodin a seniorů
na Šiklově mlýně. V souvislosti s podporou 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.

SENIORSKÁ POLITIKA
V roce 2013 pokračovala realizace schváleného projektu Aktivní seniorská politika Vysočiny – Dolní Rakousko (zkrácený
název Senior plus). Projekt je zaměřen na aktivity spojené s aktivním stárnutím v příhraničních regionech Kraje
Vysočina a Dolního Rakouska. Jeho cílem je nabídnout systém slev a výhod na výrobky a služby určené 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. V rámci projektu se uskutečnila první konference k aktivní
seniorské politice v kontextu přeshraniční spolupráce, byl spuštěn systém slev a výhod pro seniory, došlo k vydání
první edice časopisu pro seniory i k pořádání tematických akcí. Dále byl zahájen provoz Senior Pointu – informačního
a kontaktního místa pro seniory. Za všechny jeho činnosti uvádíme pravidelné konání přednášek pro veřejnost.
Při příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů uspořádal Kraj Vysočina společensko-kulturní program na náměstích
v Jihlavě a Třebíči. Součástí programu byla i propagace projektu Senior plus, který se u seniorů setkal s velkou odezvou
a zájmem. Do konce roku 2013 se k projektu a jeho aktivitám přihlásilo téměř 12 000 seniorů z Kraje Vysočina.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Univerzita třetího věku získala v Kraji Vysočina velkou oblibu a od roku 2013 je ve spolupráci s Vysokou školou
polytechnickou Jihlava organizována již na třech místech regionu. V Domově pro seniory Velké Meziříčí probíhá výuka
třetím rokem a nově zde byl zahájen vzdělávací kurz na téma Slovo „umění“ má základ ve slově „uměti“. V Domově
pro seniory Pelhřimov pokračoval druhý ročník Zdravého životního stylu seniorů II a nově došlo k otevření dalšího
studijního místa, tentokrát v Domově pro seniory Havlíčkův Brod, kde bylo zařazeno téma Zdravého životního stylu
seniorů I. Z důvodu velkého zájmu seniorů z Vysočiny o tento druh vzdělávání plánujeme v roce 2014 rozšíření tohoto
vzdělávání seniorů do dalšího města Vysočiny – tentokrát do Žďáru nad Sázavou.
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Přenesená působnost
Za samozřejmé považujeme profesionální a kvalitní zajištění výkonu státní správy, který odbor sociálních věcí zajišťuje
především v rámci činností oddělení sociální správy a oddělení sociální ochrany a prevence.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ SPRÁVY
V roce 2013 bylo na úseku registrací poskytovatelů sociálních služeb vydáno 72 rozhodnutí (z tohoto počtu se jednalo
v 71 případech o změnu registrace a v jednom případě bylo rozhodnuto o zrušení registrace). Žádné ze správních rozhodnutí
na tomto úseku nebylo napadeno opravným prostředkem (řádným nebo mimořádným). U poskytovatelů bylo realizováno celkem
23 kontrol plnění podmínek registrace, z čehož v jednom případě se jednalo o kontrolu mimořádnou. V září 2013 proběhla
kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku registrací poskytovatelů sociálních služeb pracovníky Ministerstva práce
a sociálních věcí a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Dále odbor jako registrující orgán zajišťoval agendu kontroly
výkaznictví – a tedy kontrolu správnosti a úplnosti údajů vykázaných jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Povinnost
poskytovatelů sociálních služeb sdělit data o poskytovaných sociálních službách za rok 2012 byla splněna. Krajský úřad
prostřednictvím elektronického systému obdržel celkem 120 výkazů.
Odbor sociálních věcí v roce 2013 pokračoval v aktivní spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce Jihlava při výkonu
agendy inspekcí kvality sociálních služeb. Pracovníci odboru sociálních věcí se zúčastňují procesu inspekcí sociálních služeb
společně s týmem pracovníků úřadu práce, kam byla agenda inspekcí v rámci sociální reformy I. přesunuta.
Koordinátor romských záležitostí Kraje Vysočina vypracoval Zprávu o situaci romské menšiny v Kraji Vysočina. 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. V roce 2013 se koordinátorovi ve spolupráci
se sociálními pracovníky podařilo vyřešit situaci v obci Mirošov, kde se vyskytovala jedna z vyloučených lokalit v kraji.
Společně s obcí a dalšími subjekty bylo zajištěno adekvátní bydlení pro 19 občanů, kteří obývali nevyhovující provizorní
objekt v havarijním stavu. Špatná situace v lokalitě byla známa již desetiletí, ale díky novým kompetencím v oblasti
koordinace sociální práce mohla být jinak neřešitelná situace v lokalitě dovedena ke zdárnému konci.
V návaznosti na dosavadní práci a zvýšení podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina byl
zpracován a následně schválen projekt s názvem Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině. Projekt, který bude realizovaný
v letech 2014–2015, bude hrazen z evropských prostředků v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ OCHRANY A PREVENCE
Koordinuje, odborně a metodicky podporuje a kontroluje výkon přenesené působnosti u agendy sociální práce.
Při zajišťování výkonu této agendy bylo v roce 2013 uspořádáno osm odborných seminářů, dva kazuistické semináře, dvě
porady s úřady k sociální práci a jedna porada sociálních kurátorů. Krajský úřad dále vyhověl požadavku dvou obcí
a uskutečnil u nich metodické návštěvy. V roce 2013 byla provedena jedna kontrola výkonu sociální práce. Z uvedených
akcí je třeba upozornit zejména na seminář k tématu sociálního pohřebnictví, který uspořádal krajský úřad jako první
v ČR. Koncept tohoto semináře následně převzaly nebo se jím nechaly inspirovat i ostatní kraje. Obdobně tomu bylo
i u semináře Sociální práce s LGBT komunitou. Další inovací bylo zavedení zcela nového formátu semináře v rámci
metodické pomoci, takzvaného kazuistického semináře.
Krajský úřad Kraje Vysočina také zorganizoval setkání zaměstnanců krajských úřadů zabývajících se výkonem přenesené
působnosti na úseku sociální práce a sociální prevence. Jednalo se o první workshop svého druhu. Toto setkání přispělo
významnou měrou ke sjednocení názorů při výkonu dané agendy a pojmenování jejich hlavních potřeb. Bylo spojeno
s velmi kladným ohlasem všech 14 krajů. Výstupy pak posloužily jako podklady pro další spolupráci s MPSV ČR.
Odborné pracovní skupině pro zprostředkování náhradní rodinné péče se v roce 2013 podařilo vyhledat novou rodinu
pro 18 dětí. Pro dvanáct dětí byla vyhledána osvojitelská rodina, pro šest dětí rodina pěstounská. K rodině se také
dostaly děti odložené v baby-boxu. Žadatelé o zprostředkování osvojení nebo pěstounskou péči z Kraje Vysočina dále
přijali 14 dětí z ostatních krajů republiky. V roce 2013 rovněž pokračovala kampaň Hledáme dětem rodinu, kterou jsme
zahájili v roce 2012. Kampaň je zaměřena na hledání pěstounů ochotných přijmout dítě staršího věku se znaky poruch
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chování či větší sourozenecké skupiny. Krajský úřad Kraje Vysočina přijal v roce 2013 celkem 68 žádostí žadatelů
o zprostředkování osvojení nebo pěstounskou péči. Z tohoto počtu bylo přijato 22 žádostí o osvojení, 24 žádostí
o pěstounskou péči a 22 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu. V roce 2013 byly zařazeny do evidence
pěstounů na přechodnou dobu čtyři rodiny.

Evropské projekty
Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů
K datu 28. 2. 2013 byl ukončen individuální projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů.
Ve druhé polovině roku 2013 proběhlo závěrečné vyúčtování projektu. Celkové ﬁnanční náklady projektu činily
15 609 tis. Kč. V rámci projektu 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. 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
i po skončení projektu investovat ﬁnanční prostředky do preventivního působení. Z důvodů udržitelnosti projektu
a v rámci zachování vybudovaného systému primární prevence zrealizoval Kraj Vysočina v roce 2013 dotační řízení
na podporu poskytování programů speciﬁcké primární prevence rizikového chování ve školách, v jehož rámci vyplatil kraj
ze svého rozpočtu částku na podporu těchto programů ve výši 2 073 tis. Kč.

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt I.
V květnu 2013 byla ukončena realizace individuálního projektu ﬁnancovaného z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt byl 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 bylo napomoci těmto osobám
k plnému zapojení do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti, a zejména pak umožnit jejich návrat
na trh práce, udržet se na trhu práce či získat přístup ke službám, které návratu na trh práce napomáhají. Projekt
zajišťoval ﬁnancování služeb od ledna roku 2010 do konce března roku 2013.
Do projektu bylo zahrnuto 51 sociálních služeb. Od ledna do března 2013 se podařilo podpořit 409 nových uživatelů
sociálních služeb. Z ﬁnančních prostředků na podporu sociálních služeb byla vyplacena částka cca 26 429 tis. Kč.
Jednoznačným přínosem projektu byla stabilizace sítě sociálních služeb na několik let. Díky ﬁnancování z projektu byl
uspokojen vyšší počet uživatelů služeb a zlepšila se dostupnost služeb pro obyvatele kraje. Skutečnost, že služby měly
díky projektu ﬁnanční 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 2013 byla zahájena realizace individuálního projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje
Vysočina – individuální projekt II, který navázal na první individuální projekt podpory služeb sociální prevence.
Vzhledem k ﬁnančnímu omezení kraj vybral k podpoře pouze dva druhy služeb (Azylové domy a Sociální rehabilitace),
které považoval na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na období 2012–2014
za nejdůležitější pro podporu sociálního začleňování vymezených cílových skupin. Realizací projektu je nadále
garantováno zajištění fungování sítě dvou služeb sociální prevence na území Kraje Vysočina. Cílová skupina není
vystavena riziku sociální exkluze a jsou jí poskytovány služby podporující její samostatné fungování bez potřeby
masivní konzumace služeb sociální prevence. Projektem je zajištěno ﬁnancování těchto služeb od dubna 2013
do konce roku 2014. Celkové náklady projektu jsou ve výši 62 626 200 Kč. Do projektu je zahrnuto 15 sociálních
služeb. Od dubna do konce roku 2013 získalo podporu 669 osob. Poskytovatelům sociálních služeb byla vyplacena
částka cca 21 369 tis. Kč.
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Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
Dne 1. 6. 2012 byla zahájena realizace projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje.
Reg. č. projektu CZ.1.04.3.4/76.00239. Oblast podpory – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění
pracovního a rodinného života. Účelem projektu je usilovat o prosazení systémových opatření pro plnění principů rovných
příležitostí mužů a žen na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života v Kraji Vysočina
vytvořením sítě partnerství v každém okrese Kraje Vysočina. Celková částka na uskutečnění cílů projektu je
7 548 tis. Kč. V roce 2013 byly v rámci klíčových aktivit projektu uspořádány celkem tři kulaté stoly, jedna dvoudenní
konference, deset seminářů a jeden cyklus podpůrných skupin pro ženy. Bylo vytvořeno pět pracovních skupin
v regionech. Uskutečnil se výzkum ve ﬁrmách, při kterém bylo proškoleno 30 tazatelek, bylo osloveno více než 400
malých a středních ﬁrem a získáno cca 350 vyplněných dotazníků. Byly vydány dvě brožury, dvě čísla Informačních listů
a probíhaly osvětové aktivity prostřednictvím Rodinného portálu a působením registračních koordinátorů v regionech.
Objem vynaložených prostředků, které se skládají především ze mzdových nákladů realizačního týmu, byl
3 566 748,00 Kč. Z toho 3 128 726,00 Kč tvořily přímé náklady a 438 022,00 Kč nepřímé náklady. Pracovní skupiny
projektu se intenzivně zabývaly projednáváním dalšího postupu při naplňování Koncepce rodinné politiky v Kraji Vysočina.

Žijeme a pracujeme na Vysočině
Smyslem a podstatou projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině je snaha pružně reagovat na trendy změn
v demograﬁcké 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
deﬁnovány 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. Cílem tříleté práce je přitom vytvoření podmínek pro sladění pracovního a rodinného života s podporou
rovných příležitostí pro muže a ženy. V rámci realizace projektu již proběhlo několik aktivit.
V průběhu roku 2013 byl vybudován první kontaktní Family Point v Kraji Vysočina v Havlíčkově Brodě. Family Point je
bezbariérové místo přátelské rodině a ve svých prostorách poskytuje podmínky pro péči o dítě i získávání informací
pro podporu rodinného života. Nabízí poradenství v oblastech rodinného života, internet pro veřejnost, možnost přebalení
a nakrmení dětí, prostor pro setkávání a dětský koutek. V rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině dále vzniknou
další dva Family Pointy tak, aby byla na Vysočině vybudována základní síť kontaktních Family Pointů.
Z jiných proběhlých aktivit zmiňujeme realizaci genderových auditů ve třech příspěvkových organizacích Kraje Vysočina.
Audity byly prováděny genderovými expertkami, které jsou součástí realizačního týmu projektu. Do realizace konce
projektu budou výstupy těchto auditů zpracovány do metodického materiálu zaměřeného na plán personálního rozvoje
zaměstnanců. Veškeré 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 ﬂexibilní 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 nichž může být péče o děti efektivně realizována, byl vytvořen webový portál, který
obsahuje veškeré informace o službách týkajících se péče o dítě. Na tomto portálu je 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 zřídila informační linka pro rodiče (helpline). Jedním z cílů projektu je pomocí
konfrontace informací o systémech péče v sousedních regionech určit zásadní nedostatky, které je nutné odstranit
či 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. 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 (od roku 2014 odboru
životního prostředí a zemědělství) velice rozmanitá.
V roce 2013 jsme pokračovali v hledání cest k realizaci Integrovaného systému
nakládání s odpady v Kraji Vysočina (dále jen „ISNOV“). Podařilo se dojednat, že
Sdružení obcí Vysočiny (SOV) bude takzvaným realizátorem ISNOV, zpracovali
jsme k tomu příslušné dokumenty a rozeběhli náročný proces jejich projednávání a schvalování. 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, a aby města a obce byly připraveny na nové úkoly vyplývající
z evropské a připravované národní legislativy.
Důraz je stále kladen 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, což znamená
ústup od skládkování a snaha o jeho energetické využití. Za tímto účelem byly koncem roku 2013 zahájeny práce
na dokumentaci Analýza možností energetického využívání odpadů v Kraji Vysočina, která řeší zejména varianty více
menších zařízení na energetické využití odpadů v rámci kraje. 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, a je naší povinností již nyní intenzivně řešit otázku ubývající kapacity
skládek v našem kraji a 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 ﬁnančně.
Kraj Vysočina je hrdý na své čisté ovzduší, nechceme však ustrnout a věnujeme problematice ochrany ovzduší bedlivou
pozornost. V roce 2013 jsme vyhodnotili první roční měření projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina,
který sleduje kvalitu ovzduší po celém území našeho kraje. Výstupy mohou být zapracovány do koncepčních materiálů
Kraje Vysočina i obcí, kde se měří, dále mohou sloužit jako podpůrný nástroj pro rozhodování a výkon státní správy
a samosprávy Kraje Vysočina a v neposlední řadě mohou být využity v rámci vzdělávání a ekologické výchovy (dotační titul
Životní prostředí 2014 pod Fondem Vysočiny). Cílem je objektivně poskytovat veřejnosti a veřejné správě aktuální informace
o kvalitě ovzduší v systému on-line. Vzniká tak veřejně přístupný informační portál, jenž doplňuje měření v oblastech
a sídlech, která státní monitoring nepokrývá. Výsledky jsou průběžně zveřejňovány na portálu Ovzduší Vysočina
na webových stránkách kraje. První výsledky měření potvrzují skutečnost, že Kraj Vysočina patří k nejčistším regionům
v České republice. Kraj Vysočina v souvislosti s realizací tohoto projektu připravil propagační materiál (letáky Víte,
co dýcháte?), jenž bude po dobu 5 let sloužit k ekologické výchově a osvětě v oblasti ochrany ovzduší a zdraví obyvatel.
Velké penzum práce je věnováno projektům podporovaných z Operačního programu Životní prostředí. V roce 2013 jsme
realizovali řadu opatření zaměřených na úspory energetické náročnosti budov ve vlastnictví Kraje Vysočina, zejména
nemocnic, organizací sociální péče a dětských domovů. Jedná se o poměrně velké ﬁnanční prostředky vkládané do těchto
akcí, nicméně z dlouhodobého hlediska je přínos těchto opatření nezpochybnitelný. V zařízeních zřizovaných Krajem
Vysočina jsme pokračovali v realizaci projektů revitalizace parků a zeleně. Neméně významné byly projekty péče o přírodu
Implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina a Biodiverzita I a II. Byly zahájeny přípravy a podány žádosti na nové
projekty ze jmenovaných oblastí.
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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 o značení těchto chráněných území.
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. 2013 se na území Kraje Vysočina nacházela tato území:
• 2 velkoplošná chráněná území (CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory)
• 188 maloplošných chráněných území (tj. sedm národních přírodních rezervací, tři národní přírodní památky, 71 přírodních
rezervací, 107 přírodních památek), z toho v péči Správy CHKO je 44 území a ostatních 144 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 2013 byla Krajem Vysočina nově vyhlášena (převyhlášena) tato území:
• Nařízení Kraje Vysočina č. 1/2013, o zřízení přírodní památky Rychtářský rybník
• Nařízení Kraje Vysočina č. 2/2013, o zřízení přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic
• Nařízení Kraje Vysočina č. 3/2013, o zřízení přírodní památky Rybníky V Pouštích a jejího ochranného pásma
• Nařízení Kraje Vysočina č. 4/2013, o zřízení přírodní památky V Kopaninách
• Nařízení Kraje Vysočina č. 5/2013, o zřízení přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné
• Nařízení Kraje Vysočina č. 6/2013o zřízení přírodní památky U Borovné a jejího ochranného pásma
• Nařízení Kraje Vysočina č. 7/2013, o zřízení přírodní rezervace Suché skály
• Nařízení Kraje Vysočina č. 9/2013, o zřízení přírodní památky Hodíškovský rybník
• Nařízení Kraje Vysočina č. 10/2013, o zřízení přírodní rezervace Jedlový les a údolí Rokytné a jejího ochranného pásma
• Nařízení Kraje Vysočina č. 11/2013, o zřízení přírodní památky Údolí potoka u Dolské myslivny
• Nařízení Kraje Vysočina č. 12/2013, o zřízení přírodní památky Rašelinná louka u Proseče-Obořiště
Kraj Vysočina v roce 2013 vynaložil cca 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.

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 2013 takto zaplatil více než 3 miliony Kč (3 023 389,00 Kč).
Z toho bylo uspokojeno 54 žadatelů o náhrady škody způsobené vydrou v celkové výši přesahující 1,5 milionu Kč
a osm žadatelů o náhrady škody způsobené kormoránem velkým ve výši necelých 1,5 milionu Kč. O náhradu škody
bobrem evropským nebylo v roce 2013 požádáno.
Výše celkové škody za rok 2013 byla nejvyšší od roku 2003. Nárůst je však zanedbatelný, od roku 2006 se celková škoda
pohybuje stabilně kolem 3 milionů Kč. V roce 2013 byly vyplaceny poslední náhrady škody způsobené kormoránem velkým.
Od 1. 4. 2013 přestal být kormorán velký zvláště chráněným druhem, proto se na něj přestala vztahovat možnost žádat
o škodu způsobenou na rybách. V I. pololetí 2013 bylo možné podat si žádost o náhradu škody způsobené kormoránem
ještě do konce března, ve II. pololetí 2013 byly následně vyřízeny poslední dvě žádosti, na jejichž základě byly poskytnuty
poslední dvě náhrady škody způsobené kormoránem za období do 31. března 2013.
Kraj Vysočina v roce 2013 opětovně ﬁnančně 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).
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Celkové množství vyprodukovaných odpadů v Kraji Vysočina se vyvíjí různými směry, a to v závislosti na produkci
jednotlivých druhů odpadů, počtu a zaměření osob oprávněných k nakládání s odpady (na jaké druhy odpadů jsou
zaměřeny + způsob nakládání s odpady) a na možnostech případného využití odpadů (například energetického či jako
vstupních surovin) nebo jejich úplného odstranění. Jednoznačně však lze říct, že postupně pomalým tempem narůstá
produkce komunálních odpadů, která představuje přes čtvrtinu z celkové produkce odpadů. Produkce komunálních
odpadů na obyvatele za rok 2013 byla 453 kilogramů.
Skládkování komunálních odpadů
Skládkování komunálního odpadu na skládkách představuje na území Kraje Vysočina jeden z nejčastějších způsobů
nakládání s odpady, ačkoliv dle hierarchie způsobů nakládání s odpady je tento způsob pokládán za nejméně žádoucí.
Na skládky je ukládán veškerý zbytkový komunální odpad, který nebyl vytříděn, a to včetně biologicky rozložitelné
složky, již tento odpad často obsahuje. Proto některé obce začínají zavádět oddělený sběr biologicky rozložitelných
odpadů, které využívají v kompostárnách nebo bioplynových stanicích, případně zavádějí systémy domácího
kompostování. V rámci předcházení vzniku odpadů také některé obce začínají provozovat takzvané komunitní
kompostárny, kde jsou využívány rostlinné zbytky z údržby veřejné zeleně a ze zahrad nacházejících se na území vlastní
obce, jež jsou následně zpracovávány na takzvaný zelený kompost.
Třídění komunálního odpadu
V souvislosti se zvyšující se produkcí komunálního odpadu vzrůstá i podíl jeho vytříděných složek určených
k materiálovému využití. Proto je vítána a ceněna aktivita občanů Kraje Vysočina, kteří k problematice odpadového
hospodářství přistupují aktivně a s ohledem na zásady ochrany přírody a šetrného využívání přírodních zdrojů. Je tedy
prioritou podporovat veškeré aktivity, jež povedou k vyššímu využívání (materiálovému i energetickému) odpadů již
vzniklých, a především takové aktivity, které budou realizovány v režimu prevence vzniku odpadů.
Materiálově využitelné složky z komunálních odpadů
Největší podíl vytříděných složek z komunálních odpadů, jež lze materiálově využít, tvoří papír, sklo bílé a barevné,
plasty, kovy, nápojové kartony a biologicky rozložitelné odpady. Výborným způsobem materiálového využití odpadů je
i zpětný odběr vyřazených elektroodpadů (tj. elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem). Třídění
všech těchto složek je v kraji stabilně nad celorepublikovým průměrem a kraj ho aktivně podporuje při spolupráci
se společnostmi Ekokom, Asekol a Elektrowin.
Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady (ISNOV)
Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina neboli ISNOV je projekt, jenž je cíleně zaměřen na předcházení
vzniku komunálních odpadů, na podporu aktivit, které pomohou zvýšit materiálové a energetické využití komunálních
odpadů, a na vytváření integrované a přeměřené sítě zařízení pro nakládání se vzniklými komunálními odpady. Na tomto
projektu intenzivně spolupracuje Kraj Vysočina s městy a obcemi kraje. V roce 2013 byla zahájena jednání o zastřešení
spolupráce obcí pod Sdružením obcí Vysočiny, jež nadále bude spolupracovat na projektu s Krajem Vysočina.
Na území Kraje Vysočina je povoleno
Na území Kraje Vysočina bylo k 31. 12. 2013 povoleno 318 zařízení pro nakládání s odpady, a tedy zařízení pro sběr,
výkup, úpravu, využití (většinou technologií R12) a odstranění 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
• 20 kompostáren
• 2 bioplynové stanice pro biologicky rozložitelné odpady
• 62 sběrných dvorů
• 28 zařízení k nakládání s autovraky, kde probíhá demontáž autovraků
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.

