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Rozhodnou-li občané České 
republiky v referendu o tom, že 
se od příštího roku naše země 
stane jedním z členů Evropské 
unie, otevřou se tím mnohé nové 
příležitosti – především však pro 
ty, kteří jsou schopni a připraveni 
se jich chopit. Občas se výhody 
vstupu do EU neprávem zužují 
na představy o velkých sumách 
peněz, které sem mají přijít na 
rozvojové projekty. Ano, jistě, 
částky to budou nemalé a nebude 
snadné je získat. Daleko důleži-
tějším přínosem je to, že se posa-
díme k jednomu stolu s těmi, kdo 
v Evropě rozhodují, že náš hlas 
opět, jako už tolikrát v historii, 
neumlčí mocný soused. Společná 
Evropa kdysi vznikla jako diplo-
matický vynález na udržení míru 
v Evropě pro základě vize Otce 
společné Evropy, francouzské-
ho politika a ekonoma Roberta 
Schumana. Ten totiž tvrdil, že 
budou-li vzájemně provázány 
ekonomiky evropských zemí, 
nebudou pak tyto země útočit na 
vlastní majetky. Historie mu dala 
naštěstí za pravdu.
Přes všechna pozitiva a historické 
souvislosti nelze na druhé straně 
společnou Evropu vidět nekritic-
ky jako místo, kde je vše ideální, 
vládnou v ní jen osvícení politici 
(zde se jedná spíše o úředníky) 
a pečení holubi létají přímo do 
úst. Každopádně je dobré si 
nyní, pár dní před referendem, 
zodpovědně odpovědět, zda si 
Česká republika může dovolit ve 
společné Evropě nebýt.
Ale vraťme se k oněm finanč-
ním prostředkům, které může 
republika vstupem získat. Jedná 
se skutečně o vysoké částky, 
přibližně 75 miliard Kč pro ob-
dobí 2004–2006. O tyto peníze 
se musíme zasloužit – musíme 
připravit dostatek kvalitních pro-

jektů a zajistit dostatečné finanční 
zdroje na jejich spolufinancování. 
Navíc se musíme vypořádat 
s maximalistickými nároky na 
formální stránku podávání pro-
jektů, připravit se na mnohdy 
zdlouhavé schvalovací procedury 
atd. Někdy tomu říkáme „boj 
s bruselským byrokratem“. Potíž 
je v tom, že kdo se mu nepřizpů-
sobí, nic nedostane.
Celých 35  % z celkového balíku 
finančních prostředků (z tzv. 
strukturálních  fondů) bude přidě-
leno jednotlivým regionům, aby 
financovaly projekty regionální-
ho charakteru. Při rozhodování 
o přidělení podpory jednotlivým 
projektům budou mít poměrně 
velký vliv členové krajské samo-
správy. O rozdělení zbylých 65  % 
prostředků se bude rozhodovat na 
státní úrovni, a bude o ně tudíž 
probíhat soutěž mezi regiony. 
V této soutěži vyhraje ten, kdo 
bude připraven!
A tím se konečně dostávám k já-
dru tohoto článku. Pracovníci 
odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu kraje Vysočina 
jsou si vědomi významu kvalitní 
přípravy na čerpání fondů EU. 
Odbor bude v tomto procesu 
hrát významnou iniciační roli, 
chce napomáhat vzniku a kvalit-
nímu zpracování projektů, chce 
poskytovat kompletní a správně 
zacílené informace, které – jsou-
-li navíc včasné –  mají doslova 
cenu zlata. 
Proto nyní odbor regionálního 
rozvoje přichází s tzv. Akčním 
plánem přípravy na čerpání 
fondů EU, který bude předkládat 
ke schválení orgánům samosprá-
vy v měsíci červnu. Tento akční 
plán zahrnuje řadu konkrétních 
kroků, jež bude třeba podniknout 
v období od června 2003 do září 
2004. Mimo jiné se zde počítá 

s intenzivní informační kampaní, 
kterou v podstatě tímto článkem 
startujeme. 
Na další straně najdete program 
konference, která se za účasti 
hejtmana a dalších členů rady 
kraje bude konat dne 11. 6. 2003 
v kongresovém sále v sídle 
krajského úřadu. Po této konfe-
renci bude následovat řada obo-
rových seminářů a dalších akcí 
se společným tématem fondů EU. 
S každým dalším Zpravodajem 
kraje Vysočina se vám do rukou 
dostane stálá rubrika o pro-
blematice EU a fondů, v níž 
vás bude odbor regionálního 
rozvoje vždy v dostatečném 
předstihu informovat o všem 
podstatném. Informace bude-
me též průběžně doplňovat na 
webových stránkách kraje.   
O kraji Vysočina se takřka do 
omrzení omílá mýtus o chudém 
kraji, kde jíme suché  brambory 
se solí. Tato neprávem přisuzo-
vaná role outsidera nám může 
paradoxně pomoci při využití 
evropských financí. Byla tu řeč 
o soutěži. Právě outsideři často 
překvapují větší dravostí, vyna-
lézavostí a pružností, a výchozí 
handicap se tak může stát výho-
dou. A lidé z Vysočiny už svou 
šikovnost prokázali v progra-
mech Sapard i Phare, kde jsme 
byli v čerpání na špici.
Takže závěrem nezbývá než Vy-
sočině (nám z Vysočiny) ve snaze 
o získání podpory z EU popřát 
pevné nervy a výdrž, hodně 
chytrých hlav s dobrými nápady 
a ještě mnoho dalšího, co bude 
k dosažení úspěchu nepochybně 
třeba. 
Čtěte naši rubriku, jistě se vám 
to vyplatí!
Za tým kolegů z odboru regio-
nálního rozvoje