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13

—

68

Ž I VOT N Í P ROST ŘED Í

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 2013 došlo k trvalému odnětí 116,9934 hektaru
zemědělské půdy pro projekty s rozlohou nad jeden hektar. Z toho bylo odňato 2,7698 hektarů pro účely výstavby
komunikací (trvale, dále 1,6904 hektaru dočasně), 35,0007 hektarů pro bytovou výstavbu a 10,2413 hektarů
pro průmyslovou zástavbu. Významnou část tvořilo odnětí půdy pro následné zalesnění (46,9085 hektarů),
pro vodohospodářské stavby (15,7445 hektarů). Menší rozsah odnětí půdy byl pro sport (1,4411 hektaru) a terénní
úpravy (1,432 hektaru dočasně). Celkově došlo ke snížení rozsahu odnětí půdy oproti roku 2012. Rozsahy ploch
odnímaných dle jednotlivých účelů souvisejí se zájmem konkrétních investorů a s dotačními tituly v daném roce.
Zemědělský 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.

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), na ně vázané látky
(polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy), v letním období přízemní ozon a v blízkosti frekventovaných komunikací
oxid dusičitý a benzo(a)pyren.
Podíl oblastí s překračováním imisních a cílových imisních limitů na rozloze Kraje Vysočina (%), 2004–2012:
Překročení 24hodinového imisního limitu pro PM10 a cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren v Zóně Vysočina v letech
2008–2012 jsou uvedeny v následující tabulce:

Překročení imisních a cílových imisních limitů na území Zóny Vysočina (v % území zóny), období let 2008–2012
Rok

PM10

benzo(a)pyren

2008

–

0,06

2009

–

0,04

2010

0,06

0,51

2011

–

0,53

2012

–

0,40

Pozn.: Od roku 2012 údaje za zónu Jihovýchod

Zdroj: ČHMÚ Praha

Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší od roku 2012 v České republice je zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, který také nově vymezuje zóny a aglomerace pro hodnocení kvality ovzduší (viz. obrázek). Podrobnosti
pak dále speciﬁkuje vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.
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Zóny a aglomerace pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší podle zákona č.201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší

Z nejnovější provedené imisní analýzy úrovně znečištění ovzduší na území zóny Jihovýchod, kam je zařazen i Kraj Vysočina,
vyplývá hlavní cíl, aby byly na celém území zóny Jihovýchod splněny imisní limity dané zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, a tedy zlepšena kvalita ovzduší.
Na základě tohoto cíle jsou pak stanoveny následující prioritní znečišťující látky, u kterých je překračován imisní limit:
– suspendované částice: u PM10 – dochází k plošnému překračování imisního limitu pro 24hodinové koncentrace,
u PM2,5 – dochází k místnímu překračování ročního imisního limitu
– benzo(a)pyren: dochází k plošnému a dlouhodobému překračování cílového imisního limitu
– oxidy dusíku: dochází k místnímu překračování ročního imisního limitu
Překračování 24hodinového imisního limitu PM10 je na území zóny Jihovýchod v naprosté většině způsobováno kombinací
vlivů automobilové dopravy, lokálního vytápění a přenosu znečištění spolu s vlivem meteorologických podmínek.
Překračování ročního imisního limitu benzo(a)pyrenu je způsobováno zejména vlivem vytápění domácností v kombinaci
s intenzitou dopravy.
Dále jsou pro každou prioritní znečišťující látku na úrovni zóny Jihovýchod stanoveny následující prioritní kategorie zdrojů,
přičemž jejich zdůvodnění vyplývá z podílů na celkových emisích jednotlivých škodlivin, a zejména na imisním příspěvku
jednotlivých skupin zdrojů:
• Suspendované částice PM10 a PM2,5 – mobilní zdroje (doprava) a spalování pevných paliv ve zdrojích do jmenovitého
tepelného příkonu do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (spalování
pevných paliv v domácích topeništích). Vyjmenované bodové stacionární zdroje (s identiﬁkovaným významným
příspěvkem k imisnímu zatížení).
• Benzo(a)pyren – spalování pevných paliv ve zdrojích do jmenovitého tepelném příkonu do 300 kW, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (spalování pevných paliv v domácích topeništích), mobilní zdroje
(doprava).
• Oxidy dusíku – mobilní zdroje (doprava) a vytápění (spalování pevných paliv v domácích topeništích).

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 Zdravotního ústavu – Havlíčkův Brod (Smetanovo náměstí), Jihlava (Znojemská) a Žďár nad Sázavou.
Kraj Vysočina provádí kontinuální 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
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na dopad průmyslového znečištění, vliv dopravy a lokálních topenišť. Základem systému jsou tři mobilní měřicí stanice, které
v intervalu osmi týdnů měří ve 24 pečlivě vybraných lokalitách hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek, jako jsou například
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 na www.ovzdusivysocina.cz.

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
a aplikace minerálních hnojiv a emise VOC z plošného použití organických rozpouštědel. Mobilní zdroje znečišťování
ovzduší jsou evidované v REZZO 4.
U REZZA 3 meziroční změny v množství emisí z vytápění domácností jsou závislé především na charakteru topné
sezony a na změnách ve skladbě spalovacích zařízení. Zatímco topné sezony v letech 2006 až 2009 měly podobný
teplotní průběh pod hodnotou normálu, topné sezony 2010 a 2011 patřily k nejchladnějším za posledních deset let.
REZZO 4 zahrnuje emise ze silniční (včetně emise VOC z odparů palivového systému benzinových vozidel), železniční,
letecké a vodní dopravy a dále emise z nesilničních zdrojů (zemědělské, lesní a stavební stroje, vozidla armády, stavební
stroje, údržba zeleně, apod.).
Následující tabulka uvádí vývoj emisí vybraných znečišťujících látek v letech 2008–2011 na území Zóny Vysočina.
Vývoj emisí relevantních znečišťujících látek v letech 2008–2011 na území Zóny Vysočina (kt/rok)
Znečišťující látka

2008

2009

2010

2011

TZL

5,177

5,119

5,06

4,22

SO2

2,772

2,718

3,02

2,84

NOx

13,609

13,333

12,94

10,08

VOC

9,827

9,718

9,52

8,22

NH3

7,611

8,407

8,87

8,16

Pozn.: Emise TZL, VOC a NH3 z plošných zdrojů rozpočteny do krajů odborným odhadem

Zdroj: ČHMÚ

Z tabulky je zřejmé, že emise sledovaných znečišťujících látek vykazují za poslední rok u všech znečišťujících látek
klesající trend a z provedené analýzy emisí na území Zóny Vysočina vyplývá:
• Dominantní postavení u emisí sledovaných znečišťujících látek mají nadále emise ze silniční dopravy a vytápění
domácností, pouze u VOC a NH3 hrají větší roli také menší lakovny a zemědělské chovy
• Na základě srovnání emisí v letech 2008 a 2011 lze konstatovat, že nadále dochází k výraznému poklesu emisí tuhých
látek z velkých zdrojů, což je zapříčiněno především vlivem snížení emisí na zdrojích KRONOSPAN CR, spol. s r. o. Další
změnou je pokles emisí amoniaku v segmentu malých a zemědělských zdrojů za rok 2011 oproti rokům 2008–2010 kdy
emise NH3 pravidelně rostly. Jinak lze emisní situaci hodnotit jako bez výrazných trendů.
• Výsledky provedených hodnocení prokázaly, že rozhodující podíl na emisích látek, jejichž imisní limity jsou na území Zóny
Jihovýchod překračovány (tj. suspendované částice PM10 a benzo(a)pyren) má automobilová doprava a vytápění
domácností, a z tohoto důvodu nebudou stanoveny emisní stropy pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší
a pro silniční dopravu se stanovení emisních stropů v Zóně Jihovýchod jeví jako neefektivní, neboť z hlediska přínosů
navržených opatření jsou rozhodující opatření dopravně-inženýrská, a tedy obchvaty obcí, přeložky komunikací,
popřípadě nové komunikace, které odvedou tranzitních a v některých případech i místní dopravu z obydlených oblastí.
Rozhodující je skutečnost, že se umožní snížení koncentrací znečišťujících látek v místech soustředěné zástavby měst
a obcí. Dopravně-inženýrská opatření budou vhodným způsobem doplněna soustavou opatření dopravně-organizačních,
jež však sama o sobě nebudou mít na celkovou emisní bilanci zásadní vliv.
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PREVENCE ZNEČIŠTĚNÍ
Důležitým úkolem v ochraně životního prostředí je důsledné a systematické předcházení znečištění, 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, 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 činností v těchto odvětvích.
Zde 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

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 2013 byla dokončena protiradonová opatření ve třech
rodinných domcích. Na dvě akce MŠ a ZŠ bylo získáno celkem 1,2 mil Kč, z toho jedna byla v roce 2013 dokončena
a uhrazena. Podařilo se ozdravit dva veřejné vodovody nákladem 2,9 milionu Kč. Realizovanými opatřeními se ozdravilo
životní prostředí pro dalších přibližně 500 obyvatel Kraje Vysočina.

PROJEKTY ŘEŠENÉ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V roce 2013 pokračovala příprava a realizace projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí (dále jen
„OP ŽP“). Pokračovala realizace několika dílčích projektů v rámci Implementace soustavy Natura 2000, z OPŽP byly řešeny
náklady na inventarizaci území, a tedy 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 OPŽP byl podán 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 projektů Biodiverzita I a 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. Realizace začala
v roce 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.
Byly ukončeny stavební práce na akcích úspor energií – budova přístavby Gymnázia Havlíčkův Brod a Nemocnice
Jihlava – oddělení dlouhodobě nemocných.
V roce 2013 pokračovala realizace projektů Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina (parky u objektů:
Dětský domov Budkov, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, Domov pro seniory Mitrov, Domov důchodců Proseč-Obořiště,
Nemocnice Havlíčkův Brod, Ústav sociální péče Křižanov a Domov Jeřabina Těchobuz). Začala příprava realizace projektů
revitalizaci parků u objektů Domov důchodců Ždírec a Domov ve Věži.
Nově byly podány žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí zejména na další akci úspor energií
v objektu Domova mládeže Světlá nad Sázavou a revitalizace parků u Hradu Kámen a Domova ve Zboží.
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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, nejvyšší stavy skotu a s tím
související produkce hovězího masa a mléka, stále vysoké 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 na údržbě krajiny a uchování krajinného rázu našeho kraje.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, od 20. 1. 2014 již nově
odbor životního prostředí a zemědělství, se poměrně velkou měrou zabývá
řešením úkolů z oblasti výkonu 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 v roce 2013
věnována metodické podpoře nižších orgánů státní správy, pro které 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 2013
se celkem 65 výrobků od 25 producentů z Kraje Vysočina zúčastnilo již IV. ročníku soutěže Regionální potravina
2013. Vítězné produkty byly následně prezentovány na nejrůznějších propagačních akcích v Kraji Vysočina, na nichž
se ﬁnančně podílel i kraj. Některé z těchto propagačních akcí byly ﬁnančně podpořeny z dotačního titulu
na podporu zemědělství, kde celkem 21 žadatelů získalo souhrnnou částku téměř 1 milion korun.
I v minulém roce odbor pokračoval ve spolupráci s rakouskými kolegy v pracích na projektu takzvaných
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 podzemních a povrchových 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. Koncem roku proto ČEZ, a. s., předal kraji k dalšímu využití studii Jakostní
model povodí Jihlavy nad VD Dalešice, která se zabývá vlivem bodových a plošných zdrojů znečištění v povodí řeky
Jihlavy a navrhuje možná opatření ke zlepšení jakosti povrchových vod.
Významným stabilizačním 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 2013 bylo celkem vyplaceno více než 28 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. Významná je i podpora provádění výchovy lesních porostů, která přispívá ke zvýšení
stability lesů na Vysočině.
Přiměřený stav zvěře přispívá k zachování rovnováhy v ekosystému. V tomto ohledu je třeba zaměřit pozornost
na vysoké stavy i prasete divokého, které vedou ke zvýšeným škodám 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 takzvaných pachových ohradníků. Přínos této akce pro motoristy je nezpochybnitelný.
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Řadě obcí byla v roce 2013 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
téměř 48 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, vodního hospodářství a zemědělství a životního prostředí

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13

—

75

ZEMĚDĚL ST V Í A LESN IC T V Í

Nejtradičnějším a nejtypičtějším odvětvím Vysočiny je zemědělská výroba. Celková rozloha kraje je 679 560 hektarů.
Z celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda 409 161 hektarů, což je více než 60 %.
V Kraji Vysočina hospodařilo v zemědělství více než 4 300 subjektů, které měly různou velikost. Nejvíce subjektů v Kraji
Vysočina hospodaří na výměře zemědělské půdy do 5 hektarů. V kategorii nad 500 hektarů hospodaří v Kraji Vysočina
191 zemědělských subjektů.

Zemědělské podniky podle rozlohy zemědělské půdy k 31. 12. 2012*
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 kraj

9 808

190

7 737

491

752

212

242

184

Středočeský kraj

5 251

244

1 943

685

1 263

364

477

275

Jihočeský kraj

4 727

286

1 871

548

1 129

331

354

208

Kraj Vysočina

4 303

201

1 960

445

967

298

241

191

Moravskoslezský kraj

3 942

140

2 071

554

750

150

166

111

Zlínský kraj

3 782

49

2 409

570

497

92

89

76

Královéhradecký kraj

2 951

128

1 323

366

684

157

182

111

Plzeňský kraj

2 860

178

858

409

811

222

238

144

Pardubický kraj

2 627

123

1 227

348

516

142

154

117

Olomoucký kraj

2 291

131

951

280

560

111

128

130

Ústecký kraj

2 125

130

725

259

511

136

246

118

Liberecký kraj

1 882

56

804

310

458

109

94

51

695

48

259

95

167

43

63

20

Hlavní město Praha
Karlovarský kraj
Česká republika

659

45

150

83

183

52

80

66

47 903

1 949

24 288

5 443

9 248

2 419

2 754

1 802
Zdroj: ČSÚ

* Údaje za rok 2013 nejsou známy

Struktura zemědělské půdy v Kraji Vysočina k 31. 12. 2012 *

Orná půda 77 %
Travní porosty 20 %
Vinice, sady, zahrady 3 %

Pozn.: Údaj za rok 2013 dosud není znám
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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.

Sklizeň brambor ostatních v roce 2013 podle krajů
Území, kraj

Plocha v hektarech

Výnos v t/ha

Sklizeň v tunách

Vysočina

6 050

25,83

156 256

Středočeský

4 775

21,38

102 060

Jihočeský

2 595

25,66

66 589

Jihomoravský

1 362

24,05

32 750

Pardubický

901

25,33

22 820

Královéhradecký

783

22,86

17 904

Plzeňský

759

25,06

19 020

Moravskoslezský

757

24,33

18 412

Olomoucký

393

22,50

8 834

Ústecký

353

20,89

7 376

Zlínský

251

22,93

5 754

Liberecký

154

25,75

3 978

Karlovarský

81

26,08

2 105

Hl. m. Praha

7

20,69

136

19 220

24,14

463 995

Česká republika

Zdroj: ČSÚ

Sklizeň brambor ostatních v roce 2013 podle krajů v %
Vysočina − 33,68

Královéhradecký − 3,86

Středočeský − 22,00

Olomoucký − 1,90

Jihočeský − 14,35

Ústecký − 1,59

Jihomoravský − 7,06

Zlínský − 1,24

Pardubický − 4,92

Liberecký − 0,86

Plzeňský − 4,10

Karlovarský − 0,45

Moravskoslezský − 3,97

Hl. město Praha − 0,03

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13

—

77

ZEMĚDĚL ST V Í A LESN IC T V Í

V Kraji Vysočina jsme i v roce 2013 mohli v jarním období spatřit velké množství žluté barvy, kterou vytvářely plochy
kvetoucí řepky. Plochy řepky v roce 2013 zaujímaly třetí místo v rámci republiky.

Sklizeň řepky v roce 2013 podle krajů
Území, kraj

Plocha v hektarech

Výnos v t/ha

Sklizeň v tunách

Středočeský

88 909

3,48

309 465

Jihočeský

45 409

3,37

152 872

Vysočina

42 932

3,37

144 612

Jihomoravský

41 808

3,49

145 830

Plzeňský

36 471

3,36

122 388

Pardubický

29 737

3,44

102 267

Olomoucký

28 502

3,55

101 071

Ústecký

26 591

3,51

93 378

Královéhradecký

25 536

3,48

88 958

Moravskoslezský

21 521

3,40

73 181

Zlínský

16 089

3,53

56 874

Karlovarský

6 846

3,36

23 028

Liberecký

6 096

3,40

20 699

Hl. m. Praha

2 360

3,64

8 585

418 808

3,45

1 443 210

Česká republika

Zdroj: ČSÚ

Sklizeň řepky v roce 2013 podle krajů v %
Středočeský − 21,44

Ústecký − 6,47

Jihočeský − 10,59

Královéhradecký − 6,16

Jihomoravský − 10,10

Moravskoslezský − 5,07

Vysočina − 10,02

Zlínský − 3,94

Plzeňský − 8,48

Karlovarský − 1,60

Pardubický − 7,09

Liberecký − 1,43

Olomoucký − 7,00

Hl. město Praha − 0,59
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Živočišná výroba má podobně jako bramborářství na Vysočině dlouhodobou tradici. K 1. 4. 2013 byl stav skotu na Vysočině
211 000 kusů, a tím bylo v Kraji Vysočina chováno nejvíce skotu v rámci celé republiky.
Počet hospodářských zvířat k 1. 4. 2013 podle krajů
Území, kraj

Skot

z toho
krávy

Prasata

z toho
prasnice

Koně

Ovce

Kozy

Drůbež

z toho
slepice

Vysočina

211 000

83 162

247 277

17 097

1 427

14 706

2 606

Jihočeský

210 476

84 822

148 360

10 067

4 975

27 821

2 833

2 734 994

789 738

Plzeňský

161 991

66 386

118 666

8 350

2 336

20 499

1 288

2 486 865

653 390

Hl. m. Praha
+ Středočeský

150 700

56 872

301 893

18 698

6 657

23 692

3 598

4 999 268 1 959 835

Pardubický

113 402

44 679

147 085

9 653

2 420

13 727

1 312

3 364 310

Královéhradecký

100 588

41 195

85 277

4 547

2 370

16 303

1 661

2 289 073 1 417 679

348 964

61 708

668 243

Olomoucký

90 605

37 912

88 508

5 448

1 705

10 266

1 031

446 130

183 152

Moravskoslezský

75 765

34 303

52 386

3 732

2 642

16 069

1 382

1 108 341

435 092

Jihomoravský

59 506

23 678

173 734

10 252

1 656

9 342

1 042

3 029 128

459 287

Zlínský

58 303

25 600

115 699

7 643

1 967

22 092

940

763 190

144 135

Liberecký

45 035

19 883

20 689

1 663

2 152

17 979

2 571

55 917

3 201

Karlovarský

39 205

18 444

1 691

168

1 629

13 268

1 587

174 609

118 057

Ústecký

36 246

14 988

85 362

5 033

2 345

14 757

2 191

1 464 569

349 206

1 352 822

551 924

1 586 627

102 351

34 281

220 521

24 042

Česká republika

23 265 358 7 242 723
Zdroj: ČSÚ

Stavy skotu podle krajů k 1. 4. 2013 v %
Vysočina − 15,60

Moravskoslezský − 5,60

Jihočeský − 15,56

Jihomoravský − 4,40

Plzeňský − 11,97

Zlínský − 4,31

Hl. m. Praha a Středočeský − 11,14

Liberecký − 3,33

Pardubický − 8,38

Karlovarský − 2,90

Královéhradecký − 7,44

Ústecký − 2,68

Olomoucký − 6,70
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EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Hospodaření šetrné k přírodě, bez umělých hnojiv a pesticidů se v kraji dynamicky rozvíjí. V Kraji Vysočina hospodaří
tímto způsobem 351 ekofarem na téměř 23 000 hektarech zemědělské půdy – 28 % z této výměry představuje orná
půda, 69 % je trvalých travních porostů.