Věra Jourová

Intenzivní informační kampaň k možnostem 
čerpání fondů EU právě začíná

Kdo bude připraven,
nebude překvapen



Program
 
  9.00–9.15 Úvodní slovo 
 hejtman kraje Vysočina Ing. František Dohnal
  9.15–9.35 Regionální politika EU a její finanční nástroje 
 Kate Watson - zástupce delegace Evropské komise
  9.35–9.50 Základní informace o stavu operačních programů
 RNDr. Ing. Martin Černý – odbor regionálního roz-

voje KrÚ kraje Vysočina
  9.50–10.05 Společný regionální operační program
 Mgr. Věra Jourová – Ministerstvo pro místní rozvoj
10.05–10.15 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční  

zemědělství
 Luděk Hrůza – odbor regionálního rozvoje KrÚ kraje 

Vysočina 
10.15–10.25 Operační program Infrastruktura 
 Mgr. Dušan Vichr – odbor regionálního rozvoje KrÚ  

kraje Vysočina 
10.25–10.35 Operační program Průmysl a podnikání
 Ing. Tomáš Čihák – odbor regionálního rozvoje KrÚ  

kraje Vysočina 
10.35–10.55 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
 RNDr. Kamil Ubr – odbor školství, mládeže a sportu 

KrÚ kraje Vysočina
10.55–11.30 Přestávka 
11.30–12.00 Akční plán ke zvýšení absorpční kapacity kraje Vy-

sočina na čerpání fondů EU
 RNDr. Ing. Martin Černý – odbor regionálního rozvo 

je KrÚ kraje Vysočina 
12.00–12.20 Prezentace průmětu aktuálních statistických dat
 do mapových děl GIS (informace o disparitách 
 v jednotlivých ukazatelích v rámci kraje) 
 GaREP, spol. s r. o.
12.20–12.40 Stav připravenosti kraje z pohledu profesionálního  

zpracovatele projektů 
 Ing. Zdeňka Škarková – Regionální rozvojová agen-

tura Vysočina  
12.40–13.00 Aktuální finanční otázky související s čerpáním pro- 

středků na strukturální operace 
 Ing. Jan Gregor – Ministerstvo financí
13.00–13.20 Prezentace Rozvojové banky Rady Evropy 
 Ing. Pavel Frelich, MPhil. – Ministerstvo financí
13.20–14.00 Diskuze

Zásadní změna v problematice
veřejných sbírek

Účinností zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách došlo k zá-
sadní změně v úpravě problematiky veřejných sbírek.
Veškeré zastřešení agendy veřejných sbírek, zejména osvědčování, 
kontrola a dozor nad jejich konáním přešlo do kompetence těch 
krajských úřadů, na jejichž území má obec nebo právnická osoba 
konající veřejnou sbírku sídlo.
Ekonomický odbor Krajského úřadu kraje Vysočina eviduje 10 
rozhodnutí předaných z okresních úřadů, kterými byla veřejná 
sbírka povolena přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 117/2001 
Sb., o veřejných sbírkách, z toho 6 veřejných sbírek doposud po-
kračuje. K těmto rozhodnutím bylo v dalších 35 případech obcím 
a právnickým osobám doručeno ekonomickým odborem Krajské-
ho úřadu kraje Vysočina osvědčení data přijetí oznámení podle § 
4 odst. 1 zákona 117/2001 Sb. a v 71 případech bylo vydáno roz-
hodnutí, jak umožňuje § 4 odst. 2 zákona 117/2001 Sb., z důvodu 
hodných zvláštního zřetele, pro něž se navrhuje zahájit sbírku ve 
lhůtě kratší než 30 dnů. Tímto důvodem hodným zvláštního zřetele 
byly v srpnu loňského roku záplavy, které postihly Českou repub-
liku. Díky pohotovosti a obětavosti měst a obcí v kraji Vysočina se 
podařilo formou veřejných sbírek shromáždit 4 832 tis. Kč, které 
putovaly nejvíce postiženým obcím v celé České republice.
Celkový výtěžek veřejných sbírek v kraji Vysočina, který byl do 
dnešního dne vyúčtován, činí 9 124 tis. Kč.

 Marie Vostálová, ekonomický odbor
 telefon: 564 602 231, e-mail: vostalova.m@kr-vysocina.cz

Odbor ekonomický

Netradiční veletrh s názvem 
Gastroden Vysočiny  je aktivi-
tou, jejímž cílem je vytvoření 
nových dodavatelsko-odběra-
telských vztahů mezi firmami 
našeho regionu podnikajícími 
v potravinářském průmyslu 
a jejich odběrateli, kterými 
jsou  provozovatelé stravova-
cích a ubytovacích zařízení, 
z nichž jsou mnohá zřizována 
krajem a obcemi. Kraj Vy-
sočina má zájem, aby došlo 
k navýšení objemu vzájem-
ného obchodu mezi subjekty 
v rámci našeho regionu, a jako 
zřizovatel mnoha stravovacích 
zařízení chce vlastním proak-
tivním způsobem položit zá-
klad k vytváření regionálních 

Gastroden Vysočiny
dodavatelsko-odběratelských 
sítí.
Gastroden Vysočiny se usku-
teční 24. 6. v Kongresovém 
centru Krajského úřadu kraje 
Vysočina. K jeho návštěvě 
jsou zváni všichni ti, kdo mají 
zájem seznámit se s novými 
obchodními partery a jejich 
produkty. Vzhledem k tomu, 
že se akce koná na půdě KrÚ, 
bude vstup pouze na pozván-
ky, které  zájemci na požádání 
zdarma obdrží poštou. Gastro-
den Vysočiny bude slavnostně 
zahájen v 10.00 hodin.

 Olga Wiesnerová, odbor 
regionálního rozvoje 
telefon: 564 602 534, e-mail: 
wiesnerova.o@kr-vysocina.cz
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Zákon č. 100/1988 Sb., o sociál-
ním zabezpečení, ve znění poz-
dějších předpisů, vymezuje v § 
73 poskytování peněžitých a věc-
ných dávek jako jednu z forem 
sociální péče. Poskytování dávek 
osobám v hmotné nouzi, tj. při 
nedostatečném příjmu, upravuje 
zákon č. 482/1991 Sb., o sociální 
potřebnosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Při vymezení okruhu 
osob v hmotné nouzi (sociálně 
potřebných) a výše poskytované 
pomoci se vychází ze zákona č. 
463/1991 Sb., o životním minimu, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Částky životního minima jsou 
zvyšovány nařízením vlády; od 1. 
10. 2001 platí částky stanovené na-
řízením vlády č. 333/2001 Sb., kte-
rým se zvyšují částky životního 
minima. Jednotlivé druhy dávek 
sociální péče stanoví dále vyhláš-
ka MPSV č. 182/1991 Sb., kterou 
se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení a zákon ČNR o pů-
sobnosti orgánů ČR v sociálním 
zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů. Samotný již zmiňovaný 
zákon o sociálním zabezpečení 
též obsahuje ustanovení týkající se 
příspěvku při péči o blízkou nebo 
jinou osobu. Současná právní 
úprava tak zakotvuje celou řadu 
konkrétních dávek sociální péče, 
z nichž některé se v praxi téměř 
nevyužívají, jiné jsou naopak 
velice frekventované, např. dávky 
sociální potřebnosti či příspěvky 
dle § 23 vyhlášky č. 182/1991 Sb.
Organizaci a působnost jednot-
livých orgánů v oblasti sociální 
péče upravuje zákon č. 114/1988 
Sb., o působnosti orgánů ČR 
v sociálním zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud jde 
o dávky sociální péče, v jeho § 1 
odst. 1 jsou určeny následující or-
gány sociálního zabezpečení:
a) Ministerstvo práce a sociálních 
věcí České republiky
b) krajský úřad
c) obecní úřad obce s rozšířenou 
působností
d) pověřený obecní úřad
e) obecní úřad

Dávky sociální péče přitom 
poskytují a jako prvostupňový 
orgán o nich rozhodují buď 
obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, pověřené obecní úřa-
dy, nebo obecní úřady v přene-
sené působnosti podle toho, jaký 
rozsah výkonu státní správy na 
ně platná právní úprava přenáší, 
a v ojedinělém případě též obce 
v samostatné působnosti. Obce 
s pověřeným obecním úřadem 
a obce s rozšířenou působností 
jsou konkrétně vymezeny v přílo-
hách č. 1 a 2 k zákonu č. 314/2002 
Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí 
s rozšířenou působností, správní 
obvody těchto obcí pak stanovuje 
vyhláška Ministerstva vnitra č. 
388/2002 Sb. O odvoláních proti 
rozhodnutí o dávce rozhoduje 
vždy krajský úřad.
Na obecních úřadech obcí s rozší-
řenou působností mohou občané 
požádat o následující dávky soci-
ální péče:
– příspěvek na výživu dítěte 
podle § 5 zákona č. 482/1991 Sb., 
o sociální potřebnosti,
– příspěvek na pořízení základní-
ho vybavení dítěte (svěřeného do 
předpěstounské péče) podle § 26 
odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– příspěvek při uzavření manžel-
ství podle § 26 odst. 2 vyhlášky č. 
182/1991 Sb.,
– peněžitý příspěvek na úhradu 
za užívání bytu při péči o neza-
opatřené osiřelé dítě podle § 27 
vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– jednorázové příspěvky na opat-
ření zvláštních pomůcek podle § 
33 vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– příspěvek na úpravu bytu  podle 
§ 34 vyhlášky č. 182/1991 Sb., 
– příspěvek na zakoupení, cel-
kovou opravu a zvláštní úpravu 
motorového vozidla podle § 35 
vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– příspěvek na provoz motorové-
ho vozidla podle § 36 vyhlášky č. 
182/1991 Sb.,
– dávky občanům společensky 
nepřizpůsobeným podle § 54 a 55 
vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Současně je třeba uvést, že do 
kompetence obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností přešla od 
1. 1. 2003 i rozhodování o dvou 
institutech sociální péče, a to 
o přiznání mimořádných výhod 
pro těžce zdravotně postižené 
občany podle § 31 vyhlášky č. 
182/1991 Sb. a o poskytování 
bezúročných půjček rodinám 
s dětmi a těžce zdravotně posti-
ženým občanům podle §§ 57 a 58 
vyhlášky č. 182/1991 Sb.
Pověřené obecní úřady rozhodují 
o přiznání uvedených dávek soci-
ální péče:
– jednorázové nebo opakující se 
peněžité či věcné dávky k zabez-
pečení výživy a ostatních základ-
ních osobních potřeb a k zajištění 
nezbytných nákladů na domác-
nost (= dávky sociální potřebnos-
ti) podle § 4 zákona č. 482/1991 
Sb., o sociální potřebnosti,
– fakultativní (nenároková) dávka 
v mimořádných případech podle 
§ 8a odst. 1 a 2 zákona č. 482/
1991 Sb., o sociální potřebnosti,
– příspěvek při péči o osobu blíz-
kou nebo jinou podle § 80 a násl. 
zákona č. 100/1988 Sb., o sociál-
ním zabezpečení,
– příspěvek rodičům nezaopat-
řených dětí, těhotným ženám 
a nezaopatřeným dětem podle § 
23 vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– příspěvek na rekreaci dětí dů-
chodce podle § 28 vyhlášky č. 
182/1991 Sb.,
– příspěvek na rekreaci a lázeň-
skou péči důchodce podle § 38 
vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– příspěvek na zvýšené životní 
náklady podle § 42 odst. 4 a 5 
vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– příspěvek na provoz telefonní 
účastnické stanice podle § 43 
vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– příspěvek na úhradu za užívání 
bezbariérového bytu a garáže 
podle § 45 vyhlášky č. 182/1991 
Sb.,
– příspěvek úplně nebo prakticky 
nevidomým občanům podle § 46 
vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– dávky občanům žijícím v mi-