Struktura užití půdy v EZ v krajích v roce 2012*
Území, kraj

Počet ekofarem

Výměra celkové
plochy v EZ

Orná půda

Trvalé travní porosty

Jihočeský

519

70 102,90

6 274,00

60 487,00

Plzeňský

417

52 792,10

8 067,00

42 602,00

Moravskoslezský

375

54 916,30

3 757,00

49 252,00

Zlínský

359

37 706,00

4 807,00

30 675,00

Vysočina

351

22 841,00

6 314,00

15 782,00

Jihomoravský

316

16 711,00

9 417,00

4 878,00

Středočeský

266

16 848,10

4 207,00

11 949,00

Olomoucký

249

36 305,10

2 005,00

32 273,00

Ústecký

244

46 020,40

3 273,00

40 149,00

Liberecký

233

32 166,10

2 158,00

28 543,00

Královéhradecký

214

22 315,30

2 051,00

19 657,00

Karlovarský

208

65 523,50

4 499,00

56 524,00

Pardubický

156

13 869,60

1 708,00

11 854,00

Hl. m. Praha
Celkem

16

425,30

89,00

325,00

3 923

488 542,70

58 626,00

404 950,00

* Údaje za rok 2013 nejsou známy

Zdroj: Ročenka EZ za rok 2012

Výměra celkové plochy EZ podle krajů v %
Jihočeský − 14,35

Liberecký − 6,58

Karlovarský − 13,41

Vysočina − 4,68

Moravskoslezský − 11,24

Královéhradecký − 4,57

Plzeňský − 10,81

Středočeský − 3,45

Ústecký − 9,42

Jihomoravský − 3,42

Zlínský − 7,72

Pardubický − 2,84

Olomoucký − 7,43

Hl. m. Praha − 0,09
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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.

Včelařství na Vysočině
Okresy
Jihlava
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Celkem

Rok 2011
Chovatelé
601

Rok 2012
Včelstva
7 542

Chovatelé

Rok 2013
Včelstva

599

7 049

Chovatelé

Včelstva

610

7 257

897

13 266

891

12 743

887

12 436

1 044

10 493

1 038

10 041

1 045

10 397

865

10 910

848

10 389

847

10 727

740

8 896

744

8 259

750

8 481

4 147

51 107

4 120

48 481

4 139

49 298
Zdroj: Český svaz včelařů

LESNICTVÍ
Vysočina patří mezi kraje s průměrnou lesnatostí (30,51 %). Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa činí
v Kraji Vysočina 207 315 hektarů, výměra porostní půdy (půda porostlá lesními porosty) pak 202 305 hektarů. Tyto lesy
jsou ve vlastnictví přibližně 48 000 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 2013 vyplacením ﬁnančních příspěvků z rozpočtu kraje
ve výši 28,8 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.

Struktura vlastníků lesů Vysočiny v roce 2013

Stát − 37 %
Obce a města − 17 %
Právnické osoby − 3 %
Lesní družstva − 8 %
Fyzické osoby a ostatní − 35 %
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Lesnatost jednotlivých oblastí Vysočiny k 31. 12. 2012*
Obce s rozšířenou působností
(ORP)

Plochy v ha

Lesnatost v %

ORP

Porostní půda

Bystřice nad Pernštejnem

34 793

11 421

32,8

Havlíčkův Brod

63 182

15 010

23,8

Humpolec

22 793

7 033

30,9

Chotěboř

32 897

9 545

29,0

Jihlava

92 176

28 089

30,5

Moravské Budějovice

41 404

9 959

24,1

Náměšť nad Oslavou

21 135

6 863

32,5

Nové Město na Moravě

29 287

10 377

35,4

Pacov

23 458

7 056

30,1

Pelhřimov

82 736

24 094

29,1

Světlá nad Sázavou

29 019

10 263

35,4

Telč

29 137

8 977

30,8

Třebíč

83 773

21 974

26,2

Velké Meziříčí

47 338

13 104

27,7

Žďár nad Sázavou

46 443

18 539

39,9

679 571

202 305

29,8

Vysočina
* Údaje za rok 2013 nejsou známy

Podíl jehličnatých a listnatých lesů Vysočiny v roce 2013
Výměra v ha

Podíl v %

176 888

87,4

Listnaté

23 182

11,5

Holina

2 235

1,1

202 305

100,0

Jehličnaté

Celkem

Druhová skladba lesů (souhrn za hlavní dřeviny) v roce 2013

Smrk ztepilý − 73,2 %

Dub − 2,3 %

Bříza − 1,4 %

Jedle bělokorá − 0,9 %

Buk − 3,6 %

Lípa − 0,6 %

Borovice − 10,9 %

Habr − 0,5 %

Olše − 1,8 %

Modřín − 3,1 %

Jasan − 0,4 %

Listnaté ostatní − 0,2 %

Douglaska − 0,2 %

Javor − 0,7 %
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Věková struktura porostů
Zásoba
m3 b. k./ha

Věkový
stupeň

Věkové rozpětí

Porostní plocha
(v ha)

1

1–10

18 014

8,9

9,1

9,7

2

11–20

16 034

7,9

9,1

9,8

20,9

3

21–30

14 233

7,0

9,1

9,8

112,9

4

31–40

12 904

6,4

9,1

9,7

204,1

5

41–50

16 001

7,9

9,1

9,6

282,4

6

51–60

12 681

6,3

9,0

9,4

342,8

7

61–70

19 760

9,8

9,0

9,3

407,1

8

71–80

21 777

10,8

8,9

9,3

449,0

% z celkové plochy

Normalita

Zakmenění*

0,1

9

81–90

16 543

8,2

8,6

9,1

470,9

10

91–100

15 778

7,8

7,6

9,0

503,7

11

101–110

15 315

7,6

5,5

8,9

519,2

12

111–120

11 232

5,6

3,1

8,8

514,2

13

121–130

4 763

2,4

1,2

8,6

484,5

14

131–140

2 764

1,4

0,4

8,5

463,1

15

141–150

1 280

0,6

0,2

8,2

420,2

16

151–160

525

0,3

0,1

8,4

456,3

17

161 +

467

0,2

0,1

8,0

371,4

2 235

1,1

0,9

–

–

202 305

100,0

100,0

9,3

326,2

Holina**
Celkem

* U etážových skupin součet zakmenění jednotlivých etáží skupiny.
** U sloupce Normalita je vykazována normální paseka.

Porostní plocha a normalita dle věkových stupňů
12
10
8
6
4
2
0

Porostní plocha
Normalita
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Poznámka: Normalita znamená předpoklad, vyplývající z charakteru krajiny a hospodaření na Vysočině.

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13

—

83

ZEMĚDĚL ST V Í A LESN IC T V Í

Vyplacené finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu Kraje Vysočina v Kč
Dotační titul
Obnova lesů poškozených imisemi
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů

2010

2011

2012

2013

–

–

–

–

20 949 064

21 414 505

22 338 266

24 204 573

Sdružování vlastníků lesů malých výměr

1 427 250

–

–

–

Ekologické a k přírodě šetrné technologie

4 384 760

4 391 970

5 153 850

4 630 070

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

–

–

–

–

26 761 074

25 806 475

27 492 116

28 834 643

Celkem

MYSLIVOST
Na Vysočině bylo v roce 2013 celkem 618 132 hektarů honební plochy. Myslivci užívají 524 uznaných honiteb, z nich je
16 obor a 27 bažantnic. V práci jim pomáhá 2 890 loveckých psů.
Intenzivní péčí o zvěř je zvyšována kvalita populace spárkaté zvěře, zároveň však trvá tlak na to, aby se udržovaly 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 66 %.

Stav zvěře na Vysočině
Sčítání k 31. 3. 2010

Sčítání k 31. 3. 2011

Sčítání k 31. 3. 2012

Sčítání k 31. 3. 2013

Jelen evropský

283

370

335

356

Daněk skvrnitý

1 180

1 176

1 190

1 213

Muﬂon

923

1 061

1 111

1 182

Srnec obecný

30 324

29 515

28 136

29 134

Prase divoké

2 810

3 191

3 229

3 725

Zajíc polní

27 034

26 948

25 335

25 855

Bažant obecný

10 056

8 535

8 699

8 521

Kachna divoká

11 556

11 931

12 919

10 957
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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
přibližně 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 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, prameniště Heraltice – Opatov – 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 velká 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 95,4 %).
Podíl obyvatel napojených na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod je naopak mírně podprůměrný (necelých
72,9 %). Z celkem 704 obcí na území kraje tak má kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod (dále jen „ČOV“)
přibližně jedna čtvrtina.
Ne všechny stávající ČOV svým technickým řešením umožňují dosáhnout vyčištění odpadních vod na úroveň odpovídající
současným legislativním požadavkům. Problematický zůstává technický stav starších kanalizačních sítí 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 ČOV 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 (dále jen „EO“).
V současné době a nadcházejícím plánovacím období bude prioritou řešení odvádění a čištění odpadních vod v menších
sídlech o velikosti pod 2 000 EO, a to zejména v místech se zvláštní ochranou vod nebo 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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Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejného vodovodu v roce 2013

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci s ČOV v roce 2013

Pořadí

Kraj

%

Pořadí

Kraj

%

1

Praha

100,0

1

Praha

98,8

1

Karlovarský

100,0

2

Karlovarský

94,2

3

Moravskoslezský

99,8

3

Jihomoravský

84,2

4

Pardubický

97,6

4

Zlínský

82,5

5

Ústecký

96,7

5

Ústecký

80,7

6

Jihomoravský

95,4

6

Jihočeský

78,9

6

Vysočina

95,4

7

Moravskoslezský

76,7

8

Královéhradecký

94,3

8

Plzeňský

74,8

9

Zlínský

93,8

9

Olomoucký

74,0

10

Liberecký

91,8

10

Vysočina

72,9

11

Olomoucký

90,8

11

Královehradecký

70,4

12

Jihočeský

89,5

12

Pardubický

70,2

13

Středočeský

83,7

13

Středočeský

67,1

14

Plzeňský

83,3

14

Liberecký

66,2

–

Česká republika

93,8

–

Česká republika

78,7

Vývoj počtu obyvatel Kraje Vysočina zásobovaných z veřejných vodovodů a napojených na veřejnou kanalizaci
ukončenou ČOV od roku 2003 do roku 2013
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452 660

483 097

484 223
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200 000
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100 000
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z veřejných vodovodů
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DOTACE KRAJE VYSOČINA V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Dotace Kraje Vysočina v oblasti vodního hospodářství byly poskytovány podle následujících dotačních titulů:
– Dotace na výstavby a rekonstrukce či intenziﬁkace ČOV a kanalizací pro veřejnou potřebu podle Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. Díky těmto
dotacím byly v Kraji Vysočina zrealizovány již desítky staveb těchto vodních děl zejména v menších obcích.

Přehled dotací Kraje Vysočina podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské
ekologické akce

Z rozpočtu kraje schváleno (mil. Kč)
Obce a svazky žádaly (mil. Kč)

2009

2010

2011

2012

2013

66,7

41,0

42,0

49,0

49,0

100,5

56,2

64,2

66,2

54,1

Počet žádostí (ks)

22

13

15

19

12

Počet podpořených žádostí (ks)

18

11

13

13

10

– Grantový program Čistá voda, který je součástí Fondu Vysočiny, je určen na spoluﬁnancování studií a projektových
dokumentací obcí v oblasti zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod a od roku 2011 i ochrany
před povodněmi (v letech 2006–2008 byly dotace na projekty k ochraně před povodněmi poskytovány podle
samostatného dotačního titulu kraje). Tyto projekty slouží k územnímu řízení, stavebnímu řízení či jsou povinnou
součástí žádostí o ﬁnanční prostředky na realizace jednotlivých akcí. Díky těmto dotacím bylo v Kraji Vysočina připraveno mnoho projektů, jejíž následná realizace byla ﬁnancována ze státního rozpočtu nebo Strukturálních fondů EU.
– V roce 2013 byl z nevyčerpaného zbytku alokace GP Čistá voda vyhlášen jednorázově GP Pitná voda, určený
na podporu realizace staveb vodních děl nebo jiných opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, které odstraní
problémy s nedostatečnou kvalitou pitné vody ve veřejném vodovodu.

Grantový program Fondu Vysočiny (Čistá voda) – Přehled dotací na podporu zpracování studií a projektových dokumentací
určených k řešení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi
Čistá voda
(zásobování vodou, čištění odpadních vod)
Finanční alokace / poskytnutá podpora (mil. Kč)
Požadovaná podpora (mil. Kč)
Počet přijatých žádostí (ks)
Počet podpořených žádostí (ks)

2007
6,5
14,9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10

10

6

6

5,5 / 4,6

5,5 / 3,2

18,3

13,8

7

8,6

5,2

5,0

108

106

81

50

69

50

43

39

54

61

41

46

42

27
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Kraj Vysočina poskytl od roku 2002 do oblasti vodního hospodářství více než 600 mil. Kč. Z následujícího grafu je zřejmé,
že celková výše dotací poskytnutých krajem do této oblasti se od roku 2010 bohužel snížila, a to z důvodu nižších
celkových příjmů kraje. Realizace uvedených vodních děl má pozitivní vliv na objem zakázek u projektových kanceláří
a stavebních ﬁrem. Současně realizací staveb určených k odvádění a čištění odpadních vod dochází ke zlepšování životního
prostředí zejména kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že ﬁnanční možnosti kraje na podporu vodního hospodářství jsou omezené, využívali žadatelé, kterými
jsou obce nebo jejich dobrovolné svazky, fondy Evropské unie (Operační program Životní prostředí) nebo programy
státního rozpočtu v gesci Ministerstva zemědělství.

Historie dotací poskytnutých Krajem Vysočina v oblasti vodního hospodářství v letech 2003–2013
100

80

60
Grantový program Čistá voda
40

Drobné vodohospodářské ekologické akce

20

Projektová dokumentace opatření
k ochraně před povodněmi
Spolufinancování staveb s Min. zemědělství
Celkem

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Koncepční materiály
Zásadními koncepčními materiály v oblasti vodního hospodářství zůstávají plány oblastí povodí (Dolní Vltavy, Dyje, Horní
Vltavy, Horního a středního Labe), schválené v roce 2009 zastupitelstvem kraje Vysočina pro území kraje i jejich závazná
část vydaná nařízením rady kraje. Dalšími koncepčními materiály jsou Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
a digitální Povodňový plán Kraje Vysočina, které jsou průběžně aktualizovány.
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RYBÁŘSTVÍ
Kraj Vysočina se vyznačuje velkým množstvím řek, potoků a rybníků využívaných k chovu a lovu ryb. Zatímco na tekoucích
vodách provádějí výkon rybářského práva uživatelé rybářských revírů, na vodách stojatých hospodaří kromě uživatelů i další
subjekty, a to rybníkářským způsobem. Zejména na základě skladby rybí obsádky a biologické charakteristiky rybářského
revíru dělíme revíry na pstruhové a mimopstruhové.
Na Vysočině se nachází více než 160 rybářských revírů. Asi jedna třetina z nich je pstruhových, ostatní revíry jsou
mimopstruhové. Celková výměra revírů v Kraji Vysočina dosahuje více než 2 000 hektarů. Největším rybářským revírem
v kraji je Jihlava 7–8 s téměř 400 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. Naprostá většina
rybářských revírů v našem kraji však svoji rozlohou nedosahuje ani 20 hektarů.
Největším uživatelem rybářských revírů v našem kraji je Moravský rybářský svaz, o. s., který hospodaří na téměř dvou
třetinách revírů. Tento rybářský svaz působí zejména na územích okresů Jihlava, Žďár nad Sázavou a Třebíč. Druhým
největším uživatelem rybářských revírů je pak Český rybářský svaz se svými územními svazy. Jihočeský územní svaz
hospodaří na území okresu Pelhřimov, Východočeský územní svaz na území okresu Havlíčkův Brod a Územní svaz města
Prahy v okolí Světlé nad Sázavou. Okrajově u nás působí i Středočeský územní svaz a Rada Českého rybářského svazu
(rybářský revír Trnava). V našem kraji jsou uživateli i dvě obce.
V Kraji Vysočina působí i několik významných rybníkářsky hospodařících subjektů. Jen asi osm těchto společností však
hospodaří na více než 100 hektarech vodních ploch (z toho dvě na více než 700 hektarů). Nejčastěji chovaným druhem
ryby je jednoznačně kapr (cca 85 %), následovaný lososovitými druhy ryb, línem, amurem, štikou a candátem. Tyto rybářské
společnosti kromě takzvaných tržních ryb produkují i ryby sloužící k zarybňování rybářských revírů.
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I v roce 2013 Vysočina fandila kultuře a péči o kulturní dědictví. Svědčí o tom
množství kulturních akcí a nově opravených památek, z nichž celá řada
se uskutečnila právě za ﬁnanční podpory Kraje Vysočina.
Za mimořádného zájmu široké veřejnosti pokračoval společný projekt čtyř
krajů Porta culturae, který do Kraje Vysočina již třetím rokem přináší řadu
atraktivních programů v podobě Dnů otevřených ateliérů, jazzových
koncertů, autorských a scénických čtení, zajímavých setkání, sympozií nebo
tematických odborných konferencí a s nimi nevšední pohledy do světa
hudebníků, malířů, sklářů, ale i historiků, etnografů apod.
Nadále se s krajskou dotací dařilo podporovat společenské a kulturní aktivity
obcí a nejrůznější oblasti neprofesionálního umění.
Uskutečnil se 9. ročník ankety Zlatá jeřabina, která ocenila kulturní počiny uplynulého roku v kategoriích Kulturní aktivita
a Péče o kulturní dědictví. Slavnostní vyhlášení proběhlo na zámku v Telči v krásných prostorách zámecké konírny. Hlavní
potlesk patřil vítězům, ale velké poděkování, podporu a povzbuzení k realizaci dalších zajímavých kulturních akcí
a k obnově památek si zasloužili všichni, kdo se do ankety zapojili.
Ani v roce 2013 nechyběl Kraj Vysočina na veletrhu Regiontour v Brně či Holiday World v Praze a prezentoval se jako
každý rok i na ostatních domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Zapojen byl i do celé řady dalších akcí
propagujících kulturní a přírodní bohatství s cílem zvýšit návštěvnost kulturních institucí a turisticky atraktivních míst.
V oblasti kultury a památkové péče bylo jednoznačně největší, nejsledovanější a dlouho očekávanou událostí roku
dokončení evropského projektu Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Slavnostní otevření
a s ním zpřístupnění nových expozic muzea po téměř čtyřech letech náročné rekonstrukce se uskutečnilo za hojné účasti
a zájmu odborné i laické veřejnosti koncem listopadu.
Úspěšného zakončení se v roce 2013 dočkal také projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line, který za využití
moderních informačních technologií prezentuje vybrané části sbírek téměř 50 muzeí, galerií a pamětních síní
nacházejících se na Vysočině.
Velká pozornost byla jako každoročně věnována řízení deseti příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
a zpracování koncepčních materiálů. V roce 2013 byla schválena Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období
2013–2016 a dokončena Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy Kraje Vysočina na období 2014–2020.
Věřím, že i v uplynulém roce Kraj Vysočina dokázal, že je místem, v němž se kultuře a památkám daří, kde mají své četné
příznivce, a místem, kde jsou turisté a návštěvníci vítáni. Mé poděkování patří všem, kteří stále s neutuchajícím elánem
a nadšením přispívají k rozvoji kultury, uchování kulturních tradic a péči o kulturní dědictví našeho kraje.

RNDr. Marie Kružíková
radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
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Kraj 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 dvanáct nemovitých a tři movité národní kulturní památky, které tvoří
nejvýznamnější součást kulturního bohatství našeho regionu.
Nemovité národní kulturní památky v Kraji Vysočina
• 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
• Štáﬂova chalupa v Havlíčkově Brodě
• Klášter premonstrátů v Želivě
Movité národní kulturní památky v Kraji Vysočina
• 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
2013 bylo na území Kraje Vysočina evidováno 3 352 movitých kulturních památek a 3 032 nemovitých kulturních památek.
Rozhodnutím Ministerstva kultury bylo v roce 2013 na Vysočině za kulturní památky nově prohlášeno 16 věcí nebo
souborů věcí a 20 věcem byla památková ochrana zrušena.

Obec s rozšířenou působností
Havlíčkův Brod
Světlá nad Sázavou
Chotěboř

Nemovitých památek

Movitých památek

262

285

42

38

71

96

Jihlava

675

551

Telč

264

218

Pelhřimov

334

369

Humpolec

78

124

Pacov

93

154

Třebíč

301

417

Moravské Budějovice

197

196

Náměšť nad Oslavou

51

146

182

194

Nové Město na Moravě

227

173

Žďár nad Sázavou

161

207

94

173

3 032

3 352

Velké Meziříčí

Bystřice pod Pernštejnem
Celkem

V návaznosti na úspěšné výstavy prezentující jednotlivé části památkového fondu kraje připravil a realizoval odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu v roce 2013 výstavu Lidová architektura v Kraji Vysočina.
V souvislosti se schválením Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011–2016 byla odborem kultury,
památkové péče a cestovního ruchu zpracována a následně Zastupitelstvem Kraje Vysočina schválena Koncepce
památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013–2016.
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 ﬁnanční prostředky, které pocházejí zejména z rozpočtu kraje.
Snahou kraje je v co největší míře získávat na obnovu ﬁnanční dotace z evropských fondů. V této souvislosti se odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu v roce 2013 soustředil na organizační, technickou a projektovou přípravu
žádosti ﬁnancování projektu Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu
bývalého pivovaru hradu Kámen, a to v rámci předpokládané výzvy FM EHP 2009–2014 (Ochrana kulturního dědictví).
Jedním z důležitých nástrojů podpory kulturního dědictví je ucelený systém poskytování ﬁnančních příspěvků
z rozpočtu Kraje Vysočina.
V roce 2013 byla podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji
Vysočina podpořena obnova 58 památkově chráněných objektů v celkovém objemu prací přes 36 milionů Kč. Kraj
přispěl částkou 12,5 milionů Kč a vlastníci vložili do obnovy svých památek 18,5 milionů Kč. Spoluúčast obcí, na jejichž
katastrálních územích se památky nacházejí, činila přes 5 milionu Kč.