mořádně obtížných poměrech 
podle § 51 odst. 1 a 2 vyhlášky 
č. 182/1991 Sb.,
– dávky občanům, kteří se 
přechodně ocitli v mimořádně 
obtížných poměrech z důvodu 
živelní pohromy nebo požáru 
podle § 51 odst. 3 vyhlášky č. 
182/1991 Sb.
Obecními úřady v přenesené 
působnosti jsou příslušné k při-
znání těchto dávek:
– fakultativní (nenároková) 
dávka v mimořádných přípa-
dech podle § 8a odst. 3 zákona 
č. 482/1991 Sb., o sociální po-
třebnosti,
– jednorázové peněžité a věcné 
dávky zdravotně postiženým 
a starým občanům podle § 32 
vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– příspěvek na individuální 
dopravu podle § 37 vyhlášky č. 
182/1991 Sb.,
– příspěvek na topnou naftu 
a zakoupení topných těles 
a dalších spotřebičů podle § 39 
vyhlášky č. 182/1991 Sb.,
– příspěvek na zřízení a změnu 
připojení telefonní účastnické 
stanice podle § 40 vyhlášky č. 
182/1991 Sb.,
– jednorázové peněžité pří-
spěvky nebo věcné dávky při 
odchodu svěřenců z ústavů 
pro tělesně postiženou mládež 
podle § 41 vyhlášky č. 182/
1991 Sb.,
– příspěvek na společné stra-
vování podle § 48 vyhlášky č. 
182/1991 Sb.
Závěrem je třeba uvést, že dáv-
ky mohou poskytovat rovněž 
obecní úřady v samostatné 
působnosti, konkrétně se jedná 
o jednorázový peněžitý příspě-
vek občanům, kteří se ocitli 
v mimořádně nepříznivých 
sociálních podmínkách, podle 
§ 14 odst. 2 zákona č. 114/1988 
Sb.

 Helena Kolouchová, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví
telefon: 564 602 824, e-mail: 
kolouchova.h@kr-vysocina.cz

Kam pro dávky sociální péče od ledna 2003?

Na co se nás často ptáte
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Ve dnech 13. a 14. června 2003 
proběhne na území České repub-
liky referendum o přistoupení 
České republiky k Evropské 
unii, které vyhlásil prezident re-
publiky svým rozhodnutím, jež 
bylo publikováno v částce 47 pod 
č. 116. Organizačně technickou 
přípravu, průběh a provádění 
referenda zajišťují krajské úřady, 
úkoly jsou však stanoveny mj. 
i pověřeným obecním úřadů, 
obecním úřadům a starostům 
obcí v § 15, 16 a 17 zákona č. 114/
2003 Sb., o provádění referenda 
o přistoupení České republiky 
k Evropské unii a o změně ně-
kterých zákonů (dále jen „zákon 
o referendu“). Pravidla provádění 
referenda budou do značné míry 
shodná s postupy při provádění 
voleb do zastupitelských orgánů 
České republiky. 
Hlavní odchylky od volebního 
zákona se týkají:
– postupů při vyhlašování refe-
renda,
– vyhlašování výsledků refe-
renda,
– přezkoumávání ústavnosti 
a zákonnosti provádění referen-
da, jakož i úpravy opravného 
prostředku proti rozhodnutí 
prezidenta republiky nevyhlásit 
opakované referendum; tato říze-
ní se svěřují výlučně Ústavnímu 
soudu.
 Konání referenda (§ 7 zákona 

o referendu)
Referendum proběhne ve dvou 
dnech, a to v pátek 13. června 
2003 od 14.00 hod. do 22.00 hod. 
a v sobotu dne 14. června 2003 
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
 Hlasovací právo v referendu 

(§ 3 odst. 1 a 2 zákona o refe-
rendu)
Právo hlasovat v referendu má 
každý občan České republiky, 
který alespoň druhý den konání 
referenda dosáhl věku 18 let a ne-
ní zbaven způsobilosti k právním 
úkonům, nedošlo u něho k ome-
zení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu a nevyko-
nává službu vojáka z povolání 
v zahraničí, jestliže povaha 

vykonávané služby nebo místo 
jejího výkonu neumožňují výkon 
práva hlasovat v referendu. Právo 
hlasovat v referendu není vázáno 
na trvalý pobyt oprávněné osoby. 
Státní občané České republiky, 
žijící trvale nebo dlouhodobě 
v zahraničí, mohou realizovat  
právo hlasování v referendu pou-
ze na území České republiky.
 Seznamy pro referendum

(§ 5 odst. 1 až 6 zákona o refe-
rendu)
1) Seznam oprávněných ob-
čanů 
Za seznam oprávněných občanů 
se považuje stálý seznam voličů 
vedený dle zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých záko-
nů. Seznam vede obecní úřad 
pro voliče, kteří jsou v této obci 
přihlášeni k trvalému pobytu. 
2) Zvláštní seznam oprávně-
ných občanů
vede obecní úřad pro  oprávně-
né občany, kteří nejsou v jeho 
územním obvodu přihlášeni 
k trvalému pobytu, popř. nemo-
hou z důvodů níže uvedených 
hlasovat v okrsku, v jehož stálém 
seznamu jsou zapsáni. Jedná se 
o následující případy :
– vykonávají v obvodu obce zá-
kladní nebo náhradní vojenskou 
službu,
– jsou ve zdravotnickém zařízení, 
odborném léčebném ústavu nebo 
v obdobném ústavu či zařízení ,
– jsou v policejní cele, v místě 
výkonu vazby nebo v místě tres-
tu odnětí svobody,
– hlasují na hlasovací průkaz.
 Hlasovací průkaz (§ 6 odst. 1 

až 3 zákona o referendu)
vydává obecní úřad v místě 
trvalého pobytu oprávněnému 
občanovi, který nebude moci 
hlasovat v okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán. Hlasovací 
průkaz pro oprávněného občana, 
který má bydliště v zahraničí, 
vydává zastupitelský úřad, u ně-
hož je oprávněný občan veden 
ve zvláštním seznamu. Hlaso-
vací průkaz opravňuje ve dnech 
konání referenda k zápisu do 

Úkoly spojené s referendem
o přistoupení ČR k Evropské unii

Vstupní vzdělávání úředníků 
územních samosprávných celků

Kraj Vysočina nabízí na základě udělené akreditace zajištění 
vstupního vzdělávání pro úředníky územních samosprávných 
celků v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
V současné době jsou naplánovány dva cykly programu vstup-
ního vzdělávání: v měsíci červnu a v září. Školení v níže uve-
dených modulech je poskytováno zdarma.