Počet žádostí

Celkové náklady

Podíl vlastníka

Podíl obce

Dotace kraje

58

36 365 811

18 504 462

5 343 817

12 517 532
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V roce 2013 byly na úseku památkové péče 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 15 žádostí v celkové výši 278 990 Kč.
Prostřednictvím Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami UNESCO v Kraji
Vysočina byl městům, ve kterých se nacházejí památky UNESCO, poskytnut ﬁnanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.
V rámci Fondu Vysočiny byl vyhlášen grantový program Památky místního významu 2013 na podporu obnovy
a zachování té kategorie památkového fondu, jehož existence je z kulturněhistorického hlediska pro obec nebo region
podstatná, ale jehož historická, umělecká a architektonická hodnota zároveň nepřesahuje regionální význam, a z tohoto
důvodu nejsou tyto objekty kulturními památkami podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Číslo GP

Název grantového programu

Vyhlášený
objem GP

Počet
žádostí

Úspěšné
žádosti

Schválená výše
podpory

Spoluúčast

282

Památky místního významu 2013

1 500 000

74

29

1 500 000

50 %
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Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vykonával k 31. 12. 2012 v samostatné působnosti zřizovatelské funkce
deseti příspěvkovým organizacím na úseku kultury a cestovního ruchu, jejichž provoz byl hrazen z rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek
Dotace
Celkové Celkové Hospodářský
na provoz
na investice
náklady výnosy
výsledek
od zřizovatele od zřizovatele
(v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč)
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)

Počet
návštěvníků

Název organizace

Počet
zaměstnanců

Příspěvkové organizace v kultuře
Průměrná dotace
na provoz
na 1 návštěvníka
(v Kč)

Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě

9,0

5 545

5 545

0

4 995

0

12 255

408

Horácká galerie v Novém
Městě na Moravě

18,0

8 874

8 887

13

8 607

0

11 336

781

Horácké divadlo Jihlava,
příspěvková organizace

67,0

37 198

37 198

0

27 427

34

50 336

558

Krajská knihovna Vysočiny

39,0

22 742

22 836

94

21 665

51

9,6

10 269

10 206

−63

5 077

600

20 882

243

Muzeum Vysočiny Jihlava,
příspěvková organizace

34,0

20 079

20 260

181

17 761

7 241

79 315

204

Muzeum Vysočiny
Pelhřimov, příspěvková
organizace

14,0

8 294

8 294

0

7 019

0

23 232

303

Muzeum Vysočiny Třebíč,
příspěvková organizace

32,0

20 379

19 159

−1 220

17 854

227

14 410

1 263

Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě

13,0

7 943

8 549

607

7 519

0

19 575

410

235,6 141 323

140 935

−388

117 924

8 153

181 005

531

Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod, příspěvková
organizace

Celkem Kultura

Pozn.: U Krajské knihovny není možné stanovit počet návštěvníků. Údaje uvedené u Muzea Vysočiny Třebíč jsou ovlivněny uzavřením expozic z důvodu realizace
projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ do druhé poloviny listopadu, pro návštěvníky jsou otevřeny prostory poboček,
současně byla poskytnuta mimořádná neivestiční dotace určená na restaurování a přípravu sbírkových předmětů do nových expozic a dotace na vybavení
provozních částí zámku.

Příspěvková organizace
na úseku cestovního
ruchu

Příspěvek
Dotace
na provoz
na investice
z rozpočtu kraje z rozpočtu kraje
(tis. Kč)
(tis. Kč)

Počet
zam.

Celkové náklady
(tis. Kč)

Celkové výnosy
(tis. Kč)

Hospodářský
výsledek
(tis. Kč)

Vysočina Tourism

5,0

9 232

9 232

0

5 148

0

Celkem cestovní ruch

5,0

9 232

9 232

0

5 148

0
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V rámci spolupráce sedmi příspěvkových organizací na úseku kultury nadále pokračuje projekt SPOLEČNÁ VSTUPENKA
muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina, který umožňuje vstup veřejnosti do krajem zřizovaných sbírkotvorných
organizací na jednotnou, cenově zvýhodněnou vstupenku.
Rok 2013 znamenal významný posun v oblasti péče o sbírkový fond spravovaný krajem zřizovanými sbírkotvornými
organizacemi. Nově zprovozněny byly dva zrekonstruované depozitární prostory – v Jihlavě-Heleníně a v Havlíčkově Brodě,
které jsou využívány pěti krajskými příspěvkovými organizacemi. Tyto 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 2013 již
9. 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 dar. V loňském roce se umístil na 1. místě v kategorii Kulturní aktivita Trampský širák –
9. ročník festivalu / Štoky a v kategorii Péče o kulturní dědictví Obnova Nápravníkova stavení č. p. 338 a vytvoření expozice
Skanzen Zichpil / Humpolec.
V roce 2013 pokračoval úspěšný projekt Porta culturae. Tato společná iniciativa česko-rakouských příhraničních regionů –
Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko zaměřená na oblast kultury,
umělecké tvorby, muzejní a galerijní práce, památkové péče a knižní kultury přinesla do Kraje Vysočina rozmanitou kulturní
nabídku s řadou netradičních programů v podobě například Muzejních a galerijních nocí, Dnů otevřených ateliérů,
Jazzových mostů a cyklu autorských i scénických čtení, výtvarného a sklářského sympozia. Projekt byl podpořen v roce
2010 v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.
Koordinátorem a realizátorem projektu za Kraj Vysočina je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace.
Kraj Vysočina v loňském roce pokračoval v cílené propagaci příspěvkových organizací zřizovaných na úseku kultury
v podobě ucelené prezentace výstav, vernisáží, přednášek, kulturních akcí a dalších doprovodných programů na webové
stránce Vysočina fandí kultuře.
Na zavedení moderní technologie multimediálního systému Průvodce4U (vyšší verze Muzeum4U), který v kombinaci
s inteligentními telefony poskytuje návštěvníkům informace o jednotlivých vystavených předmětech až v šesti jazykových
verzích, se v průběhu roku 2013 začalo také připravovat Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, a to
v souvislosti s realizací projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského
města. Ke konci roku 2013 byl tento průvodce spuštěn v Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, v nové expozici
Lidé. Místa. Osudy. Projekt Muzeum4U pilotně realizoval odbor informatiky ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov,
příspěvkovou organizací, které jako první v České republice uvedlo technologii průvodce dle tchajwanského projektu
do praxe. Postupně by tento projekt měly v rámci udělené licence využívat i další muzea a galerie Kraje Vysočina.
V rámci 23. ročníku Podzimního knižního veletrhu, který probíhal ve dnech 18. a 19. října 2013 v Havlíčkově Brodě, udělil
Kraj Vysočina již potřetí Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, kterou se stala kniha Tomáše Somera Smil
z Lichtenburka z nakladatelství Veduta.
Koncem roku 2013 byla schválena Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Kraje Vysočina. Na tento prestižní seznam budou od roku 2014 zapisovány regionálně významné nemateriální projevy z oblasti
tradiční lidové kultury, které jsou dosud živé a předávané z generace na generaci. Vedení seznamu bude v kompetenci Muzea
Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, které je pověřenou organizací k zajištění úkolů tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina.
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 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění.

Finanční podpora v oblasti neprofesionálního umění v roce 2013 (v Kč)
Finanční podpora v oblasti neprofesionálního umění celkem

Z toho

388 172

krajské postupové přehlídky

258 272

národní přehlídky

120 000

účinkující z Kraje Vysočina na národních přehlídkách

9 900
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Kulturní dění v regionu podporuje kraj také prostřednictvím Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina, a to zejména v souvislosti s oslavami či připomenutím
významných výročí obcí.

Alokovaná částka

Počet žádostí

Doručené žádosti
(v Kč)

Úspěšné žádosti

Skutečná rozdělená
podpora

1 000 000

69

2 267 488

38

940 535

V roce 2013 byl v rámci Fondu Vysočiny vyhlášen grantový program Regionální kultura 2013, 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

290

Regionální kultura 2013

1 500 000

77

37

1 491 176

70 %

Dále v roce 2013 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 – k ukončení tohoto projektu došlo v prosinci 2013. Záměrem projektu je

pomocí moderní 2D a 3D technologie zlepšit prezentaci sbírkových předmětů muzeí, galerií a pamětních síní
nacházejících se na území Kraje Vysočina. Od října 2013 je možno si na webových stránkách www.mgvysociny.cz
prohlédnout sbírkové předměty a exponáty v muzeích, galeriích a pamětních síních na Vysočině interaktivní formou
on-line. Ve 47 z 50 do projektu zapojených institucí je nainstalován informační kiosek, díky kterému návštěvníci
získávají neomezený přístup nejen do aktuální on-line databáze, ale také na internet. Za tři roky příprav bylo nafoceno,
naskenováno a popsáno přes 5 000 sbírkových předmětů. Digitalizace a popis dalších sbírkových předmětů však bude
pokračovat i nadále v době udržitelnosti projektu. Celkové skutečné náklady na realizaci projektu činí 8,8 mil. 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.
V květnu 2013 byly dokončeny stavební práce spočívající v obnově budovy zámku a nádvoří a poté v září byla
ukončena instalace expozic a veřejných interiérů. V listopadu se pak uskutečnilo slavnostní otevření zámku Třebíč
u příležitosti ukončení obnovy objektu a zpřístupnění nových expozic a následně byl zahájen provoz muzea.
Prostorová a funkční reorganizace hlavní muzejní budovy umožnila vytvoření nových návštěvnických tras, které
s využitím interaktivních prvků začleňují do moderní prezentace muzea také zámecké expozice a fragmenty kláštera.
Fyzická realizace projektu bude ukončena v dubnu 2014 po provedení souvisejících dokončovacích prací. Celkové
skutečné náklady na realizaci projektu představují 136 mil. Kč, podpora Evropské unie je 85 %.
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ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V KRAJI
Koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu je hlavním účelem krajské příspěvkové organizace Vysočina
Tourism, 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 2013 Vysočina Tourism, příspěvková organizace, prezentovala turistickou nabídku Kraje Vysočina na sedmi
tuzemských a pěti zahraničních veletrzích cestovního ruchu (zúčastnila se dvou veletrhů v Praze a dále v Brně, Hradci
Králové, Ostravě, Českých Budějovicích a Plzni, ze zahraničních pak ve Vídni, Utrechtu, Bratislavě, Drážďanech a Katovicích).
Ale turistická nabídka Vysočiny se dostala i na další místa prostřednictvím menších akcí. Svou účastí nebo partnerstvím
podpořila významné regionální akce, jako byla například akce Zlaté kolo Vysočiny v Rudě u Velkého Meziříčí, 1. ročník
cykloakce v Polné, dobročinná cyklojízda s Josefem Zimovčákem či jezdecké závody v Bohuslavicích.
Již tradičně organizace uspořádala cyklistické putování Křížem krážem Vysočinou na kole. Pro zástupce českých CK
a novináře zorganizovala motivační cestu po Třebíčsku, turistickou nabídku Vysočiny prezentovala také pro rakouské
touroperátory a zástupce cestovních kanceláří v Linci. Vysočina Tourism dále organizovala kostýmované prohlídky v Klášteře
Želiv, spoluorganizovala odbornou konferenci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava a zajistila obnovu čtvrtiny značení
jezdeckých tras na Vysočině.
Vysočina Tourism, příspěvková organizace, vydala v loňském roce tři nové druhy turistických propagačních materiálů –
průvodce Na běžkách po Vysočině, DVD s Tipy na výlety po Vysočině a DVD Průvodce Vysočinou obsahující elektronické
verze tištěných propagačních materiálů vydaných organizací v uplynulých třech letech.
Úspěchem organizace bylo získané ocenění za 1. místo v soutěži TOUR MAP za publikaci Pěší výlety po Vysočině, v rámci
veletrhu Holiday World získala 3. místo v kategorii o nejlepší propagační materiál za průvodce Cyklovýlety po Vysočině, Pěší
výlety po Vysočině a mapu Pivovary na Vysočině, v rámci stejného veletrhu obdržela Vysočina 3. místo v anketě pro veřejnost
Kraj mého srdce v kategoriích Letní dovolená a Pěší turistika.
Vysočina Tourism také podnikla řadu kroků k tomu, aby byla od 1. 1. 2014 součástí sítě Czech Convention Bureau agentury
CzechTourism, která má za cíl podporovat aktivity související s kongresovým a incentivním cestovním ruchem.
Organizace úspěšně dokončila realizaci dvou projektů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. V současné
době je Vysočina Tourism nositelem tří dalších projektů, které byly na sklonku roku 2013 podpořeny dotací z Regionálního
operačního programu Jihovýchod. V rámci těchto projektů (Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu
pro období 2014–2015, Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014–2015 a Zkvalitnění
on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina) budou realizovány mimo jiné turistické produkty,
vzniknou zcela nové propagační materiály připravené s ohledem na různé cílové skupiny, budou uspořádány fam/press tripy
pro novináře a zástupce cestovních kanceláří. Vysočina bude mít díky novým projektům opět možnost prezentovat turistickou
nabídku na tuzemských i mezinárodních veletrzích cestovního ruchu, novinkou je plánovaná roadshow po sedmi větších
městech v dosahu Vysočiny. V neposlední řadě organizace bude pořizovat aplikaci pro mobilní telefony, upravovat turistický
portál Vysočiny pro čtení v mobilních zařízeních a zdokonalovat jeho anglickou i německou jazykovou mutaci.
V rámci podpory infrastruktury cestovního ruchu v rámci dotačních titulů kraje byla v loňském roce podpořena z rozpočtu
kraje jako již tradičně údržba značení pěších a cykloturistických tras v Kraji Vysočina, a to ve výši 370 tis. Kč.
V roce 2013 byl na podporu rozvoje cestovního ruchu vyhlášen grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního
ruchu 2013. V rámci tohoto grantového programu bylo doručeno 16 žádostí, z nichž dotaci získalo jedenáct z nich.
Rozdělená podpora byla celá na grant alokovaná částka ve výši 1,2 mil. Kč.

Číslo GP

289

Název grantového programu
Doprovodná infrastruktura
cestovního ruchu 2013

Vyhlášený
objem GP

Počet
žádostí

Úspěšné
žádosti

Schválená výše
podpory

Spoluúčast

1 200 000

16

11

1 200 000

60 %
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Nově vyhlášeným grantovým programem podporujícím doprovodnou infrastrukturu cestovního ruchu v roce 2013 byl
program Lyžařské běžecké trasy 2013, který si kladl za cíl kromě podpory strojové úpravy stop lyžařských tras i zabezpečit
adekvátní bezpečnostní a technický standard těchto tras. Bohužel vzhledem k velmi mírné zimě zaznamenáváme nízké
vyčerpání schválené částky.

Číslo GP
297

Název grantového programu
Lyžařské běžecké trasy 2013

Vyhlášený
objem GP

Počet
žádostí

Úspěšné
žádosti

Schválená výše
podpory

Spoluúčast

1 500 000

11

9

684 759

50 %

Dalším důležitým nástrojem na podporu rozvoje cestovního ruchu byly v roce 2013 vyhlášené Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina. Finanční prostředky z tohoto
dotačního titulu přesahující částku 1,4 mil. Kč přispěly ke zkvalitnění služeb 35 turistických informačních center v kraji.

Alokovaná částka

Počet žádostí

Doručené žádosti
(v Kč)

Úspěšné žádosti

Skutečná rozdělená
podpora

1 500 000

35

1 420 516

35

1 420 516

V roce 2013 byla zadána a za podpory pracovního týmu několika aktérů zpracovávána zakázka na spravování Strategie rozvoje
cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na léta 2014–2020, která bude v roce 2014 podrobena hodnocení vlivu
na životní prostředí a poté schválena orgány kraje. Na následující období z ní vyplývá několik strategických priorit k realizaci.
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ŠKO L S T V Í , M L Á D E Ž A S P O R T

Stejně jako v minulých letech zajišťoval a podporoval kraj v oblasti školství,
zájmového vzdělávání a sportu mnohé různorodé aktivity. Přesto bych ve svém
úvodním slovu ráda připomněla tři z nich.
V loňském roce se nám podařilo rozšířit spolupráci s ﬁrmami. Mnohokrát jsem
se setkala s podnikateli a navštívila řadu ﬁrem našeho kraje. Jsem velmi ráda, že
tato setkání měla i konkrétní výstupy. Uvedu jen některé příklady – merkury
do základních škol, nové oborové zaměření Seřizovač strojů pro zpracování plastů,
pokračování zaměření Energetik v Třebíči.
Po několikaměsíčních jednáních se školami a partnery byl v červnu v krajském zastupitelstvu projednán a schválen dlouho
očekávaný koncept změn v síti středních škol, reagující na prudký demograﬁcký pokles. Pro další léta tím byl nastaven
základní rámec struktury krajského středního školství. Rozhodnutím začal proces sbližování škol. V oblasti středních škol
se nyní více soustředíme na kvalitu.
Uplynulý rok byl ve znamení příprav na zimní olympiádu dětí a mládeže. Zajistit dobré podmínky pro sportovní výkony
a pobyt tisícovky soutěžících a trenérů, to byl společný cíl nejen kraje, ale i mnoha našich partnerů – měst, ﬁrem
a sportovních klubů. Koncem roku bylo vše připravené a mé poděkování patří všem, kdo se na přípravách podíleli.
Ing. Jana Fialová
radní pro oblast školství, mládeže a sportu
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V roce 2013 působilo v Kraji Vysočina celkem 524 právních subjektů, které vykonávaly činnost škol a školských zařízení. Z nich
406 zřizovaly obce, 78 kraj, 29 soukromé organizace, šest církve a pět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na území
kraje působilo 363 mateřských škol, 271 základních škol, 71 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 ve 20 střediscích pro volný čas dětí
a mládeže (domech dětí a mládeže). Při školách dále působilo 546 oddělení školních družin a 36 školních klubů, které nabízely
278 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.
Struktura škol a školských zařízení v Kraji Vysočina podle zřizovatelů

Obce − 406
Kraj − 78
Soukromé subjekty − 29
Církve − 6
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy − 5

Ve školách se vzdělávalo 81 840 dětí, žáků a studentů, základní umělecké školy navštěvovalo 11 446 žáků,
v pravidelných zájmových útvarech domů dětí a mládeže bylo zapojeno 16 568 účastníků, služby školních jídelen
využívalo 90 074 strávníků, možnosti ubytování v domovech mládeže a internátech využilo 2 673 žáků a studentů
a ochranná výchova a preventivně výchovná péče byla poskytnuta 524 dětem.
Vzdělávací a výchovné služby zajišťovalo v souladu se školským zákonem 11 458,60 přepočtených pracovníků, z toho
7 891,48 pedagogických pracovníků. Celkové náklady na hlavní činnost škol a školských zařízení v Kraji Vysočina (kromě
škol a školských zařízení zřizovaných výše uvedenými ministerstvy) dosáhly 5 865,0 milionu Kč, z toho bylo na mzdy
pracovníků vynaloženo 2 430,2 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.

VÝVOJ STŘEDNÍCH ŠKOL
V průběhu roku 2013 byly na základě koncepčních dokumentů schváleny změny v síti středních škol. Bylo rozhodnuto
o spojení celkem 18 středních škol do osmi nových subjektů od 1. 7. 2014. Dále bylo rozhodnuto o připojení domova
mládeže ke střední škole (Jihlava) a s městem Pacov dohodnuto převzetí gymnázia. V Jihlavě-Heleníně byla dokončena
rekonstrukce areálu pro praktickou výuku stavebních oborů Střední školy stavební Jihlava, ve Školním statku Humpolec
byla dokončena výstavba ustájení krav.

SPOLUPRÁCE S MĚSTY
V roce 2012 byl 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 2013 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 v roce 2013 poskytnuto obcím na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí
a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a sportovišť.
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 500 000 Kč.
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PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ
Již čtvrtým 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 prvním pololetí školního roku
2012/2013 celkem 568 žáků, v druhém pololetí 558 žáků.
V roce 2013 byl realizován projekt systémové modernizace oborů stavebně zaměřených středních škol (stroje pro truhlářské
a tesařské obory), pokračovala realizace projektu Od myšlenky k výrobku a byly připraveny dva nové projekty Od myšlenky
k výrobku 2 (modernizace vybavení center technického vzdělávání) a Badatelská centra pro přírodní vědy. Byl zahájen
projekt Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost zaměřený na pořízení vybavení a podporu spolupráce
základních a středních škol. Do tohoto krajského projektu se zapojilo 26 partnerských středních škol.

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
Ve spolupráci se zástupci ﬁrem Automotive lighting, s. r. o., Mann + Hummel, s. r. o., Fraenkische, s. r. o., a Swoboda, s. r. o.,
a Střední průmyslové školy Jihlava, Střední školy technické Jihlava a Střední průmyslové školy Třebíč se připravuje vzdělávací
program, jehož cílem je posílit odborné znalosti žáků středních škol na Vysočině v problematice technologie a seřizování strojů
pro zpracování plastů.
Na Střední průmyslové škole Třebíč pokračovalo čtvrtým ročníkem zaměření Energetika a v roce 2013 ukončili studium
první maturanti. Na vývoji a zavedení tohoto unikátního programu spolupracovaly Kraj Vysočina, ČEZ, a. s., a Střední
průmyslová škola Třebíč.
Kraj Vysočina společně s ﬁrmou BOSCH DIESEL, s. r. o., Jihlava, připravuje využití stavebnic Merkur ve výuce pracovních
činností v základních školách.

SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝM SEKTOREM
Neziskové organizace dětí a mládeže či organizace pracující s dětmi a mládeží byly Krajem Vysočina v roce 2013 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 ﬁrmami (projekt s Champagne-Ardenne)
– efektivní řízení škol (projekt s Tampere)
– vzdělávání ředitelů středních škol (projekt s příspěvkovou organizací Vysočina Education, dokončen v roce 2013)
– podpora výuky cizích jazyků prostřednictvím cizojazyčných ﬁlmů (projekt se Střední školou obchodu a služeb Jihlava
a dalšími deseti středními školami, dokončen v roce 2013)
Kraj podporuje zapojení středních škol (23) do národního projektu na podporu vzdělávání dospělých. V současné době
probíhá v kraji projekt UNIV 3 řízený Národním ústavem pro vzdělávání, který je zaměřen na ověřování výstupních
zkoušek profesních kvaliﬁkací.
Dalším ročníkem pokračovala individuální soutěž středoškoláků S Vysočinou do Evropy (pátý ročník), zaměřená
na komplexní používání ICT, angličtiny, prezentace a komunikace, to vše na pozadí informací o kraji. V roce 2013 kraj opět
podpořil soutěžní přehlídku Enersol. Do krajského kola postoupilo 14 projektů z 28 zaslaných prací studentů dvanácti SŠ.
V celostátním kole v Chebu družstvo z Vysočiny obhájilo prvenství z roku 2012 a 2011, přičemž jsme získali 2. a 5. místo
v kategorii Enersol a praxe, 2. místo v kategorii Enersol a inovace a 1. místo v kategorii Enersol a popularizace. 1. místo
získali i dva reprezentanti, kteří psali odborný test. V mezinárodním kole v Táboře nás reprezentovala Michaela Svobodová
ze SŠOS Jihlava (členka reprezentačního družstva ČR) a obsadila zde 1. místo mezi soutěžícími ze šesti zemí (Slovenska,
Rakouska, Polska, Německa, Slovinska a Česka).
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SOUTĚŽE
Soutěže vyhlašované či spoluvyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Na území Kraje Vysočina se v roce 2013 uskutečnilo více než 30 postupových soutěží a přehlídek vyhlašovaných
a podporovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Okresních a krajských kol sportovních
i nesportovních soutěží se zúčastnilo cca 25 000 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 885 000 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 2013 Kraj Vysočina podpořil částkou 327 tis. 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 rozvíjejí. Ocenění Talent Vysočiny bylo
uděleno v následujících oborech: humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním.
Z celkového počtu 125 zaslaných návrhů na ocenění Talent Vysočiny 2013 komise nominovala celkem 93 žáků, z toho
bylo deset oceněno formou desetiměsíčního stipendia (celková částka 150 000 Kč) a 83 formou jednorázového
stipendia (celková částka 126 000 Kč). Celková částka přidělená všem žákům činí 276 000 Kč. Žáci ocenění
desetiměsíčním stipendiem budou od září 2013 do června 2014 pravidelně dostávat částku ve výši 1 000 Kč nebo
2 000 Kč. Tito žáci získali současně ocenění Talent Vysočiny 2013 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 35 000 Kč.

PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH
Podpora preventivních aktivit škol a školských zařízení byla v roce 2013 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.
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 2013
částka 1 719 000 Kč. Bylo podpořeno devět projektů z celkového počtu 16 doručených žádostí.
Z požadované částky 3,899 milionu Kč mohlo být částkou 1,719 milionu Kč pokryto přibližně 44 % požadovaných ﬁnancí.
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SPORT
Kraj Vysočina podporuje sport v několika oblastech. Fond Vysočiny v roce 2013 vyhlásil grantový program Sportoviště 2013
(program na údržbu, výstavbu a modernizaci sportovišť). Celkem bylo podpořeno celkem 65 projektů částkou 3 miliony Kč.
Na sportovní činnost mládeže byly v roce 2013 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, Zdravotně postižený sportovec
a Sportovní osobnost Kraje Vysočina.
V červnu roku 2013 se uskutečnily Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se konaly ve Zlínském kraji.
Této olympiády se účastnila také výprava z Kraje Vysočina.
Od roku 2013 jsou v platnosti upravená Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR,
Evropy a světa ve sportovních disciplínách (dále jen „pravidla“). Na základě těchto pravidel bylo rozděleno 534 000 Kč
na podporu 14 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.
Na podporu organizací, které vysílaly reprezentanty Kraje Vysočina na vrcholné sportovní soutěže, bylo rozděleno
5 213 000 Kč na 25 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 2013 bylo tímto způsobem podpořeno jedenáct středisek. Celková výše příspěvku činila 4 182 000 Kč.

REGIONÁLNÍ VZÁJEMNÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ
V roce 2013 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 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina ve spolupráci s Jihomoravskou
radou dětí a mládeže v Mikulově. Rada dětí a mládeže kraje Vysočina použila na tuto akci 30 000 Kč z celkové dotace
300 000 Kč, kterou obdržela od Kraje Vysočina na svou činnost.

PODPORA RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAJE VYSOČINA (RDMKV)
RDMKV je zastřešující organizace, 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 300 000 Kč realizovala například mediální kampaně Letní tábory a Volný čas
není nuda. Přehled letních táborů byl k dispozici i v elektronické podobě na webových stránkách www.tabory-vysocina.cz.

EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY
Kraj Vysočina vyčlenil v roce 2013 na doﬁnancování evropských vzdělávacích projektů 500 000 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, Mládež v akci
a přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko.
V roce 2013 přišlo šest žádostí na doﬁnancování projektů realizovaných v programu Comenius, Leonardo da Vinci,
Mládež v akci i česko-rakouské spolupráce. Všechny dotace byly poskytnuty v plné výši.

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13

—

10 6

ŠKO L S T V Í , M L Á D E Ž A S P O R T

Školy a školská zařízení zřizovaná Krajem Vysočina
Příspěvek
Dotace
Hospodářský
na provoz
na investice
výsledek
od zřizovatele od zřizovatele
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)

Počet
zam.

Celkové
náklady
(v tis. Kč)

Celkové
výnosy
(v tis. Kč)

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

98,0

63 528

63 715

186

11 241

0

Česká zemědělská akademie v Humpolci,
střední škola

121,2

67 620

68 221

601

14 294

0

Název organizace

Dětský domov Telč, Štěpnická 111

17,8

8 471

8 471

0

2 039

200

Dětský domov, Budkov 1

22,7

11 803

11 804

1

3 570

0

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

10,9

5 342

5 352

10

1 129

0

Dětský domov, Humpolec, Libická 928

22,6

11 842

11 853

11

3 061

0

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

17,1

8 122

8 145

23

1 795

0

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou,
Krátká 284

10,8

5 255

5 256

1

972

0

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

25,5

14 408

14 410

2

3 031

0

Dětský domov, Rovečné 40

17,4

8 180

8 213

33

1 952

0

Dětský domov, Senožaty 199

25,3

13 926

13 931

5

3 942

0

Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava

37,2

21 596

21 762

166

3 652

0

Gymnázium Havlíčkův Brod

44,9

23 949

23 974

25

3 386

0

Gymnázium a Střední odborná škola,
Moravské Budějovice, Tyršova 365

44,3

22 232

22 278

46

4 469

0

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

32,6

17 356

17 371

15

3 264

0

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec,
Komenského 147

32,2

17 705

17 761

56

2 684

0

Gymnázium Chotěboř

32,2

20 469

20 517

49

3 705

0

Gymnázium Jihlava

78,9

42 178

42 234

56

4 935

0

Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč

50,4

27 752

28 290

538

4 737

0

Gymnázium Pacov

17,1

8 592

8 604

12

1 874

0

Gymnázium Pelhřimov

47,3

24 310

24 333

23

2 578

0

Gymnázium Třebíč

51,1

30 254

30 286

32

3 525

0

Gymnázium Velké Meziříčí

34,4

18 240

18 352

112

2 878

0

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě

36,4

22 827

22 865

38

4 332

0

Gymnázium Žďár nad Sázavou

47,2

24 307

24 387

80

3 047

0

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

61,8

38 800

38 955

155

6 733

0

Hotelová škola Světlá
a Obchodní akademie Velké Meziříčí

54,5

31 638

31 850

212

5 961

0

Hotelová škola Třebíč

81,2

47 479

47 649

170

7 235

194

Obchodní akademie
a Hotelová škola Havlíčkův Brod

84,7

48 226

48 690

464

7 835

0

Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

28,6

15 858

16 005

147

2 286

110

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

33,3

18 148

18 298

150

3 027

0
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Příspěvek
Dotace
Hospodářský
na provoz
na investice
výsledek
od zřizovatele od zřizovatele
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)

Počet
zam.

Celkové
náklady
(v tis. Kč)

Celkové
výnosy
(v tis. Kč)

Obchodní akademie, Pelhřimov,
Jirsíkova 875

26,3

15 346

15 452

106

2 972

0

Odborné učiliště a Praktická škola,
Černovice, Mariánské náměstí 72

44,5

21 091

21 092

1

3 439

0

Pedagogicko-psychologická poradna
Jihlava

9,9

5 374

5 377

4

803

0

Pedagogicko-psychologická poradna
Třebíč

10,0

5 402

5 406

4

966

0

Pedagogicko-psychologická poradna
Havlíčkův Brod

6,9

4 224

4 257

33

814

0

Pedagogicko-psychologická poradna
Pelhřimov

6,5

3 660

3 660

0

826

0

Pedagogicko-psychologická poradna
Žďár nad Sázavou

10,8

5 797

5 797

0

1 121

0

6,6

4 936

4 940

4

1 089

150

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Třešť

90,9

53 368

54 333

964

11 557

0

Střední odborná škola
Nové Město na Moravě

63,1

38 316

38 607

290

7 357

0

Střední odborné učiliště technické,
Chotěboř, Žižkova 1501

44,1

26 359

26 533

175

5 717

1 900

136,2

79 837

81 129

1 293

16 957

0

Střední průmyslová škola Jihlava

54,1

31 670

31 919

249

5 960

0

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

31,1

20 032

20 281

248

2 952

70

Střední průmyslová škola Třebíč

108,0

71 128

71 458

330

13 225

190

Střední škola automobilní Jihlava

51,9

30 895

30 899

4

4 573

1 800

Název organizace

Praktická škola a Speciálně pedagogické
centrum Žďár nad Sázavou

Střední průmyslová škola
a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Střední škola obchodu a služeb Jihlava

133,0

82 317

82 911

593

10 161

0

Střední škola řemesel a služeb
Moravské Budějovice

66,6

40 873

40 968

95

8 406

560

Střední škola řemesel a služeb
Velké Meziříčí

39,5

21 474

21 784

309

4 547

0

Střední škola řemesel Třebíč

59,5

37 220

37 225

6

5 786

0

Střední škola stavební Třebíč

68,2

46 057

46 530

473

8 132

1 080

Střední škola stavební Jihlava

79,9

51 196

51 234

38

7 351

1 357

Střední škola technická Jihlava

48,2

26 390

26 452

62

5 364

0

Střední škola technická Žďár nad Sázavou

63,2

37 992

38 345

354

6 868

0

Střední uměleckoprůmyslová škola
Jihlava-Helenín, Hálkova 42

54,4

33 625

33 642

16

7 126

0

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Havlíčkův Brod

38,9

27 084

27 208

124

2 839

0

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Jihlava

24,8

14 719

14 830

111

2 167

0

Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Žďár nad Sázavou

30,2

19 427

19 709

282

2 060

0
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Název organizace

Počet
zam.

Celkové
náklady
(v tis. Kč)

Celkové
výnosy
(v tis. Kč)

Příspěvek
Dotace
Hospodářský
na provoz
na investice
výsledek
od zřizovatele od zřizovatele
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)
(v tis. Kč)

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

67,8

95 549

97 907

2 358

1 915

0

Vysočina Education, školské zařízení
pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb školám,
příspěvková organizace

10,1

14 049

14 306

257

4 619

0

Vyšší odborná škola
a Obchodní akademie Chotěboř

30,8

18 797

19 091

294

1 952

0

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

58,2

38 965

39 876

911

9 528

0

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

93,6

60 438

60 794

356

7 624

0

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

68,6

40 447

40 852

405

6 211

83

Základní škola a Praktická škola
Moravské Budějovice, Dobrovského 11

24,2

11 600

11 600

0

1 489

0

Základní škola
Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378

10,5

4 808

4 818

10

794

0

Základní škola
Nové Město na Moravě, Malá 154

7,4

4 282

4 296

14

765

0

Základní škola
Pelhřimov, Komenského 1326

18,3

1 966

1 966

0

873

0

Základní škola a Mateřská škola
při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina

17,7

7 941

7 950

8

983

0

Základní škola a Praktická škola
Chotěboř

28,8

13 868

13 885

17

1 936

96

Základní škola a Praktická škola
Velké Meziříčí

17,0

7 070

7 071

1

841

0

Základní škola a Praktická škola,
U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

31,2

13 717

13 719

2

1 594

0

Základní škola
Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106

11,3

4 835

4 907

72

790

0

Základní škola
Humpolec, Husova 391

6,4

3 639

3 639

0

931

0

Základní škola při dětské psychiatrické
nemocnici Velká Bíteš

7,3

3 673

3 673

0

496

0

Základní škola speciální a Praktická škola
Černovice

21,8

10 599

10 604

5

699

0

Základní škola
Třebíč, Cyrilometodějská 22

39,1

16 958

16 996

38

2 415

0

3 425,6

1 969 428

1 983 763

14 336

326 757

7 790

Celkem školství

Pozn.: Školní statek Humpolec má ve své správě akcie dvou společností (dodatek ZL č. 19, usnesení 0329/04/2011/ZK):
– akcie společnosti Zemědělské kooperace „ZEKO“, a. s., v Humpolci, se sídlem Humpolec, Nádražní 101, IČ: 48200662, v nominální hodnotě 5 383 000 Kč
– akcie společnosti AGROCHES, a. s., se sídlem Humpolec, Pražská 489, IČO: 48200514, v nominální hodnotě 2 222 000 Kč
Zástupcem Kraje Vysočina na valné hromady byl delegován ředitel školního statku.
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Aktuální a detailní informace o přeshraniční spolupráci jsou zveřejněny na webových stránkách:
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 2013
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
20. listopadu 2013 v Českých Budějovicích. V průběhu roku 2013 připravovali koordinátoři jednotlivých odborných pracovních
skupin znění nového Pracovního programu pro roky 2014–2017, koordinátorem prací se stal Kraj Vysočina. Ve 4. čtvrtletí 2013
byl program projednán Koordinačním grémiem a schválen zastupitelstvy jednotlivých krajů, aby mohl být slavnostně
podepsán dne 16. ledna 2014 v Jihomoravském kraji za účasti hejtmanů všech krajů a země Dolní Rakousko
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. dubna 2008 – 31. března 2015. Projekt je zaměřený na kooperaci organizací na krajské
úrovni, které 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.
• Technická pomoc Vysočina – Technická pomoc OP Rakousko – Česká republika 2007–2013 v Kraji Vysočina (administrace
odborem regionálního rozvoje). Doba realizace projektu: 1. července 2008 – 31. května 2015.
Projekt by měl přispět k bezproblémovému průběhu OP Rakousko – Česká republika (dále jen „OP AT-CZ“) na území
Kraje Vysočina. Stejné projekty jsou realizovány i v dalších krajích zapojených do implementace programu (Jihočeský
a Jihomoravský kraj). Cílem projektu je maximální počet kvalitních projektů předložených v rámci OP AT-CZ.
• Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu PRO 2013+ (Partner AT-CZ PRO 2013+)
(administrace odborem regionálního rozvoje). Doba realizace: 1. ledna 2011 – 31. prosince 2013.
Strategický projekt zemí Vídně, Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina byl schválen v prosinci 2010.
Stěžejními body projektu je příprava na další programové období 2014–2020 v přeshraniční spolupráci. Došlo
ke zmapování přeshraničních vazeb a zjištění potenciálů spolupráce a stanovení společných témat regionálního rozvoje
přeshraničního území na základě potřeb regionů. Výstupy jsou využívány k přípravě OP AT-CZ 2014–2020.
• Porta culturae (administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod).
Doba realizace: 1. ledna 2011 – 30. června 2014. 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, země Dolní Rakousko a Kraje Vysočina.
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• KID CZ-A – Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic – 60 let EU (administrace odborem sekretariátu

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

hejtmana). Doba realizace: 15. května 2011 – 31. prosince 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 prázdninové přeshraniční aktivity Mladá Univerzita
Waldviertel, které se koná pro české a rakouské děti ve věku 11–15 let. Za pětiletou dosavadní pětiletou historii
absolvovalo Mladou univerzitu v letech 2009–2013 celkem 523 českých a rakouských účastníků.
SJP – 3 – Severojižní propojení Kraje Vysočina – 3 (administrace odborem dopravy a silničního hospodářství).
Doba realizace: 14. ledna 2011 – 31. prosince 2013. Realizace aktivit obsažených v tomto projektu jsou dalším krokem
ve spolupráci regionů v rámci Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský
a Vysočina. Trasa Severojižního propojení Kraje Vysočina je významnou spojnicí výše uvedených regionů.
EDU.ECO.NET – Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko–Česko (administrace příspěvkovou
organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education. Doba realizace: 1. června 2011 – 31. prosince 2013.
Hlavním cílem projektu je příprava žáků, mladistvých a učitelů na nové požadavky a výzvy společného hospodářského
a pracovního prostoru sousedících regionů Rakouska–Česka. Partnery projektu jsou p. o. Vysočina 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. srpna 2011 – 31. prosince 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. 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. říjen 2011 – 31. březen 2014.
Přeshraniční projekt v oblasti zdravotnictví a jeho rozvoje. Jeho cílem je umožnit lepší vynakládání ﬁnančních zdrojů obou
zemí využitím synergií. Partneři: Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina.
UMBESA – Udržitelný jídelníček – realizace udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění
regionálních, sezonních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel (administrováno příspěvkovou
organizací Kraje Vysočina – SŠOS Jihlava). Doba realizace: 1. červen 2012 – 31. prosinec 2014.
Obecným cílem projektu je tvorba sítí za účelem implementace udržitelných jídelníčků do stravovacích zařízení.
EDM konkret – Evropský region Dunaj–Vltava konkrétně (administrováno odborem regionálního rozvoje).
Doba realizace: 1. duben 2012 – 31. červenec 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 zrealizovat tyto úkoly
na regionální úrovni, byly pro tento účel etablovány platformy znalostí. 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 – KSP – Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů (administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina –
Vysočina Education). Doba realizace: 1. září 2012 – 31. srpna 2014. Projekt je založen na zkušenostech z realizovaných
projektů. Inovativní zaměření projektu jsou: přechod mezi mateřskými školami a základními školami, 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.
Harmonizace/Harmonisierung – Harmonizace při opatrování dětí (administrováno odborem sociálních věcí).
Doba realizace: 1. červenec 2012 – 30. června 2014. Cílem projektu je zlepšit dosavadní nelehkou situaci rodičů, kteří
se chtějí efektivně uplatnit na pracovním trhu, a přitom zajistit kvalitní a kvaliﬁkovanou péči o svoje děti. V rámci
projektu budou vytyčeny podmínky, za kterých může být péče o děti efektivně realizována, bude vytvořen webový
portál, jenž bude obsahovat veškeré informace o službách péče o dítě.
SENIOR PLUS – Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko (administrováno odborem sociálních věcí).
Doba realizace: 1. července 2012 – 30. září 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.
Angažovanci – Zvýšení kvality Místní agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu
(administrováno odborem regionálního rozvoje). Doba realizace: 1. ledna 2013 – 31. prosince 2014.
Projekt si klade za cíl zvýšit angažovanost občanů Kraje Vysočina a Dolního Rakouska prostřednictvím konkrétních
akcí a také zvýšení kvality realizace Místní agendy 21 v jednotlivých municipalitách. V rámci projektu jsou organizovány
rovněž přeshraniční akce jako Skutek roku, Klimatour – ekologická štafeta a společné vzdělávání mládeže zaměřené
na posílení sounáležitosti s místem, kde žijí, a zapojování do komunitního rozvoje.
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• II/406 Telč – průtah (administrováno odborem dopravy a silničního hospodářství).

Doba realizace: 18. prosince 2012 – 31. prosince 2014. V rámci projektu bude modernizován úsek silnice II/406
procházející městem Telč směrem k rakouským hranicím o celkové délce 1 316 metrů. Budou vybudovány dvě kruhové
křižovatky a zřízeny přechody pro chodce.
• ÖV AT-CZ – Analýza potenciálu přeshraniční veřejné dopravy (administrováno odborem dopravy a silničního
hospodářství). Doba realizace: 15. října 2013 – 31. prosince 2014. Hlavním milníkem tohoto projektu je zhotovení
analýzy potenciálu pro příhraniční prostor České republiky a Rakouska za účelem cílené identiﬁkace přeshraničních
spojů veřejné dopravy zohledňujících poptávku v regionu. Analyzovány budou potenciální přeshraniční dopravní
proudy na území českých krajů – Jihomoravský, Jihočeský a Kraj Vysočina a zemí Dolního a Horního Rakouska
na sever od Dunaje.
• Handicap Fit – zkvalitnění pobytových sociálních služeb pro handicapované (administrováno příspěvkovou
organizací Kraje Vysočina – Domov důchodců Ždírec). Doba realizace: 1. listopadu 2013 – 31. prosince 2014. Během
projektu budou v prostorách Domova důchodců Ždírec realizovány prvky podle Memory konceptu
z dolnorakouských zařízení specializujících se na práci s osobami trpícími Alzheimerovou chorobou. Domov
důchodců Ždírec se stane prvním zařízením využívajícím tyto prvky v ČR a Alzheimer centrem pro Kraj Vysočina.
Terapeuti z Dolního Rakouska se budou na Vysočině školit v arteterapii – práci s hlínou pro handicapované.
• II/406 Jemnice – Dobrá Voda (administrováno odborem dopravy a silničního hospodářství).
Doba realizace: 10. prosince 2013 – 31. prosince 2014. Cílem projektu je rekonstrukce úseku komunikace II/408
v úseku Jemnice – Dobrá Voda v délce 4 438 metrů. Dalším z cílů je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu pro motoristy a cyklisty, kteří vyhledávají významné cíle v dotčených regionech.
Mezi další aktivity směrem k Dolnímu Rakousku patří:
• Výstava Krajina Vysočiny – 9. ledna 2013 se v prostorách Ausstellungsbrücke v St. Pöltenu uskutečnila vernisáž,
jež zahájila výstavu děl 15 umělců, kteří mají osobní vazby ke Kraji Vysočina. Na její přípravě se spolupodílely Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Horácká galerie z Nového Města na Moravě.
Výstavu zahajoval hejtman Jiří Běhounek a zástupce hejtmana země Dolní Rakousko Wolfgang Sobotka. Výstava byla
pro veřejnost přístupná od 9. ledna do 27. ledna 2013.
• Dolnorakouská zemská výstava 2013 Chléb a víno. Dne 26. dubna se v Dolním Rakousku za účasti radní pro kulturu
M. Kružíkové uskutečnilo slavnostní zahájení Dolnorakouské zemské výstavy 2013 na téma Chléb a víno. Výstava
se konala od 27. dubna do 3. listopadu 2013. Dne 19. července 2013 se uskutečnila celodenní návštěva Dolnorakouské
zemské výstavy – zástupci Kraje Vysočina, Města Jihlavy a příspěvkových organizací z oblasti kultury a cestovního ruchu
navštívili obě výstavní místa.
• Výstava Neznámá moderna z ČR a střední Evropy – v termínu od 5. července 2013 do 3. listopadu 2013
se v Zemském muzeu v St. Pöltenu uskutečnila výstava Neznámá moderna z ČR a střední Evropy/Unbekannte
Moderne aus Tschechien und Mitteleuropa. Kurátorský dohled nad výstavou převzali ředitel Landesmusea
Niederösterreich Carl Aigner a majitel sbírky Patrik Šimon.
• Návštěva zástupců oddělení kultury země Dolní Rakousko v Kraji Vysočina se zaměřením na instituce poskytující
památkovou péči – ve dnech 14.–15. května 2013 navštívili Vysočinu vedoucí oddělení umění a kultury H. Dikowitsch
a správce sbírek Země Dolní Rakousko A. Laussegger. Navštívili například Centrum excelence v Telči, kde se setkali
s ředitelem centra prof. M. Drdáckým, či si prohlédli výstavní expozice rekonstruovaných prostor Muzea Vysočiny v Třebíči.
• Mezinárodní odborná konference zahradní terapie, Tulln – ve dnech 24.–25. května 2013 se v Tullnu uskutečnila Mezinárodní
odborná konference zahradní terapie. Konference se konala v rámci projektu Zahradní terapie – sociální zapojení a inkluze
prostřednictvím zahradně-terapeutických opatření a aktivizací, který je ﬁnancován z prostředků programu EU Evropské územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. Kraj Vysočina zastupuje v projektu organizace Chaloupky, o. p. s.
• Návštěva správního okrsku Waidhofen an der Thaya – dne 28. května 2013 navštívili ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
a zástupci OVV správní okres Waidhofen an der Thaya.
• Účast zástupců rakouského Červeného kříže na Soutěži první pomoci – v Mladých Bříštích se ve dnech
19.–20. června 2013 uskutečnil již 19. ročník celostátní soutěže středních zdravotnických škol s mezinárodní účastí
zdravotnických škol z ČR, SR, Německa a Rakouska.
• Příspěvek do odborného časopisu Denkmalpﬂege in NÖ – oddělení vnějších vztahů zprostředkovalo publikování článku
v odborném časopise Denkmalpﬂege in Niederösterreich (Památková péče v Dolním Rakousku), který se v čísle 49
věnoval tématu Papír a knihy. Do rubriky Pohled přes hranice připravila ředitelka Státního okresního archivu Jihlava
PhDr. Renata Pisková článek s názvem „Misál Jihlavský“.
• Vystoupení rakouského mužského pěveckého sboru Männerchor der Kärtner in Wien – dne 15. června 2013 vystoupil
v rámci festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2013 v prostorách Gotického sálu jihlavské radnice mužský pěvecký sbor
Männerchor der Kärtner in Wien. Členové sboru pocházejí z Korutan (na jihu Rakouska ležící spolková země), kteří
pracují a žijí ve Vídni, respektive v Dolním Rakousku.
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• Pracovní cesta do Dolního Rakouska: Systém ﬁnancování výstavby, modernizace a údržby silniční sítě, ASFINAG –

•

•

•

•

dne 29. srpna 2013 se uskutečnila cesta ředitele Sekce pro rozvoj regionu M. Černého, zástupců odboru dopravy
a silničního hospodářství a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny do společnosti ASFINAG. Na tuto cestu navázala
pracovní cesta do Dolního Rakouska dne 2. října 2013, kdy se uskutečnila cesta ředitele Sekce pro rozvoj regionu
M. Černého a zástupců odboru dopravy a silničního hospodářství do Dolního Rakouska – cestmistrovství Raabs
an der Thaya, která se týkala výměny informací v oblasti ﬁnancování výstavby, modernizace a údržby rakouské
silniční sítě, konkrétně silnic 2. a 3. třídy.
Účast na Výroční konferenci EÚS AT-CZ 2013 – dne 19. září 2013 se v Evropském domě v Praze uskutečnila Výroční
konference Evropské územní spolupráce Rakousko–ČR. Konference mapovala výsledky přeshraniční spolupráce
a zabývala se také tématy programu pro období 2014–2020. Realizátoři nejúspěšnějších projektů byli vybráni, aby
na konferenci prezentovali svůj projekt, OVV představilo projekt KID CZ-AT.
Pracovní cesta do Dolního Rakouska: Přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví – dne 30. srpna 2013 se uskutečnila
pracovní cesta hejtmana Kraje Vysočina J. Běhounka do Dolního Rakouska na jednání s náměstkem hejtmana
Dolnorakouské zemské vlády W. Sobotkou na téma přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví.
Podpis Dohody o spolupráci mezi obcemi Osová Bítýška a Schweiggers – dne 14. října 2013 se v sídle Kraje Vysočina
uskutečnil slavnostní podpis dohody o spolupráci mezi obcemi Osová Bítýška a Schweiggers za účasti hejtmana kraje
Vysočina. Formálně tak byla stvrzena společná vůle k partnerství mezi oběma obcemi.
Organizace cesty do DR – Pokračování poskytování a vyúčtovávání zdravotní péče poskytované českým pacientům
na Zemské klinice Gmünd – dne 1. listopadu 2013 se v Gmündu uskutečnilo za účasti hejtmana Kraje Vysočina jednání
zástupců Holdingu dolnorakouských zemských nemocnic a zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Nitranský samosprávný kraj (NSK)
Konkrétní výsledky spolupráce mezi Krajem Vysočina a Nitranským samosprávným krajem:
• Mezinárodní gastronomická soutěž středních hotelových škol Gastrofest Nitra 2013 – ve dnech 19.–22. března 2013
se uskutečnila mezinárodní soutěž středních hotelových škol. Zúčastnila se šestičlenná soutěžní družstva ze Slovenska,
Chorvatska, Francie a ČR, Kraj Vysočina úspěšně reprezentovala Střední hotelová škola Třebíč.
• Mladý tvorca 2013 – ve dnech 18.–20. dubna 2013 se konal v areálu výstaviště Agrokomplex již 21. ročník prodejní
výstavy výrobků žáků středních odborných škol a středisek praktického vyučování v Nitře. Kraj Vysočina zde
reprezentovalo devět škol. Tradičně udělovala radní za oblast školstvím, mládeže a tělovýchovy J. Fialová Cenu
hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek.
• Výměna zkušeností v poskytování sociálních služeb v partnerském regionu – ve dnech 14.–16. května 2013 radní Kraje
Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky P. Krčál a zástupci odboru sociálních věcí absolvovali cestu
do Nitranského samosprávného kraje s cílem vyměnit si s kolegy z NSK zkušenosti v oblasti poskytování sociálních služeb.
• Účast studentek z Fakulty žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa na Letní žurnalistické škole Karla Havlíčka
Borovského – v termínu 18.–25. srpna 2013 se v Havlíčkově Brodě uskutečnila Letní žurnalistická škola Karla
Havlíčka Borovského, motivační pobyt pro studenty žurnalistiky. Akce se zúčastnily dvě studentky prvního ročníku
Fakulty žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře.
• Účast Střední zdravotnické školy Nové Zámky na Soutěži první pomoci – ve dnech 20.–21. června 2013 v Mladých
Bříštích u Humpolce uskutečnila soutěž v poskytování první pomoci v modelových situacích v reálném přírodním
prostředí, které jsou na závěr vyhodnoceny profesionálními záchranáři. Hlavním organizátorem je SZŠ a Vyšší odborná
zdravotní škola Jihlava. Soutěže se zúčastnila družstva z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Norska.
• Účast zástupců Kraje Vysočina a Nitranského samosprávného kraje na misi Turismus, cyklotrasy a kulturní dědictví –
24.–27. června 2013 se v partnerském regionu Nitranského samosprávného kraje a Kraje Vysočina Champagne-Ardenne
uskutečnila mise zaměřená na turistický ruch s názvem Turismus, cyklotrasy a kulturní dědictví.
• Účast Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod na soutěži Župná Kalokagatia –
Mladý záchranár 2013 – ve dnech 19.–20. září 2013 se pětičlenný tým Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě
úspěšně zúčastnil sportovně-vědomostní soutěže středních škol, která již tradičně probíhá v rekreačním středisku
Duchonka. Soutěž proběhla dne 20. září a Kraj Vysočina se účastnil již počtvrté.
• Stáže a výměnné pobyty odborníků v oblasti sociální péče – ve dnech 9.–11. října 2013 se uskutečnila exkurze
odborníků z oblasti sociální péče z Nitranského samosprávného kraje v Kraji Vysočina. Zástupci odboru sociálnych vecí
a zdravotníctva Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a středisek sociálních služeb absolvovali například exkurzi
v Psychocentru – manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, navštívili Domov pro seniory na Koutkově ulici v Třebíči
či stacionář v Náměšti nad Oslavou. Zástupci z NSK se v Kraji Vysočina zúčastnili konference na téma Transformace
pobytových sociálních služeb pořádané Domovem Jeřabina. Tři zařízení se aktivně zúčastnila akce Barevné vánoce
v Jihlavě 12. prosince 2013.
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• Účast na Konferenci o výchově a vzdělávání – dne 22. října 2013 se v Nitře uskutečnila konference o výchově

a vzdělávání na téma: Připravenost absolventů středních škol uplatnit se na trhu práce pod záštitou předsedy
Nitranského samosprávného kraje M. Belici. Na konferenci vystoupily za Kraj Vysočina zástupci SZŠ a Vyšší odborné
školy zdravotnické z Havlíčkova Brodu. Kraj Vysočina reprezentovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže
a tělovýchovy J. Fialová a zástupci odboru školství, mládeže a sportu.
• Pracovní cesta: Systém ﬁnancování výstavby, modernizace a údržby silniční sítě, Národní dálniční společnost
Bratislava – dne 11. prosince 2013 se uskutečnila cesta ředitele Sekce pro rozvoj regionu M. Černého, zástupců odboru
dopravy a silničního hospodářství a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny do Bratislavského samosprávného kraje,
která se týkala výměny informací v oblasti ﬁnancování výstavby, modernizace a údržby slovenské silniční sítě,
konkrétně dálnic a rychlostních silnic první třídy.

Champagne-Ardenne
Konkrétní výsledky spolupráce mezi Krajem Vysočina a regionem Champagne-Ardenne:
• Dvouleté pomaturitní studium nabízí každoročně hotelovým školám na Vysočině Víceoborová škola hoteliérství
a cestovního ruchu v Bazeilles. V rámci dvouletého pomaturitního studia nabízí Regionální rada Champagne-Ardenne
roční stipendium ve výši 5 200 euro. V roce 2013 studovaly v Bazeilles dvě absolventky Hotelové školy Světlá
ve Velkém Meziříčí.
• Spolupráce mezi VŠPJ a Vysokou školou managementu ve městě Troyes probíhá v rámci evropského programu
Erasmus. V roce 2013 studovali ve městě Troyes tři studenti VŠPJ.
• Mezi Střední školou stavební Jihlava a Centrem vzdělávání v Troyes probíhají od září 2012 výměnné stáže učňovských
oborů v rámci schváleného projektu v evropském programu Leonardo da Vinci. Projekt je dvouletý a týká se oboru
Zedník a Umělecký truhlář.
• Spolupráce České zemědělské akademie v Humpolci a Odborné školy ve Val Moré v oboru automechanik probíhá
od roku 2012. Partnerství je výsledkem zapojení obou škol do programu Comenius Regio.
• Setkání představitelů tří partnerských regionů: Kraje Vysočina, regionu Champagne-Ardenne a Nitranského
samosprávného kraje se uskutečnilo dne 16. října 2013 v Chalôns-en-Champagne. Za Kraj Vysočina se setkání
zúčastnil hejtman kraje Jiří Běhounek, region Champagne-Ardenne zastupoval prezident regionu Jean-Paul Bachy
a Nitranský samosprávný kraj reprezentoval náměstek Ladislav Kollár.
• Lektorka francouzského jazyka působí od 1. září 2013 na středních školách v Kraji Vysočina. 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 a na Obchodní akademii, Hotelové škole
v Havlíčkově Brodě a na Gymnáziu Třebíč. Lektorka pořádá semináře pro učitele francouzského jazyka v rámci
příspěvkové organizace Vysočina Education a setkává se s veřejností v rámci Francouzského klubu v Jihlavě.
• V kolekci současného umění Champagne-Ardenne s názvem Artothèque Ephémère # 3 (sbírka je sestavena
na dva roky) jsou zastoupena umělecká díla dvou umělců z Kraje Vysočina, a to Denisy Krausové a Jakuba Tomáše.
• Dvouletý projekt programu Celoživotního učení Comenius Regio s názvem Škola a ﬁrma ruku v ruce, připravený
Krajem Vysočina a regionem Champagne-Ardenne, byl zahájen v srpnu 2011 a byl zaměřen na spolupráci ﬁrem
a středních škol, výměnu zkušeností v této oblasti a předávání dobré praxe.
• Historicky již čtvrtý hokejový kemp pro francouzské hráče juniorského a dorosteneckého věku a jejich trenéry proběhl
ve dnech 26.–30. prosince 2013 na Vysočině ve sportovním areálu v Pelhřimově.
• Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským školním úřadem v Remeši připravili pro školní rok 2013/2014 čtvrtý ročník
jednoletého studia v Champagne-Ardenne pro studenty středních škol z Vysočiny. Od 1. září 2013 tak studují
v partnerském regionu dvě studentky.
• Veletrhu inovací Innovact v Remeši, Champagne-Ardenne, se ve dnech 26.–27. března 2013 zúčastnili radní pro oblast
regionálního rozvoje Martin Hyský a ředitel sekce pro rozvoj regionu Martin Černý.
• Prvního ročníku mezinárodní soutěže Philippa Milla v Remeši v Champagne-Ardenne se ve dnech 19.–21. listopadu 2013
zúčastnila Střední hotelová škola v Třebíči. Škola se umístila na pěkném druhém místě. Soutěže se zúčastnily nejlepší
školní týmy z francouzského regionu Champagne-Ardenne, Nitranského samosprávného kraje na Slovensku a švédského
regionu Vastmanland.
• Kulturní mise zástupců kultury z regionu Champagne-Ardenne na Vysočině proběhla ve dnech 3.–6. června 2013.
Mise se zúčastnili zástupci Regionální kulturní kanceláře regionu Champagne-Ardenne (ORCCA), zástupci
francouzských uměleckých škol a center umění.
• Spolupráce Místní akční skupiny Královská stezka z Kraje Vysočina a Místní akční skupiny Othe-Armance z regionu
Champagne-Ardenne pokračovala ve dnech 28. dubna – 1. května 2013, kdy proběhlo společné setkání navazující
na projekt v oblasti udržitelného cestovního ruchu.
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• Záměr promítání francouzských krátkometrážních ﬁlmů Kouzelný karavan v Kraji Vysočina představovali zástupci

organizátorů z regionu Champagne-Ardenne ve dnech 24.–28. října 2013. Cílem setkání bylo připravit podmínky
pro uskutečnění projektu v Jihlavě v roce 2014. Zástupci Kouzelného karavanu se setkali s vedením Mezinárodního
festivalu dokumentárních ﬁlmů, zástupci Města Jihlavy a dalších subjektů.

Zakarpatská oblast Ukrajiny
Konkrétní výsledky spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny v roce 2013:
Projekty v oblasti školství a mládeže
• Výměna oken na druhé budově základní školy T. G. M. ve Svaljavě, Svaljavský okres – dokončení projektu z roku 2012.
• Dokončení rekonstrukce školského zařízení, obec Velká Kopanja, Vynohradivský okres – dokončení projektu z roku 2011 a 2012.
• Obec Skotarske, Volovecký okres – dokončení kompletní rekonstrukce této školy – dokončení projektu z roku 2012.
• Obec Žornava, Velkobereznjanský okres – školské zařízení – výměna střechy.
• Obec Rodnykova Huta, Svaljavský okres – opravy střechy – dokončení projektu z roku 2012.
• Město Vynohradiv, Vynohradivský okres – škola No. 8 – výměna oken.
• Obec Novoselicja, Vynohradivský okres – školské zařízení – výměna oken.
• Obec Ilnica (Iršavský okres), školské zařízení – výměna oken.
• Město Uzhorod, škola No. 3 – oprava jedné třídy, kde se vyučuje český jazyk, včetně kompletní výstavby sociálního zázemí,
nákup interaktivní tabule do této třídy, dokoupení chybějících učebnic pro výuku českého jazyka ve škole č. 3 v Užhorodě.
• Město Mukačevo, Mukačevský okres – výměna oken ve školce v okrajové místní části Mukačeva.
• Fakulta mezinárodních vztahů Užhorodské univerzity – nákup tří dataprojektorů pro potřeby výuky studentů.
• Akademie Světlá nad Sázavou – podpora stáží a výměn studentů a jejich výrobků, společná výstava prací českých
a ukrajinských studentů.
Projekty v sociální oblasti
• Odborné stáže pro sociální pracovníky z DD Vynohradiv (partnerské zařízení našeho Domova pro seniory Proseč u Pošné).
• Pořízení repasovaného motorového invalidního vozíku.
• Humanitární dar – ředitel Dětského domova Humpolec Pavel Matoušek zorganizoval humanitární pomoc (hračky,
oblečení, lůžkoviny a další potřebné věci) pro sociálně slabé a postižené v oblasti a zařízeních, která jsme společně
s ukrajinskou stranou vybrali a zajistili organizační stránku věci.
• Humanitární dar – 94 vyřazených (ale funkčních) sociálních polohovatelných lůžek.
Projekty v oblasti zdravotnictví
• Obec Lipovec, Chustský okres – dokončení generální opravy = dokončení projektu z roku 2012.
• Obec Strymba, Rachivský okres – kompletní rekonstrukce ambulance rodinné medicíny.
• Obec Kamjanica, Užhorodský okres – ambulance rodinné medicíny, rekonstrukce.
Projekty v oblasti kultury
• Obec Volosjanka, Velkobereznjanský okres – víceúčelové zařízení – výměna střechy.
• Obec Silce, Iršavský okres – víceúčelové zařízení – generální opravy střechy.
• Dny ukrajinské kultury – významná propagace ukrajinské kultury a lidových tradic v Kraji Vysočina – při této příležitosti
se uskutečnila dvě velká folklorní vystoupení v Divadle v Pelhřimově a v Horáckém divadle Jihlava, dále pak výstava
v sídle Kraje Vysočina a cestovatelská přednáška.
Projekty v hospodářském sektoru
• Aktivní spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je obdobou regionálních rozvojových
agentur v České republice.
• Úspěšné proniknutí některých našich podnikatelů na ukrajinský trh.
• Na rok 2014 se připravuje podnikatelská mise pro úzkou skupinu konkrétně zaměřených podnikatelských subjektů
a ﬁrem a bilaterální jednání s ﬁrmami v Mukačevu a okolí.
Spolupráce mezi organizacemi
• Spolupráce 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 + Domov pro seniory ve Vynohradivu, dále Ústav pro mentálně
postižené Těchobuz a Ústav pro mentálně postižené ve Vilšanech.
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• Spolupráce mezi dětskými domovy – Dětský domov Jemnice + 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 2013 a následném sympoziu.
• Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a Gymnázia Ledeč nad Sázavou.
• Připravuje se spolupráce a výměnné stáže studentů u dalších škol: Střední škola stavební Jihlava, Střední umělecko-průmyslová

akademie Helenín, Gymnázium Pelhřimov.
Spolupráce mezi městy
• Intenzivně probíhají jednání o partnerských městech v Kraji Vysočina pro ukrajinská města Chust a Čop.
Další projekty a formy spolupráce
• 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 takzvané První
Československé republiky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
• Spolupráce s ambasádami – spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně,
Generálním konzulátem České republiky ve Lvově, Velvyslanectvím České republiky v Kyjevě.
• Návštěva nového velvyslance Ukrajiny v České republice Boryse Zajčuka na Vysočině.
• Pracovní cesta nových členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatí – prohlídka projektů spolupráce, účast
na slavnostním zahájení významné akce na podporu české kultury.
• Spolupráce s ostatními kraji na dílčích projektech v Zakarpatské oblasti – Pardubický kraj, Zlínský kraj a další.
Spolupráce s českými krajanskými spolky
• Podpora českých krajanských spolků – ﬁnanční 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 a další podrobnější informace jsou k dispozici v jazykové mutaci české, ukrajinské a anglické
na webových stránkách Kraje Vysočina nebo na webových stránkách dobročinného fondu ViZa: www.fondviza.cz.