Harmonogram programu vstupního vzdělávání – červen

Název modulu Datum 
konání

Základy veřejného práva a evropského 
správní právo   2. června

Komunikace a management   2. června
Veřejná správa a krajské zřízení 1.část 10. června
Veřejná ekonomika a finance 1. část 18. června
Veřejná ekonomika a finance 2. část 18. června
Veřejná správa a krajské zřízení 2. část 30. června
Etika úředníka 30. června

Harmonogram programu vstupního vzdělávání – září

Název modulu Datum 
konání

Komunikace a management   1. září
Etika úředníka   1. září
Veřejná ekonomika a finance 1. část   8. září
Veřejná ekonomika  a finance 2. část   8. září
Veřejná správa a krajské zřízení 1. část 17. září
Základy veřejného práva a evropské 
správní právo 17. září

Veřejná správa a krajské zřízení 2. část 22. září

Výuka všech modulů probíhá v budově Krajského úřadu kraje 
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
Přihlášky zasílejte na níže uvedené adresy:

Krajský úřad kraje Vysočina
personální oddělení
Žižkova 57
586 33 Jihlava

cincarova.j@kr-vysocina.cz

 Ivana Hanauerová, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu
reditele a krajského

živnostenského úradu
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výpisu ze zvláštního seznamu 
v jakémkoliv okrsku na území 
České republiky. O vydání hla-
sovacího průkazu je možné žá-
dat ode dne vyhlášení referenda, 
tj. od 28. dubna 2003, a to :
– osobně do okamžiku uzavření 
stálého nebo zvláštního sezna-
mu, tj. do 11. 6. 2003 do 16.00 
hod.,
– písemným podáním opatře-
ným úředně ověřeným pod-
pisem oprávněného občana, 
doručeným nejpozději do 7 
pracovních dnů přede dnem ko-
nání referenda (tj. do 4. 6. 2003 
do 16.00 hod.) tomu, kdo vede  
stálý seznam.

Vysočina v číslech

Mzdový vývoj v kraji kopíruje zbytek republiky
Přestože se to traduje a zaručeně předává již od okamžiku, kdy se myšlenka kraje Vysočina narodila, není Vysočina chudým, na pomoc 
druhých odkázaným krajem. Svědčí o tom i průměrná výše dosahovaných mezd. Zdánlivě nízké číslo, 85 % celostátního průměru, vypadá 
hrozivě, pokud si neuvědomíme, že výrazně vyššího průměrného platu dosahují pouze Praha,  Středočeský kraj silně navázaný na pražské 
podmínky, Plzeňský kraj profitující z dominance krajského města a Moravskoslezský kraj, kde vedle vysoké nezaměstnanosti stále přetrvá-
vají relativně vysoké mzdy v těžkém průmyslu. Ostatní kraje jsou mzdově víceméně vyrovnány.
Zkoumání jednotlivých segmentů zaměstnavatelů přináší další překvapení. Na úrovni zemědělství jsou průměrné mzdy mezi všemi kraji 
v zásadě vyrovnány, rozptyl mezi kraji je vyrovnaný a mzdy zemědělců na Vysočině jsou prakticky přesně na celostátním průměru. Mzda 
v průmyslových podnicích Prahy je o čtvrtinu vyšší než ve zbytku republiky, nadprůměrnou hodnotu dosahuje i v ostatních krajích s vyš-
ším mzdovým průměrem. Prakticky tedy kopíruje hlavní křivku. Ještě výraznější je nepoměr mezi mzdou u stavebních podniků. U prů-
myslu i zemědělství to ovšem nesouvisí pouze s místně vyplácenými mzdami, ale i s tím, že největší průmyslové i stavební podniky sídlí 
v Praze a jejich mzdy se napočítávají do průměru hlavního města.
Další, detailnější porovnání mezd v jednotlivých sektorech není dosud přístupné v jednoduše porovnatelných číslech. Vyhodnocení před-
chozích období však napovídá, že hluboký propad proti celostátnímu průměru je nejen ve mzdách bank a pojišťoven, kde se opět projevuje 
koncentrace velkých podniků v Praze, ale i v oblasti platů zaměstnanců veřejné správy.
Naopak zaostávání platů zdravotníků a školských pracovníků za celostátním oborovým průměrem je relativně malé.

  Území Pořadí Celkem Zemědělství Průmysl Stavebnictví
  ČR celkem 15 125 11 863 15 526 15 834
  Hlavní město Praha 1 20 570 12 087 19 421 21 075
  Středočeský kraj 2 16 009 12 429 15 905 14 537
  Plzeňský kraj 3 15 322 12 116 17 101 15 060
  Moravskoslezský kraj 4 15 284 11 180 16 381 13 941
  Ústecký kraj 5 14 655 11 259 15 858 14 059
  Jihomoravský kraj 6 14 597 11 574 14 087 14 823
  Jihočeský kraj 7 14 481 12 052 14 796 14 513
  Liberecký kraj 8 14 473 11 442 14 675 14 872
  Zlínský kraj 9 14 246 11 600 13 578 14 636
  Královéhradecký kraj 10 14 223 12 251 13 977 14 207
  Karlovarský kraj 11 13 975 12 247 14 158 13 558
  Pardubický kraj 12 13 965 11 837 13 787 13 860
  Kraj Vysočina 13 13 841 11 798 14 201 13 597
  Olomoucký kraj 14 13 787 11 779 14 481 14 478

 Pavel Bárta, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: barta.p@kr-vysocina.cz

Obecní úřad nebo zastupitelský 
úřad může začít vydávat hlaso-
vací průkazy nejdříve 15 dnů 
přede dnem hlasování, tedy nej-
dříve dne 29. května 2003, a to :
– přímo oprávněnému občanovi,
– nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem oprávněného občana 
žádajícího o vydání hlasovacího 
průkazu, anebo jej oprávněnému 
občanovi pošle.
 Hlasovací lístky (§ 11 písm. e) 

zákona o referendu)
Tisk hlasovacích lístků zajistí 
Ministerstvo vnitra a zašle je 
prostřednictvím pověřených 
obecních úřadů starostům obcí. 

Tentokrát hlasovací lístky ne-
budou doručovány oprávněným 
osobám, ale budou k dispozici 
přímo v místnosti pro hlasování. 
Součástí hlasovacího lístku bude 
poučení o způsobu hlasování 
a o způsobu označení odpovědi.
 Orgány pro referendum (§ 9 

zákona o referendu)
Funkci těchto orgánů budou pl-
nit obdobné orgány, jakými jsou 
volební orgány podle zákona 
o volbách do Parlamentu České 
republiky. Jedná se o :
– Státní volební komisi,
– Ministerstvo vnitra,
– Ministerstvo zahraničních 
věcí,

– Český statistický úřad,
– krajský úřad,
– pověřený obecní úřad,
– obecní úřad,
– starostu,
– zastupitelský úřad,
– okrskovou volební komisi.
Činnost orgánů pro referendum 
je výkonem státní správy, proto 
náklady na referendum budou 
hrazeny ze státního rozpočtu (§ 
9 odst. 2 zákona o referendu).

 Alena Kuchařová, odbor 
sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail:
kucharova.a@kr-vysocina.cz
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Postavení obcí v procesu posuzování vlivů
na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní 
prostředí (tzv. EIA z angl. Envi-
ronmental Impact Assesment) je 
upraveno zákonem č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na život-
ní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen 
zákonem o EIA). 
Posuzování vlivů na životní pro-
středí podléhají všechny záměry 
(stavby, činnosti a technologie) 
uvedené v příloze č. 1 kategorii 
I a II zákona o EIA. Posuzování 
vlivů na životní prostředí pod-
léhají i změny těchto záměrů, 
pokud se jedná o navýšení kapa-
city nebo rozsahu o 25 % a více 
nebo pokud se významně mění 
technologie, řízení provozu nebo 
způsob užívání. 
Obec, jejíž životní prostředí 
a obyvatelstvo by mohly být 
závažně ovlivněny provedením 
záměru, je ze zákona o EIA obcí 
dotčenou.
Dotčená obec je ze strany pří-
slušného úřadu zajišťujícího 
posuzování EIA (krajský úřad, 
Ministerstvo životního prostře-
dí) informována o všech doku-
mentech (oznámení, příp. doku-

mentace, posudek) pořízených 
v průběhu posuzování a o veřej-
ných projednáních, které jsou 
jí příslušným úřadem zasílány 
a k nimž se může písemně vyjá-
dřit. Příslušný úřad dotčené obci 
zasílá rovněž úřední dokumenty, 
kterými jsou zahájení zjišťovací-
ho řízení, závěr zjišťovacího říze-
ní, pozvánka a zápis z veřejného 
projednání, stanovisko. Současně 
je dotčená obec povinna zveřej-
nit informace o výše uvedených 
dokumentech a zpřístupnit je 
veřejnosti.
Zveřejnění informací o doku-
mentech pořízených v průběhu 
posuzování a o veřejných pro-
jednáních provádí dotčená obec 
na úřední desce a nejméně ještě 
jedním v dotčeném území ob-
vyklým způsobem (například 
v místním tisku, rozhlase apod.).
Cílem posuzování vlivů na ži-
votní prostředí není povolení či 
nepovolení stavby (to přísluší 
stavebnímu úřadu), ale získání 
odborného podkladu pro rozhod-
nutí, popřípadě opatření podle 
zvláštních právních předpisů 
(např. stavebního zákona). 

Jak obec požádá příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností 

o pořízení územněplánovací 
dokumentace

1. Každá obec může, pokud 
z objektivních důvodů sama není 
schopna tuto činnost zajistit, po-
žádat příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností (dále jen 
OÚORP) o pořízení územního 
plánu obce, regulačního plánu 
a územněplánovacích podkladů, 
a to podle § 14, odst. 1 stavebního 
zákona č. 50/1976 Sb. v platném 
znění.
2. OÚORP se stává pořizo-
vatelem územního plánu obce 
doručením žádosti od obce. Pro 
podání žádosti nejsou stanove-
ny žádné náležitosti, nutné je 
uvedení § 14, odst. 1 stavebního 
zákona.
3. V žádosti je nutné sdělit, 
které činnosti  obecní úřad jako 
pořizovatel územního plánu již 
provedl (činnosti a podklady při 
pořizování ÚP jsou podrobně 
popsány v § 8 vyhl. č. 135/2001 

Sb., o územněplánovacích pod-
kladech a územněplánovací do-
kumentaci, dále jen vyhlášky).
4. Obec (obecní úřad) předá 
dosud shromážděné podklady 
OÚORP, který naváže svoji po-
řizovatelskou činnost na poslední 
platný úkon úřadu, jež doposud 
ÚP pořizoval. Zejména upozor-
ňujeme na úplnost zpracované 
dokumentace a na úplnost po-
stupu projednání podle ust. § 21, 
odst. 2, 4, a 5 stavebního zákona, 
kdy byl koncept řešení územního 
plánu obce prověřen urbanistic-
kou studií. 
5. Všechny úkony, které bude 
OÚORP pro pořízení územního 
plánu provádět, musí být prová-
děny jeho jménem (nikoliv jmé-
nem původního OÚ). OÚORP 
musí provést všechny úkony ply-
noucí z ust. § 20–23 stavebního 
zákona a § 8 vyhlášky.

Informace

Přečetli jsme za vás...
Jak se připravit na referendum

V částce 46 s datem rozeslání dne 25. dubna 2003 byl vydán 
pod č. 114 zákon o provádění referenda o přistoupení České 
republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon 
o provádění referenda) a pod č. 115 byla vydána vyhláška, 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., 
o provádění referenda o přistoupení České republiky k Ev-
ropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění 
referenda).
V částce 47 s datem rozeslání dne 28. dubna 2003 bylo pod č. 
116 zveřejněno rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení 
referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii.

 Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a živnosten-
ského úřadu
telefon: 564 602 258, e-mail: kucharova.a@kr-vysocina

Posuzování vlivů na životní pro-
středí má preventivní charakter 
a ze zákona o EIA předchází 
nejen správním či jiným říze-
ním, ale i jiným postupům dle 
zvláštních právních předpisů 
(např. zákon stavební, o vodách, 
o pozemních komunikacích), pro 
které je jedním z podkladů. 
Pokud obec dotčená záměrem 
v rámci zákona o EIA s tímto 
záměrem nesouhlasí a svůj ne-
souhlas neodůvodní způsobem, 
na nějž by nebylo možno s opo-
rou platných právních předpisů 
kladně reagovat, není to důvod 
pro zamítnutí záměru.  Není to 
z důvodu nerespektování proje-
vené vůle obce, avšak vyplývá 
to z charakteru procesu posuzo-
vání, který není veden ve správ-
ním řízení. Ze zákona o EIA 
posuzování záměru zahrnuje 

i návrh opatření k předcházení 
nepříznivým vlivům na životní 
prostředí provedením záměru, 
k vyloučení, snížení, zmírnění 
nebo minimalizaci těchto vlivů, 
popřípadě ke zvýšení přízni-
vých vlivů na životní prostředí 
provedením záměru, a to včetně 
vyhodnocení předpokládaných 
účinků navrhovaných opatření. 
Obec dotčená záměrem se stává 
účastníkem navazujícím řízení 
podle zvláštních právních před-
pisů, pokud příslušný úřad v zá-
věrečném stanovisku  uvede, že 
písemné vyjádření dotčené obce 
k oznámení, dokumentaci nebo 
posudku zcela nebo zčásti zahr-
nul do svého stanoviska. 

 Michal Fryš, odbor životního 
prostředí
telefon: 564 602 504, e-mail: 
frys.m@kr-vysocina.cz
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Pozor na údaje o státním občanství
v evidenci obyvatel

Podle § 7 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci 
obyvatel) hlásí krajské úřady bez zbytečného odkladu na Minister-
stvo vnitra ČR údaje o nabytí státního občanství obyvatel, v jehož 
správním obvodu mají nebo měli poslední pobyt. Toto oprávnění 
není upraveno pro obce s rozšířenou působností. Pokud přesto za-
městnanci úseku evidence obyvatel obcí s rozšířenou působností 
údaj o státním občanství v informačním systému evidence oby-
vatel vyznačí, bude takový údaj Ministerstvem vnitra v centrální 
evidenci obyvatel zrušen. V takovém případě je třeba obrátit se 
s žádostí o zavedení údaje o státním občanství osoby na Krajský 
úřad kraje Vysočina, odbor sekretariátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu, oddělení právní a správní.

 Věra Burešová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnos-
tenského úřadu
telefon: 564 602 179, e-mail: buresova.v@kr-vysocina.cz

Seminář na téma
Veřejné zakázky v Evropské unii

V rámci Regionálního školicího programu pro oblast zadávání ve-
řejných zakázek podle legislativy EU bude na podzim roku 2003 
ve spolupráci s Evropskou komisí uspořádán jednodenní seminář 
na téma Veřejné zakázky v Evropské unii, kterého se v případě zá-
jmu mohou zúčastnit zástupci obcí kraje Vysočina.

Téma semináře:
– legislativa EU v oblasti zadávání veřejných zakázek,
– stav harmonizace české právní úpravy v oblasti zadávání veřej-
ných zakázek s legislativou EU,
– důsledky zavedení legislativy EU v oblasti zadávání veřejných 
zakázek pro územní samosprávné celky a komerční subjekty, 
– praktická stránka spojená s implementací právní úpravy zadává-
ní veřejných zakázek EU pro územní samosprávné celky,
– zkušenosti některých členských států s legislativou EU v oblasti 
zadávání veřejných zakázek.

Mimo zástupců Evropské komise a expertů na tuto problematiku 
z ČR se semináře zúčastní i špičkoví odborníci z členských zemí 
EU. Seminář bude plně hrazen z prostředků Evropské komise. 
V případě zájmu o účast na semináři kontaktuje Václavu Dou-
chovou, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského 
úřadu.

 Václava Douchová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živ-
nostenského úřadu
telefon: 564 602 299 , e-mail: douchova.v@kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu
reditele a krajského

živnostenského úradu

ubytovacích služeb. Další pro-
gramy se týkají informačních 
technologií, zejména podpory 
tvorby webových stránek a geo-

grafického informačního 
systému. Uvažuje se 

o znovuvypsání 
programu Ži-
votní prostředí 
– zdroj bohat-
ství Vysočiny, 
který měl loni 
dotaci 2 mil. 

korun. V návrhu je též program 
na podporu aktivit a rozvoje 
vysočinských mikroregionů. 
Opomenuta by nemusela být ani 
podpora mezinárodních kontak-
tů škol, obcí a organizací. Již 
loni se ukazoval značný hlad 
po publikacích, které se týkají 
osobností spjatých s Vysoči-
nou, a také vysočinských krás, 
pamětihodností a  přírodních 
zajímavostí. Z toho důvodu byl 
zpracován program nazvaný 
Edice Vysočiny. Po projednání 
a vyhlášení programů zastupi-
telstvem kraje budou veškeré 
podrobnosti zveřejněny na výše 
zmíněné webové stránce kraje 
Vysočina.
Všem žadatelům přejeme šťast-
nou ruku! 