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 velmi pozitivní ohlas u klientů nemocnic
a kladné reakce zaznamenáváme rovněž od nemocničního personálu. Z tohoto důvodu bylo pro rok 2012 uspořádáno
pokračování putovní výstavy s 30 novými fotograﬁemi, které byly v průběhu roku 2012 vystavovány opět v krajských
nemocnicích. V roce 2013 se se stejným záměrem prezentovala již třetí zcela nová kolekce 30 fotograﬁí.
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KANCELÁŘ KRAJE VYSOČINA V BRUSELU
Vzhledem k ekonomické situaci a aktuálním potřebám zachoval Kraj Vysočina i v roce 2013 takzvanou nestálou formu
zastoupení. Od 3. března 2014 je zástupcem Kraje Vysočina v Bruselu Mgr. Jan Skála z oddělení vnějších vztahů
sekretariátu hejtmana. Nestálé zastoupení 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 i 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 ﬁnanční podpory. Zajišťuje jejich distribuci regionálním cílovým skupinám. Získává
a předává samosprávě informace o připravované legislativě EU.
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 a 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 2013 celkem tři tříměsíční stáže studentům vysokých škol z celé České republiky. Stážisté v roce 2013 pocházeli
z Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity v Pasově. Význam stážistů spočívá v zajištění
kontinuity fungování kanceláře, protože působí v kanceláři trvale.
• Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních ﬁlmů Jihlava v Bruselu: Ve dnech 31. ledna – 3. února 2013

zorganizovalo zastoupení ve spolupráci s Městem Jihlava, Českým centrem v Bruselu a kinem Nova Ozvěny
Mezinárodního festivalu dokumentárních ﬁlmů Jihlava. Festival se uskutečnil v kině Nova v Bruselu a byl přehlídkou
nejlepších ﬁlmů z jihlavského festivalu dokumentárních ﬁlmů. Akce se konala pod záštitou europoslankyně Zuzany
Brzobohaté a hejtmana Jiřího Běhounka.
• Organizace jednání se zástupcem Evropské komise Michelem Sponarem: Dne 17. dubna 2013 se uskutečnila schůzka

radního pro oblast lesního, vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Zdeňka Chláda a zástupce Evropské
komise Michela Sponara organizovaná Zastoupením Kraje Vysočina v Bruselu. Tématem setkání byla prezentace
fungování odpadového hospodářství z pohledu Evropské komise.
• Zapojení Kraje Vysočina do organizace Czech Street Party 2013 v Bruselu: Dne 14. června 2013 se Kraj Vysočina zapojil

do již sedmého ročníku Czech Street Party, kde měli návštěvníci možnost ochutnat regionální potraviny z Vysočiny
a poslechnout si české kapely rozličných hudebních stylů. Stánek Kraje Vysočina nabízel několik druhů sýra, klobás,
medovinu a medové sušenky. Czech Street Party tradičně pořádají zastoupení českých institucí, krajů a ﬁrem v Bruselu.
V roce 2013 navštívilo Czech Street Party zhruba 4 000 návštěvníků. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak zaujmout
širokou mezinárodní veřejnost, a prezentovat tak Českou republiku a její zájmy.
• Organizace workshopu Vně a uvnitř hranic – regionální řešení územně plánovacích výzev v městsko-vesnických

oblastech dne 9. října 2013: Zastoupení Kraje Vysočina zorganizovalo společně s dalšími deseti evropskými regiony
seminář k tématu územního plánování v rámci 11. ročníku Dnů regionů a měst v Bruselu takzvané Open Days 2013.
Na semináři vystoupil zástupce odboru územního plánování KrÚ Kraje Vysočina. Tento 11. ročník Evropských dnů
regionů a měst s podtitulem Evropské regiony a města vstříc roku 2020 se uskuteční v době vrcholících příprav
na programové období 2014–2020.
• Organizace mezinárodní konference Komunální odpady v praxi za účasti Evropské komise: Zastoupení Kraje Vysočina

v Bruselu ve spolupráci s odborem životního prostředí KrÚ a dalšími partnery uspořádalo mezinárodní konferenci na téma
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Komunální odpady v praxi. Na konferenci vystoupila jak představitelka Evropské komise, tak zástupci zahraničních
regionů Vlámska a Štýrska. Hlavním tématem konference byla budoucnost odpadového hospodářství v Kraji Vysočina
a v České republice.
• Koordinace aktivit v rámci členství Kraje Vysočina v neziskovém sdružení Evropských regionálních a lokálních aktérů

zodpovědných za zdravotní péči (EUREGHA): V průběhu roku 2013 koordinovala kancelář aktivity v rámci členství Kraje
Vysočina v organizaci EUREGHA. Zástupci odboru zdravotnictví Kraje Vysočina se dne 17. září 2013 zúčastnili jednání
na Generálním ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG SANCO) k Směrnici Evropského parlamentu a Rady
2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Radní pro oblast regionálního rozvoje Martin
Hyský se setkal s partnery z uskupení EUREGHA během oběda na vysoké úrovni, který proběhl dne 3. prosince 2013.
V rámci projektu Health Equity 2020 týkající se rovnosti ve zdravotnictví se uskutečnila dvě projektová setkání, a to
4. července 2013 a 10. září 2013. Tato setkání vyvrcholila seminářem v Lodzi, Polsko, ve dnech 17.–18. října 2013.
Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách zastoupení www.kr-vysocina.eu > Téma > Kancelář
Kraje Vysočina v Bruselu.

INFORMACE O EVROPSKÉ UNII PRO VEŘEJNOST
Europe Direct Jihlava
Informační středisko Europe Direct Jihlava, které sdílí prostory s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina, se nachází
v centru Jihlavy na ulici Čajkovského 37. Jeho úkolem je šířit povědomí a informace o Evropské unii a aktivně podporovat
diskuzi o jejích aktivitách na místní a regionální úrovni.
Jihlavské středisko je koordinováno a spoluﬁnancováno Evropskou komisí a takzvanou hostitelskou organizací, kterou se
na základě výběrového řízení stala právě Regionální rozvojová agentura Vysočina. Služby střediska jsou pro veřejnost
zdarma. Kontakty: www.europe-direct.cz/strediska/jihlava
Eurocentrum Jihlava
Eurocentrum Jihlava je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy o Evropské unii. Ve spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj informují o fondech Evropské unie. Eurocentrum spolupracuje s informačním střediskem
Europe Direct Jihlava i s regionálními partnery. Eurocentrum Jihlava sídlí na adrese Tolstého 15.
O vzniku Eurocenter rozhodla Koncepce informování o evropských záležitostech, kterou 13. července 2005 schválila česká
vláda. Eurocentra provozuje odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.
Kontakty: www.euroskop.cz/655/sekce/eurocentrum-jihlava
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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:
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 nejen 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. V roce 2013 došlo
ke změně graﬁckého rozhraní základní „domovské“ stránky kraje (takzvané homepage). Důvodem bylo umožnění
rychlejší volby tématu při vyhledávání prvotní informace. K této inovaci přistoupil správce stránek především na základě
průzkumu studentů Masarykovy Univerzity Brno, se kterými spolupracovalo tiskové oddělení při inovaci a zlepšení
přístupu návštěvníků stránek k vyhledávané informaci.

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 tradiční zdroj informací o činnosti Kraje Vysočina pro veřejnost představuje měsíčník Kraj Vysočina. Pravidelný měsíční
náklad novin je více než 225 000 kusů a tiskovina je zdarma doručována do poštovních schránek všech domácností v kraji.
Distribuce byla rozšířena také na speciﬁcké instituce, kde se očekává zájem o jejich další šíření – krajské nemocnice, domovy
důchodců a muzea. 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 Kraje Vysočina
Zejména pro obce, krajské příspěvkové organizace a neziskové organizace připravuje kraj každý měsíc Zpravodaj Kraje
Vysočina (dále jen „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. Spolu s krajským
Zpravodajem je v nepravidelných intervalech zajišťována i agenda vydávání Věstníku. V obou případech může veřejnosti
dokumenty nalézt i v elektronické verzi na stránkách www.kr-vysocina.cz > Tiskoviny kraje.

Zveřejňování aktuálních informací – krajské zpravodajství
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 2013 zveřejnil kraj téměř 600 tiskových sdělení, jež jsou součástí výše zmíněného archivu.
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 sociálních věcí.

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13

—

12 2

V Z TA H Y S V E Ř E J N OST Í

Nejčastější dotazy novinářů se v roce 2013 týkaly dopravy a zdravotní péče, změn ve struktuře krajského školství a také
Integrovaného systému nakládání s odpady Vysočiny. Mimořádně velký informační prostor byl v roce 2013 věnován publicitě
Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže. Tiskové oddělení bylo pověřeno obsahovou náplní vybraných částí speciálně
připraveného webového portálu www.olympic.cz/odm2014, dále komunikací s médii a publicitou akce.

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
V roce 2013 bylo podáno 76 žádostí o informace ve smyslu InfZ písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty,
z toho bylo rozhodnutím deset žádostí zcela nebo částečně odmítnuto a čtyři žádosti o informace byly odloženy. Další
žádosti byly podávány telefonicky nebo ústně a byly zodpovězeny příslušnými zaměstnanci Kraje Vysočina zařazenými
do Krajského úřadu Kraje Vysočina.
V roce 2013 byla podána čtyři 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 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu InfZ.
V roce 2013 byla podána jedna stížnost podle § 16 InfZ na postup Kraje Vysočina při vyřizování žádosti o poskytnutí
informace – stížnost žadatele týkající se úhrady nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací. Žadatel
zpochybnil výměru nákladů, odvolací orgán následně postup krajského úřadu při stanovení výměry nákladů označil za správný.

Podpora významných akcí v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina v roce 2013 ﬁnančně podpořil 45 významných sportovních, kulturních a společenských akcí celkovou částkou
5,1 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 2013. Po deseti letech organizace Dne otevřených dveří v sídle
Kraje Vysočina se kraj prezentoval na jihlavském náměstí, kde se dne 27. září uskutečnil Den s Krajem Vysočina. Z hlediska
návštěvnosti se akce setkala s úspěchem. Bohatý program pro širokou cílovou skupinu zahrnoval speciální vystoupení
pro rodiny s dětmi a pro seniory. V rámci programu byla oﬁciálně odstartována kampaň Her VI. zimní olympiády dětí
a mládeže včetně představení loga a maskotů her. Část programu se týkala zemědělství, regionálních potravin, prezentace
Rodinných pasů, Senior pasů a bezpečnosti silničního provozu.
Kolem 2 000 lidí přišlo oslavit druhý adventní týden na tradiční akci Barevné Vánoce dne 12. prosince 2013. 43 vystavovatelů
z řad sociálních zařízení Kraje Vysočina, středních škol a neziskových organizací nabízelo tradičně rukodělné výrobky a vánoční
dobroty. Zúčastnily se i některé ze zahraničních spolupracujících institucí včetně organizací z Nitranského samosprávného kraje,
partnerského regionu Kraje Vysočina.
Dne 12. června 2013 proběhlo tradiční společenské setkání uživatelů zařízení sociální péče Kraje Vysočina nazvané Srdce na dlani.
Jubilejní desátý ročník se uskutečnil v sále SOŠ a SOU v Třešti pod názvem Tančíme a zpíváme se srdcem na dlani.
Pro širokou veřejnost zorganizoval dne 14. března 2013 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina v rámci 7. ročníku
Národního týdne trénování paměti na Vysočině aktivitu s názvem Na cestě s pamětí. Účastníci se pohybovali po veřejných
prostorách krajského úřadu s plněním úkolů zaměřených na cvičení paměti, pozornosti a prostorové představivosti.

Soutěž Poznej Vysočinu
Odbor sekretariátu hejtmana zorganizoval v roce 2013 čtvrtý 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
28. a 29. dubna 2013 v Praze pestrý program. Aktivita má velmi pozitivní ohlas jak u soutěžících, tak i u pedagogů a 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 šestí ročnících bylo oceněno celkem 49 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.
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Dne 24. října 2013 převzalo Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina v Horáckém divadle Jihlava z rukou hejtmana kraje deset
výjimečných osobností regionu.
• Kamenná medaile 2013: Miloslav Brtník st., legenda folkloru; Josef Klimeš, akademický sochař
• Skleněné medaile 2013: Štěpán Axman, autor techniky modelování pro handicapované, Jiří Hamza, sportovní manažer;
Markéta Hejkalová, spisovatelka, překladatelka a vydavatelka; Petr Kundera, inženýr dopravních staveb; Petr Píša, kovář,
hudebník a herec
• Dřevěné medaile 2013: Petr Nekoranec, tenorista; Filip Murár, nadaný student; Eliška Vostalová, úspěšná studentka

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 30. května 2013
záslužné medaile prvního a druhého stupně dvěma desítkám oceněných. Za mimořádné pracovní výsledky, budování
krajského integrovaného systému, a především za záchranu nebo pomoc při záchraně lidského života bylo záslužnými
medailemi oceněno celkem již 140 osob.

Oddělení vnějších vztahů také vydalo nebo se přímo podílelo na vydání několika publikací, které
pojednávají o činnosti kraje
• Výroční zpráva Kraje Vysočina 2012, ISBN 978-80-87521-12-0
• DVD Architekt Josef Hoffmann s obsáhlým bookletem
•
•
•
•

Turistická mapa Kraje Vysočina, ISBN 978-80-87521-13-7
Materiály spojené s Hrami VI. zimní olympiády dětí a mládeže (skládačka, brožura)
Pexesa Dopravní značky a Zemědělství
Velký nástěnný kalendář Kraje Vysočina

Ocenění, která získal Kraj Vysočina v roce 2013
• 1. místo v soutěži TOP Zadavatel 2012 v kategorii stavební práce (uděleno Komorou administrátorů veřejných zakázek

a Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 18. února 2013)
• 1. místo v sedmém soutěže Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem v kategorii krajské úřady (vystavení

certiﬁkátu 30. května 2013)
• Nejlepší investice roku 2012 stavbě Pavilon urgentní a intenzivní péče v soutěži Top Invest (výsledky soutěže prezentovány

na IBF v Brně dne 23. dubna 2013)
• 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.

TŘINÁCT VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ NA VYSOČINĚ V ROCE 2013
• V regionu byl otevřen první specializovaný obchod pro výrobky s certiﬁkátem Vysočina regionální produkt – PRODEJNA

REGIONÁLNÍCH PRODUKTU (leden 2013)
• Biatlonový areál Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě hostil Mistrovství světa v biatlonu (únor 2013)
• Kraj Vysočina se stal vítězem historiky prvního ročníku soutěže TOP Zadavatel 2012 v kategorii Stavební práce (únor 2013)
• Vysočina prošla třídenním taktickým cvičením složek IZS s názvem ZÓNA 2013 zaměřeným na řešení mimořádné události

v Jaderné elektrárně Dukovany (březen 2013)
• Vysočina má klikací rozpočet. Veřejnost může díky nové aplikaci sledovat téměř on-line, za co kraj utrácí (duben 2013)
• První krajský Family Point byl otevřen za velkého zájmu veřejnosti v Havlíčkově Brodě. Zařízení je bezbariérové, přátelské

rodině a funguje zároveň jako informační centrum pro rodiny (květen 2013)
• Zastupitelstvo Kraje Vysočina odsouhlasilo změny v organizaci krajského školství. Vysočina buduje centra technického

vzdělávání a odborného vzdělávání pro služby a obchod (červen 2013)
• Vysočina pomohla milionem korun Jihočeskému a Ústeckému kraji, které postihly ničivé povodně (červen 2013)
• Kraj Vysočina prezentoval v rámci 40. ročníku výstavy Země živitelka potraviny oceněné značkou Regionální potravina

(srpen 2013)
• Kraj Vysočina představil logo a maskota Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže, které Vysočina hostí v roce 2014 (září 2013)
• Krajské zastupitelstvo podpořilo mimořádnou dotací pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních ﬁlmů. Nezájem

sponzorů a partnerů akce ohrožoval konání tohoto tradičního setkání ﬁlmařů (září 2013)
• Vysočina přivítala Zakarpatský národní folklorní soubor. To nejlepší z ukrajinské lidové kultury zaplnilo sály v Jihlavě

a Pelhřimově (říjen 2013)
• Po tříletém uzavření z důvodu generální rekonstrukce objektů i expozic se otevřel zámek v Třebíči. Kraj Vysočina zde

uskutečnil svůj historicky největší projekt zaměřený na regionální muzejnictví (listopad 2013)
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Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je integrovaný záchranný systém
(dále jen „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, jenž 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 s nimiž jsou cvičící seznámeni. Prověřovací cvičení jsou
neohlášená a jejich smyslem je, jak již sám 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.

Vnitrostátní vícestupňové cvičení orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů, Kraje
Vysočina, Jihomoravského kraje a ČEZ EDU s názvem ZÓNA 2013
Rok 2013 byl výjimečný tím, že v souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na léta 2012–2014, schváleným
usnesením Bezpečnostní rady státu č. 32 ze dne 20. října 2011, se uskutečnilo v období 26.–28. března cvičení orgánů
krizového řízení vybraných ústředních správních úřadů, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje pod názvem ZÓNA 2013.
Tématem cvičení bylo řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti s havárií v Jaderné elektrárně Dukovany. Provést
cvičení tohoto typu ukládá legislativa České republiky v územích, kde se nacházejí jaderné elektrárny.
Taktická cvičení IZS
• Třebíč: Téma: Prověrka vnitřního a vnějšího havarijního plánu JE Dukovany, Zóna 2013
• Havlíčkův Brod: Téma: Požár na oddělení nemocnice Havlíčkův Brod, evakuace pacientů
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• Jihlava: Téma: Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu, Prověření STČ 07/IZS
• Pelhřimov: Téma: Hromadná nehoda s větším počtem zraněných osob – srážka autobusu s vlakem. Cvičení se zapojením

nemocnice Pelhřimov, Horizont 2013
• Žďár nad Sázavou: Organizační zabezpečení Mistrovství světa v biatlonu – Nové Město na Moravě

Cílem cvičení ZÓNA 2013 bylo procvičit především:
• činnost organizace havarijní odezvy ČEZ EDU a komunikačních toků s orgány krizového řízení při vzniku a průběhu
mimořádné události
• činnost orgánů krizového řízení dle Vnějšího havarijního plánu EDU při mimořádné radiační události
• činnost orgánů krizového řízení při přijímání neodkladných ochranných opatřen (varování, ukrytí, jódová profylaxe,
evakuace, dekontaminace)
• činnost krizových štábů cvičících krajů a obcí s rozšířenou působností podle zásad stanovených ve směrnici Ministerstva vnitra
Cílem ostatních 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
• zabezpečit složkami IZS kvalitní zajištění ochrany zdraví a životů účastníků MS v biatlonu
Cvičení ZÓNA 2013 prokázalo, že v Kraji Vysočina je nejen bezpečně provozovaná jaderná elektrárna, ale i dobrou
připravenost orgánů krizového řízení České republiky, krajů a obcí kraje včasně a účinně reagovat na jakoukoliv
mimořádnou událost, spojenou s jejím provozem.
Výsledky a průběh ostatních cvičení prokázaly dobrou organizační i materiální připravenost IZS Kraje Vysočina
při organizaci záchrany životů, zdraví, majetku i 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 2013 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

2007

4 400 000

6 006 000

24 800

–

17 390

2008

4 400 000

6 000 000

–

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

–

2013

4 752 000

6 000 000

–

–

–

400 000

–

HZS – Hasičský záchranný sbor, SDH – Sbor dobrovolných hasičů
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BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE
Bezpečnostní rada kraje je koordinační orgán hejtmana kraje pro přípravu na krizové situace.
Současné složení BRK k datu 31. prosince 2013.

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

Petr Beneš

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

Soňa Měrtlová

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 či 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.
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KRIMINALITA
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0382/05/2012/ZK dokument Koncepce prevence kriminality Kraje
Vysočina na léta 2013 až 2016 (dále jen „koncepce“). Nástrojem plnění opatření obsažených v koncepci jsou roční
programy prevence kriminality, které vymezují hlavní bezpečnostní problémy, způsob jejich řešení a ﬁnanční zabezpečení.
Hlavní cíle prevence kriminality v kraji trvale jsou:
– zvyšovat pocit bezpečí občanů a jejich informovanost o možnostech ochrany před napadením a ochrany majetku
– snižovat míru a závažnost trestné činnosti a omezovat příležitosti pro páchání trestné činnosti
– snižovat výskyt delikventní činnosti u cílových skupin – riziková mládež a mladí dospělí, recidivisté a osoby vracející se
z výkonu trestu odnětí svobody
– pomáhat obětem trestných činů, usilovat o zvýšení ochrany potenciálních obětí trestných činů a ochrany jejich majetku

Kriminalita v krajích v roce 2013
Kraj

Zjištěné trestné činy celkem

Trestné činy na 1 000 obyvatel

Objasněné trestné činy

Hlavní město Praha

82 005

30,6

17 754

Jihočeský kraj

15 020

23,6

8 023

Jihomoravský kraj

29 811

25,5

11 625

Karlovarský kraj

8 198

27,8

5 611

Královéhradecký kraj

10 787

19,5

5 526

Liberecký kraj

13 963

31,8

6 195

Moravskoslezský kraj

42 853

34,9

17 111

Olomoucký kraj

14 768

23,2

7 097

Pardubický kraj

9 092

17,6

4 805

Plzeňský kraj

13 713

23,9

7 384

Středočeský kraj

33 662

26,1

14 036

Ústecký kraj

29 548

35,7

14 376

8 761

17,1

4 641

9 197

15,6

4 997

325 366

30,6

129 181

Kraj Vysočina
Zlínský kraj
Česká republika

Zdroj: Datový sklad Kraje Vysočina

Výdaje na prevenci kriminality v roce 2013
Název programu
Program prevence kriminality ČR 2013

Státní
dotace
2 131 905

Dotace
z rozpočtu
kraje

Dotace
z Fondu
Vysočina

0

0

479 094

2 610 999

Vlastní
podíl

Dotace
celkem

Ochrana obecního nemovitého majetku 2013

0

953 342

0

1 026 468

1 979 810

Program prevence kriminality Kraje Vysočina 2013

0

1 386 388

0

1 283 883

2 670 271

Grantový program Prevence kriminality 2013

0

0

1 054 931

1 695 136

2 750 067

2 131 905

2 339 730

1 054 931

4 484 581

10 011 147

Celkem
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Kraj Vysočina – region informačních technologií, to je motto vedení Kraje
Vysočina i pracovníků krajského úřadu, které se snažíme neustále naplňovat.
Prioritou odboru informatiky v roce 2013 byla vedle zajištění kvalitního servisu
informačních technologií pro krajský úřad, příspěvkové organizace a klienty
kraje především realizace klíčových ICT projektů s dopadem na celý region.
V rámci projektu Digitalizace a ukládání bylo vybudováno Krajské digitální
úložiště a Krajská digitální spisovna. V provozu je i havlíčkobrodské
pracoviště, takzvaná Krajská digitalizační jednotka, které už vytvořilo
bezmála 350 000 archivních snímků. Digitalizace zahrnuje skenování,
zpracování snímků a tvorbu takzvaných metadat nezbytných pro dlouhodobé
uložení a zpřístupnění dokumentů on-line. V projektu Vnitřní integrace byl
spuštěn portál úředníka a identity management systém.
Technologické centrum je zřizováno Krajem Vysočina. Jeho služby jsou zaměřeny primárně na obce, krajské příspěvkové
organizace a Krajský úřad Kraje Vysočina. Centrum je rozloženo do dvou lokalit, mezi kterými vedou dvě nezávislé trasy
optických kabelů. V rámci projektu ROWANet II. byly realizovány další trasy sítě včetně nových přípojných bodů ve Světlé
nad Sázavou, Třebíči, Jaroměřicích a ve výstavbě je připojení do Chotěboře a Humpolce.
Geoportál Kraje Vysočina poskytuje uživateli na jednom místě výběr ze široké nabídky podkladových a tematických map.
Jsou zde k dispozici zejména mapy z produkce ČÚZK, které jsou tvořeny datovými sadami ortofoto (letecké snímky), dále
sadami několika typů základních map a mapami správního členění. Je možné vybírat například jak z map územního
plánování, tak životního prostředí, dopravy a kultury. Nedílnou součást map tvoří účelová katastrální mapa. Podmínkou je
registrace a následné uživatelské přihlášení do systému. Přihlášeným uživatelům je k dispozici velmi praktický internetový
obchod s daty. Pro potřebné datové podklady nemusí klient na úřad, ale stáhne si je pohodlně prostřednictvím internetu.
Geoportál Kraje Vysočina poskytuje uživateli z jednoho místa výběr ze široké nabídky podkladových a tematických
map. Jsou zde k dispozici zejména mapy z produkce ČÚZK, které jsou tvořeny datovými sadami ortofoto (letecké
snímky), a dále sadami několika typů základních map a mapami správního členění. Je možné vybírat například jak
z map územního plánování, tak i životního prostředí, dopravy a kultury. Nedílnou součást map tvoří účelová
katastrální mapa. Podmínkou je registrace a následné uživatelské přihlášení do systému. Přihlášeným uživatelům je
k dispozici velmi praktický internetový obchod s daty. Pro potřebné datové podklady nemusí klient na úřad, protože si
je stáhne pohodlně prostřednictvím internetu.
Veřejnost určitě zaznamenala změnu vzhledu webu Kraje Vysočina. Rychlá navigace, přehlednost, snadnější ovládání, to
jsou hlavní přednosti nového webového rozhraní Kraje Vysočina.
Mezi další výraznější aktivity odboru patřila realizace skupiny projektů v oblasti eHealth (elektronizace zdravotnictví),
například elektronický systém hromadného svolávání, nové funkce systémů eMedocs (přenos zdravotnické dokumentace
mezi nemocnicemi v kraji a zdravotnickou záchrannou službou) a úspěšný rutinní provoz eAmbulance (projekt
elektronické registrace pacientů v ambulancích všech pěti nemocnic Kraje Vysočina pro více než 20 000 uživatelů).
V rámci mezinárodní spolupráce s Tchaj-wanem (Institute for Information Industry a Tchajpejská ekonomická
a kulturní kancelář Praha), která trvá už od roku 2009, byla úspěšné dokončena implementace interaktivního
elektronického průvodce pro mobilní telefony PRUVODCE4U, který využívá technologie NFC (Near Field
Communication) a QR kódů pro muzea v Kraji Vysočina a ZOO Jihlava. Zároveň byla v roce 2013 zahájena realizace
dalšího projektu ve spolupráci s tchajwanskou agenturou III v oblasti inteligentního řízení spotřeby – takzvaný Energy
Management System.
O mezinárodní projektovou spolupráci mezi evropskými regiony a regionálními partnery se nadále stará zájmové sdružení
právnických osob EPMA. Za devět let existence EPMA (do konce roku 2013 včetně) a bezprostředně díky jejím aktivitám
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Kraj Vysočina získal z evropských fondů celkem 34 488 tis. Kč. Za stejnou dobu EPMA od kraje získala v rámci veřejné
podpory celkem 3 728 tis. Kč, z toho v roce 2013 300 tis. Kč. Jedním z projektů, který probíhal v roce 2013, je projekt ONE
– OBSERVATORY NETWORK TO ENHANCE ICT STRUCTURAL FUNDS ABSORBTION. Cílem projektu je zlepšení schopnosti
regionů plánovat investice do ICT. Tohoto cíle by mělo být dosaženo vytvořením regionálních ICT observatoří v České
republice, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Spojeném království a na Kypru a jejich vzájemným propojením.

MUDr. Jiří Běhounek
odpovědný radní pro oblast informačních technologií
hejtman Kraje Vysočina
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ZLATÝ ERB 2013
Patnáctý ročník krajského kola soutěže Zlatý erb 2013 nepřinesl v některých kategoriích
žádné překvapení. Stejně jako v minulých ročnících mezi oceněnými ﬁgurovaly webové
stránky Statutárního města Jihlava, městyse Okříšky nebo Nového Města na Moravě.
Vedle odborného hodnocení 28členné poroty hlasovala tradičně i veřejnost, kterou nejvíce
oslovila webová stránka obce Koněšín.

Výsledky krajského kola (podle vyhlašovaných kategorií)
Umístění

Město/obec/organizace

Elektronická služba

Cena veřejnosti

Koněšín

www.obeckonesin.cz

1. místo

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Zvláštní kategorie krajských příspěvkových organizací
www.onhb.cz

Zvláštní kategorie sborů dobrovolných hasičů
1. místo

SDH Vyskytná

www.hasici.vyskytna.cz

2. místo

SDH Libice nad Doubravou

http://sdhlibice.vladas.cz

3. místo

SDH Jámy

http://sdh-jamy.webnode.cz

1. místo

Nové Město na Moravě: Klikací rozpočet

http://rozpocet.nmnm.cz/cz/

Jihlava: Připomínkování územního plánu

http://extranet.jihlava-city.cz/pup/mapa/

2. místo

Jemnice: Virtuální prohlídka města Jemnice

http://www.tic.jemnice.cz/virtualjemnice2012/VR-c-Jemnice%202012

3. místo

Brtnice: Mapový portál města

http://www.geosense.cz/geoportal/brtnice/

Kategorie nejlepší elektronická služba – postupová

Kategorie nejlepší webová stránka obce – postupová
1. místo

Okříšky

www.okrisky.cz

2. místo

Hluboké

www.hluboke.cz

3. místo

Dobronín

www.dobronin.cz

Kategorie nejlepší webová stránka města – postupová
1. místo

Jihlava

www.jihlava.cz

2. místo

Havlíčkův Brod

www.muhb.cz

3. místo

Moravské Budějovice

www.mbudejovice.cz

Kvalitu webových stránek potvrdilo i umístění ﬁnalistů v celostátním kole, jehož výsledky byly vyhlášeny na konferenci
Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. 1. místo v kategorii Nejlepší webová služba získalo město Nové
Město na Moravě za takzvaný Klikací rozpočet. Statutární město Jihlava získalo 2. místo v kategorii Města a městys Okříšky
získal 3. místo v kategorii Obce.
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FOND VYSOČINY
V únoru 2013 byl schválen grantový program odboru informatiky zaměřený na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina
Informační a komunikační technologie 2013. Cílem programu byla opět podpora zvýšení úrovně informačních
a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, vzdělávání, zálohování dat
a virtualizaci. Celkový objem ﬁnančních prostředků činil 4 mil. Kč a byl rozdělen do pěti titulů:
–
–
–
–
–

Titul A: Webové stránky – 300 000 Kč
Titul B: Bezpečnost a archivace dat – 1 300 000 Kč
Titul C: Sítě – 1 500 000 Kč
Titul D: Virtualizace – 700 000 Kč
Titul E: Vzdělávání v oblasti ICT – 200 000 Kč

Záměrem poskytovaných ﬁnančních prostředků bylo zajistit spoluﬁnancování při vytváření základní komunikační
infrastruktury a při jejím dalším rozvoji, budování eGovernmentu a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina.
Do uvedeného grantového programu bylo zasláno celkem 172 podání. Řídicí výbor navrhl radě a zastupitelstvu kraje
podpořit 111 projektů, a to v celkové výši 3 988 790 Kč. Podle výzvy mohly o dotaci z výše uvedeného grantového
programu žádat obce Kraje Vysočina, svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, organizace zřizované samosprávami
v Kraji Vysočina, případně nestátní neziskové organizace se sídlem v Kraji Vysočina a malí podnikatelé se sídlem v Kraji
Vysočina s méně než 30 zaměstnanci.

Došlé

Uspokojené

% uspokoj.

Hodnocené

Vyřazené

% hodnocených
z celkového
počtu

Žádosti

172

111

64,5

131

41

76,2

Požadovaná výše
Rozdělená
podpory (Kč)
podpora z FV (Kč)

5 767 798

3 968 791

Vlastní podíl
úspěšných
žadatelů (Kč)

Celkový objem
zrealizovaných
projektů (Kč)

4 603 935

8 572 726
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ELEKTRONICKÁ BEZPEČNOST
Využívání a rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií přináší vedle řady výhod i jistá rizika pro uživatele
počítačů a mobilních telefonů. Od roku 2010 funguje pracovní skupina pro řešení problematiky elektronické bezpečnosti.
Z aktivit pracovní skupiny za rok 2013 můžeme jmenovat:
Vyhodnocení druhého ročníku soutěže Internet – se mnou se bát nemusíš. Porota posuzovala 56 přihlášených prací. Jelikož
soutěž byla určena i pro týmy a třídní kolektivy, celkově se do soutěže zapojilo zhruba 140 žáků základních a středních škol
v Kraji Vysočina.
Kraj Vysočina, Národní centrum bezpečnějšího internetu a Vyšší policejní škola MV v Praze – pracoviště Jihlava – uspořádaly
v září 2013 tradiční dvoudenní mezinárodní konferenci Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech
a mezi dětmi. Hlavními tématy byly právní aspekty, trendy a eliminace kybernetické kriminality a vzdělávání, výzkum,
prevence a strategie kybernetické a informační bezpečnosti.
V září byl také vyhlášen další ročník soutěže S Vysočinou bezpečně na Internetu. Tentokrát se jednalo o vědomostní soutěž
k problematice elektronické bezpečnosti a užívání informačních a komunikačních technologií. Ze tří soutěžních kol vzešlo
pět nejlepších řešitelů v každé kategorii, kteří postoupili do závěrečného ﬁnále. Finálové kolo proběhlo v únoru 2014 v sídle
Kraje Vysočina v Jihlavě a studenti měli za úkol představit svůj vlastní projekt na téma Elektronická bezpečnost.
Kraj Vysočina umožnuje subjektům působícím v oblasti ICT v Kraji Vysočina získat značku Kraj Vysočina DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ INTERNET, pokud jejich produkty naplňují myšlenku elektronické bezpečnosti. V současné době tuto
značku používá sedm ﬁrem.

INTERNET V TELČI
Vedle tradičního hudebního folkového festivalu Prázdniny v Telči ﬁguruje už čtrnáct let v programu nenápadná
aktivita pod názvem Internet v Telči. Akce je nenápadná pouze svým názvem, obsahem nikoli. Mladí lidé nejen
z oboru pravidelně v Telči budují IT infrastrukturu založenou na moderních technologiích především z oblasti výstavby
optických a bezdrátových sítí a názorně zprostředkovávají seznámení s oborovými produkty a novinkami. Projekt
Internet v Telči je tradičně doprovázen odborným seminářem, tentokrát s podtitulem Veřejnoprávní sítě, systémy
operačního řízení složek IZS a národní systém příjmu tísňového volání. Seminář byl určen nejen pro zástupce krajů,
měst a obcí, ale také odborné veřejnosti.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři Výroční zprávy Kraje Vysočina,
rád bych uvedl několika slovy část zprávy, která se týká jednoho ze čtyř
hlavních, přímo zákonem ustanovených orgánů kraje – krajského úřadu. Cítím
potřebu i důvody začít poděkováním. Moje díky jsou adresované právě vám.
Vítám, že se zajímáte o správu veřejných věcí, v tomto konkrétním případě
o jejich regionální úroveň, a vážím si toho. Ať je důvodem vašeho zájmu
o výroční zprávu cokoliv, je dobře, že je to právě tento dokument, kde hledáte
základní informace o našem kraji, činnosti jeho orgánů a vazbách na veřejné
služby poskytované příspěvkovými organizacemi, vůči nimž kraj vystupuje jako
zřizovatel (a tedy v podstatě jako vlastník, akcionář, investor atd.). Váš zájem je
jednak potvrzením smysluplnosti naší práce na výroční zprávě a jednak vaším osobním příspěvkem k fungování
demokratického systému v regionu.
Výroční zpráva vám nabízí sice jen základní údaje a informace, jsou však skutečně validní (ověřené) a také komplexní.
Ze žádného jiného dokumentu kraje nemůžete získat tak ucelený přehled o hlavních aktivitách kraje včetně krajem
poskytovaných a zajišťovaných veřejných služeb a včetně výkonné a správní činnosti krajského úřadu. Jsou to opravdu
jen základní údaje, ale je samozřejmě lepší hledat podrobnosti a hlubší vhled do dílčí problematiky již s vnímáním
celkového rámce.
Krajský úřad především zajišťuje výkon usnesení takzvaných samosprávných orgánů kraje (zastupitelstva, rady
a hejtmana), poskytuje servis pro jejich rozhodování (a je také nositelem návrhové kompetence, a tím i svého dílu
související odpovědnosti) a vykonává státní správu v takzvané přenesené působnosti. Podílí se i na řízení
příspěvkových organizací, a to v rámci pověření rady kraje. Úřad je tu samozřejmě především pro vás, klienty,
zákazníky, pro veřejnost, pro fyzické osoby (občany i podnikatele) i organizace (právnické osoby). Jsme připraveni
pracovat pro vás a poskytovat vám službu.
Prosím však o pochopení, pokud rozhodnutí, stanoviska, postupy a aktivity úřadu nejsou v konkrétním případě v souladu
s vaším jednotlivým požadavkem, přáním či očekáváním. Kraje a i samotné krajské úřady jsou mimo jiné také
mocenskými orgány, jež v mnohých případech rozhodují o právech a povinnostech jednotlivých osob nebo jejich skupin,
a řada jejich rozhodnutí a aktivit se týká zájmů takovýchto osob. Protože tyto zájmy jsou často protichůdné, nevyhneme
se situacím, kdy někomu nemůže být vyhověno, musí mu být něco přikázáno, nebo naopak zakázáno, nemůže dostat,
co žádá, nebo nemůže být konáno, jak si přeje. Je to přirozené. Při své práci ctíme především právo, právní řád, a tedy
ústavu, ústavní zákony, „obyčejné“ zákony a k nim vydané prováděcí předpisy. Ctíme také obecný, nebo chcete-li,
veřejný zájem. Při výkonu státní správy navíc musíme respektovat řídicí akty ústředních orgánů státní správy (zejména
ministerstev). V neposlední řadě pak při výkonu samostatné působnosti (samosprávy kraje, do které výkonná moc státu
zasahovat nemůže) respektujeme rozhodnutí krajské samosprávy, zastupitelstva, rady a případně hejtmana. Soukromé
zájmy, jsou-li ve vzájemném rozporu, pak musíme v takovýchto mezích posuzovat a citlivě vyvažovat.
Krajský úřad má tedy pro svoji práci řadu omezení a podmínek. Přes to všechno se pokoušíme být k vám vstřícní,
otevření a přátelští a o to budeme i nadále usilovat. Myslím, že se nám to společně docela daří. Nemusíme spolu vždy
a ve všem souhlasit, ale důležité je, abychom se respektovali, byli k sobě korektní a aby úřad odváděl profesionální práci.
A k takovému usilování se vůči veřejnosti sám za sebe i za celý krajský úřad zavazuji.

Zdeněk Kadlec
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
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KRAJSKÝ ÚŘAD
Krajský úřad zaměstnává 424 lidí (stav ke 31. prosince 2013). 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, jenž není zařazen do sekcí, stojí vedoucí odboru, který je podřízen přímo řediteli. V čele oddělení nezařazených
do sekcí ani odborů stojí vedoucí oddělení, již 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 (13) 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.

Organizační struktura Krajského úřadu Kraje Vysočina
Ředitel
Odbor sekretariátu hejtmana

Oddělení vnitřní kontroly

Oddělení řízení lidských zdrojů

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení interního auditu

Sekce ekonomiky a podpory

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 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
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Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu
Sekce

Odbor

Odbor
sekretariátu
hejtmana

Odbor
ekonomický

Oddělení

Prevence kriminality, romská problematika,
integrace cizinců

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,
komisí a výborů, 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

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

Přenesená působnost (státní správa)
Integrovaný záchranný systém, řešení
krizových situací

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

Organizační a administrativní záležitosti

Veřejné sbírky, agenda výherních hracích
přístrojů, přezkum správních rozhodnutí
obcí ve věci poplatků a daní

Oddělení rozpočtu
a ﬁnancování

Krajský rozpočet a závěrečný účet, úvěry,
dotace včetně dotací z Evropské unie

Finanční vypořádání dotací, podklady
pro státní závěrečný účet

Oddělení ﬁnancování
a výkaznictví obcí

Analýzy dat obcí pro potřeby samosprávy

Předávání účetních a ﬁnančních výkazů obcí
do CSÚIS, zprostředkování dotací obcím,
ﬁnanční vypořádání dotací obcí se SR

Účetnictví kraje

Finanční, účetní a výkazy PAP kraje pro CSÚIS

Oddělení účetnictví
Sekce ekonomiky a podpory

Samostatná působnost (samospráva)

Oddělení krizového
řízení a bezpečnosti

Rozvoj informačních technologií, koncepce
informatizace kraje, projektové řízení

Odbor
informatiky

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, kartograﬁcké 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
Oddělení
veřejnosprávní
kontroly

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
u krajských příspěvkových organizací
a u příjemců veřejné ﬁnanční podpory

Zpracování roční zprávy o ﬁnančních
kontrolách pro MF

Odbor kontroly
Oddělení
přezkoumání
hospodaření obcí

Přezkoumání hospodaření obcí a svazků
obcí
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Sekce

Odbor

Oddělení

Sekce pro službu veřejnosti

Přenesená působnost (státní správa)

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

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 odvolávání 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

Oddělení sociální
ochrany a prevence

Zajišťování realizace systému primární
prevence rizikového chování ve školách
v Kraji Vysočina, zajištění koordinace
protidrogové politiky v kraji

Stížnosti, státní správa na úseku sociální
práce a sociálně-právní ochrany dětí,
evidence, příprava budoucích pěstounů
a osvojitelů

Oddělení rodinné
a seniorské politiky
a rozvoje služeb

Tvorba a realizace rodinné a seniorské
politiky, plnění funkce zřizovatele
k příspěvkovým organizacím ve vztahu
k investicím a zadáváním veřejných zakázek,
příprava investičních plánů a realizace
veřejných zakázek v rámci zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
zajišťování propagace systému sociální péče
v Kraji Vysočina

Oddělení sociálních
služeb

Výkon zřizovatelských funkcí k příspěvkovým
organizacím v oblasti ﬁnancování;
střednědobé plánování rozvoje sociálních
služeb, spolupráce s NNO a obcemi včetně
poskytování dotací na provoz sociálních
služeb, realizace projektů z evropských
strukturálních fondů

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), romská problematika; spolupráce
na tvorbě koncepce rodinné politiky

Výkon státní správy na úseku sociálních
služeb – registrace a registr poskytovatelů
sociálních služeb, kontrola poskytovatelů
sociálních služeb, stížnosti, činnost
koordinátora romských poradců,
vidimace a legalizace

Oddělení
hospodářské správy

Odbor školství,
mládeže a sportu

Samostatná působnost (samospráva)

Odbor
sociálních věcí

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 13

—

141

K R A JSK Ý Ú Ř A D

Sekce

Odbor

Oddělení

Oddělení zdravotní
péče

Samostatná působnost (samospráva)

Odbor
zdravotnictví

Sekce pro službu veřejnosti

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.

Odbor lesního
a vodního
hospodářství
a zemědělství

Stížnosti, ustavuje nezávislé odborné
komise, přezkoumávání lékařských
posudků o zdravotní způsobilosti,
přezkoumávání 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.
Ochrana přírody a krajiny, škody způsobené
chráněnými živočichy, CITES, ochrana
zemědělské půdy, strategická EIA. Zřizování
a péče o přírodní rezervace a památky,
zřizování přírodních parků, koncepce
a strategie ochrany přírody a krajiny

Oddělení ochrany
přírodních zdrojů

Odbor životního
prostředí

Přenesená působnost (státní správa)

Zřizovatelská funkce, kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky u zdravotnických
zařízení zřizovaných krajem, metodická
pomoc 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

Integrovaná povolení, posuzování vlivů
na životní prostředí, stavby v ložiskových
územích, prevence závažných havárií,
ochrana zemědělské půdy, Odpadové
hospodářství, ochrana ovzduší, ISPOP

Oddělení integrované
prevence a EIA

Integrovaná povolení, posuzování vlivů
na životní prostředí, Informační systém
kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Oddělení rozvoje
a podpory životního
prostředí

Příprava a řízení krajských projektů v oblasti
životního prostředí, GIS, koncepční práce
a propagace v oblastech životního prostředí,
radonový program, ekologická výchova,
spolupráce s NNO v životním prostředí

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, státní
správa podle zákona č. 226/2013 Sb.,
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků
na trh s platností od 1. 9. 2013

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 před týráním,
veterinární péče, sdělení výše nedoplatku
přídělové ceny
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Sekce pro službu veřejnosti

Sekce

Odbor

Oddělení

Oddělení územního
plánování

Samostatná působnost (samospráva)

Pořizování územně plánovací
dokumentace a územně plánovacích
podkladů kraje, funkce nadřízeného
orgánu územního plánování pro obce
a úřady územního plánování na ORP

Dotace na územní plány obcí

Odbor územního
plánování
a stavebního
řádu

Agenda stavebního úřadu ve správním
obvodu, agenda odvolacího orgánu
pro stavební úřady kraje, agenda odvolacího
orgánu pro vyvlastňovací úřady v kraji

Oddělení stavebního
řádu

Odbor
regionálního
rozvoje

Oddělení
strategického
plánování

Strategie rozvoje kraje, správa regionálních
statistických databází, podpora rozvoje
venkova, dohled nad Fondem Vysočiny

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

Sekce pro rozvoj regionu

Energetická koncepce

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 dopravy

Odbor dopravy
a silničního
hospodářství

Přenesená působnost (státní správa)

Oddělení správy
komunikací a dopravní
obslužnosti

Zřizování KSÚSV, správa, údržba a opravy
silnic, koncepce rozvoje silniční sítě,
dopravní obslužnost

Oddělení projektového
řízení

Pomoc při čerpání ﬁnančních prostředků
v oblasti dopravy, zajišťování přípravy
a ﬁnančního 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 ﬁnančního zajišťování

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

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

Odbor majetkový

Odbor kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

Podpora rozvoje cestovního ruchu
a marketingové propagace, výkon
zřizovatelských funkcí k organizaci
v cestovním ruchu
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Bydliště zaměstnanců krajského úřadu k 31. 12. 2013

Havlíčkobrodsko − 43
Jihlavsko − 224
Pelhřimovsko − 41
Třebíčsko − 50
Žďársko − 61
Mimo kraj – 5

Vzdělání zaměstnanců krajského úřadu v roce 2013

Střední odborné bez maturity – 1,2 %
Úplné střední s maturitou – 25,7 %
Vyšší odborné – 1,7 %
Vysokoškolské – 71,4 %

Fluktuace zaměstnanců krajského úřadu v roce 2013

Přijato − 36
Odešlo − 35
Rozdíl − 1
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SEZ N A M O RG A N IZ AC Í Z Ř IZOVA N ÝC H K R A J EM

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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