 Tomáš Hermann, člen rady 
kraje
telefon: 564 602 126, e-mail:
hermann.t@kr-vysocina.cz

Fond Vysočiny se i letos má 
čile k životu – a s ním i mno-
ho žadatelů ze všech koutů 
kraje Vysočina, kteří reagují 
na vyhlášené grantové 
programy, vymýš-
lejí své projekty 
a posílají je do 
mlýnice hodno
cení a porovná-
ní s ostatními. 
Zatímco v loň-
ském roce bylo 
v rámci Fondu Vysočiny vyhlá-
šeno celkem 25 grantových pro-
gramů a v nich rozděleno mezi 
bezmála 600 žadatelů téměř 42 
milionů korun, letos bylo vy-
hlášeno už 15 programů. Z nich 
šest je již vyhodnocených, zby-
lých devět se v současné době 
hodnotí. S výsledky a seznamy 
podpořených projektů se může-
te seznámit na webové stránce 
kraje Vysočina www.kr-vyso-
cina.cz > odkaz Fond Vysočiny 
> Grantové programy > Vyhod-
nocené. 
Další vlna programů se inten-
zivně připravuje pro schvalo-
vání na nejbližším zasedání 
krajského zastupitelstva, které 
se uskuteční v úterý 17. červ-
na. Připravovány jsou například 
programy z oblasti cestovního 
ruchu – již z loňska známý grant 
Vítejte u nás II a k tomu nový 
program na zlepšení kvality 

Nová vlna grantových 
programů z Fondu Vysočiny

6. Mezi obcí a OÚORP dopo-
ručujeme uzavřít  dohodu, v níž 
budou uvedeny podrobnosti, kte-
ré upřesní vzájemný postoj obce 
a OÚ, např.:
 Lhůty zahájení a dokonče-

ní jednotlivých kroků, které 
OÚORP provede při pořizování 
územního plánu. Lhůty a způ-
sob předávání dokončených 
jednotlivých kroků zpět obci ke 
schvalování.
 Účast obce na výběrových 

řízeních na projektanta doku-
mentace.
 Uzavření smlouvy s projektan-

tem o zpracování dokumentace 

a způsob úhrady faktur za zpra-
covanou dokumentaci.
 Spolupráce obce s OÚORP 

při vyhodnocování stanovisek, 
připomínek a podnětů v jednot-
livých fázích pořizování územ-
ního plánu. 
 Osoby, které budou zastupovat 

obě strany ve věcech smluvních 
a věcných.
 Další podle specifických poža-

davků.

 Jan Strejček, odbor územního 
plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 197, e-mail: 
strejcek.j@kr-vysocina.cz.
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 právní úprava
Vyhláškou Ministerstva 
kultury ČR č. 108/2003 Sb., 
o prohlášení území s historic-
kým prostředím ve vybraných 
městech a obcích za památkové 
zóny a určování podmínek pro 
jejich ochranu, uveřejněnou 
v částce 44 Sbírky zákonů ČR, 
byly v kraji Vysočina prohlá-
šeny následující čtyři nové 
památkové zóny ve správních 
obvodech obecních úřadů  
obcí s rozšířenou působností: 
Červená Řečice (Městský 
úřad Pelhřimov), Havlíčkova 
Borová (Městský úřad Havlíč-
kův Brod), Chotěboř (Městský 
úřad Chotěboř) a Ledeč nad 
Sázavou (Městský úřad Světlá 
nad Sázavou). 
 předmět ochrany státní pa-

mátkové péče
Předmětem ochrany státní 
památkové péče jsou území 
zón a jejich historické prostře-
dí, které s architektonickými 
soubory, jednotlivými nemo-
vitými kulturními památkami, 
strukturou pozemků, pozem-
ními komunikacemi, vodní-
mi plochami, vodními toky, 
trvalými porosty a realizova-
nými kompozičními záměry 
vykazují významné kulturní 
hodnoty. 
 nová povinnost pro vlast-

níky
Vlastník (správce, uživatel) 
nemovitosti, která není kul-
turní památkou, ale nachází 
se na území památkové zóny, 
je povinen si k zamýšlené 
stavbě, stavební změně nebo 
udržovacím pracím na této 
nemovitosti předem vyžádat 
závazné stanovisko obecního 
úřadu obce s rozšířenou působ-
ností (§ 14 odst. 2 zák. 20/1987 

Nové památkové zóny 
v kraji Vysočina

Postřehy z památkové péče

Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších změn). 
Pro vlastníky kulturních pa-
mátek, které se nacházejí na 
území nově prohlášených pa-
mátkových zón, se na postupu 
při jejich obnově nic nemění. 
V případě nemovitostí na úze-
mí památkových zón, které 
nejsou kulturními památkami, 
je třeba upozornit na skuteč-
nost, že zákon o státní památ-
kové péči blíže nestanovuje 
charakter staveb, stavebních 
změn ani udržovacích prací, 
které podléhají závaznému 
stanovisku. Nelze se tedy např. 
řídit skutečností, zda činnost 
podléhá stavebnímu povolení, 
nebo postačuje její ohlášení 
stavebnímu úřadu. 
 účinnost

Vyhláška č. 108/2003 Sb. na-
bývá účinnosti 1. září 2003, 
což znamená, že příslušné 
orgány státní památkové péče 
mohou tuto vyhlášku aplikovat 
počínaje tímto dnem. Na stav-
by, stavební změny nebo udr-
žovací práce na nemovitostech 
realizované v nových památ-
kových zónách před účinností 
vyhlášky se ust. § 14 odst. 2 
zákona o státní památkové péči 
nevztahuje. 
 závěrem

Nově prohlášené památkové 
zóny jsou jedním z nástrojů 
k zachování významných kul-
turních hodnot měst a obcí.  
V kraji Vysočina bude společ-
ně s nově prohlášenými celkem 
26 městských a vesnických 
památkových zón. 

 Jana Plotová, odbor kultury 
a památkové péče
telefon: 564 602 358, e-mail:
 plotova.j@kr-vysocina.cz

Kompletní informace o práci orgánů kraje včetně podkladových materiálů 
pro jednání, zápisů z jednání, databází usnesení, termínů zasedání a kontakt-

ních informací najdete na internetových stránkách kraje

www.kr-vysocina.cz

Pozvánka
Zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2003

 se bude konat

dne 17. 6. 2003 v 11.00 hodin

 v sídle kraje Vysočina,
kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.
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