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Příspěvek obcím na úhradu nákladů 
účtovaných auditorem

Na základě zákona č. 420/2004 
Sb., o přezkoumávání hospoda-
ření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků 
obcí (DSO), byla poprvé od 
října do prosince roku 2004 
vykonána pracovníky odboru 
kontroly krajského úřadu dílčí 
přezkoumání hospodaření za 
rok 2004 ve 118 obcích a 34 
DSO kraje Vysočina. V zápi-
sech z dílčích přezkoumání, 
které obce nebo DSO obdržely, 
byly uvedeny zjištěné chyby 
a nedostatky. Obce a DSO měly 
zákonnou povinnost přijmout 
opatření k nápravě těchto chyb 
a nedostatků a dále jsou povin-
ny podat o nich a o jejich splně-
ní informaci krajskému úřadu 
v průběhu konečného přezkou-
mání, jež probíhá v 1. pololetí 
roku 2005.
Vzhledem k tomu, že někte-
ré nedostatky se vyskytují ve 
více obcích nebo opakovaně, je 
v následujícím textu uveden pro 
informaci souhrn nejčastěji se 
vyskytujících nedostatků zjiště-
ných při dílčích přezkoumáních 
hospodaření obcí a DSO v roce 
2004:

 neoprávněné použití dotace ze 
státního rozpočtu na výdaje sou-
visející s volbami 
 nezveřejnění návrhu závě-

rečného účtu obce za rok 2003 
(nedodržení § 17 odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů) 
 nedostatky při povolování, 

vyúčtování a vyplácení náhrad 
při pracovních cestách (zákon 
č. 119/1992 Sb., o cestovních ná-
hradách)
 zřizovací listinou nedostatečně 

nebo nesprávně vymezován ma-
jetek ve vlastnictví zřizovatele, 
který je předáván do správy pří-
spěvkové organizaci k vlastnímu 
hospodářskému využití (§ 27 
odst. 2 písm. e) zákona č. 250/
2000 Sb.)
 neprojednání zprávy o výsled-

ku přezkoumání hospodaření 
za rok 2003 a nepřijetí opatření 
k nápravě zjištěných chyb a ne-
dostatků (§ 17 odst. 5 a 7 zákona 
č. 250/2000 Sb.)
 neprovádění rozpočtových 

opatření včetně jejich schvalová-
ní (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb.)
 neúčtování o hospodářské čin-

nosti na účtech účtových tříd 

5 a 6, neprovádění časového 
rozlišování nákladů a výnosů 
(porušování zákona o účetnictví 
a navazujících účetních předpisů)
 neúplné, nesprávné nebo ne-

platné vnitřní předpisy upravující 
oblast účetnictví (porušování zá-
kona o účetnictví a navazujících 
účetních předpisů)
 neúplná, nepřehledná nebo 

i chybějící evidence majetku, 
chybné zařazování majetku 
(porušování zákona o účetnictví 
a navazujících účetních předpi-
sů)
 chyby v postupech účtování 

a při vedení účetnictví – nespráv-
nost a neúplnost účetnictví (např. 
nezúčtování předpisů pohledávek 
a závazků), nedostatečný účtový 
rozvrh, chybějící náležitosti účet-
ních dokladů apod. (porušování 
zákona o účetnictví a navazují-
cích účetních předpisů)
 nedostatky při stanovení 

a schvalování výše odměn čle-
nům zastupitelstva (nařízení vlá-
dy č. 37/2003 Sb.)
 Michal Ňachaj, odbor kon-
troly
telefon: 564 602 810, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz

Souhrn zjištění z dílčích přezkoumání 
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí

Na prvním zasedání Zastupi-
telstva kraje Vysočina v roce 
2005 byly schváleny Zásady 
pro poskytování dotací obcím 
a dobrovolným svazkům obcí 
(DSO) na úhradu nákladů 
účtovaných auditorem za 
provedení přezkoumání hos-
podaření (dále jen „zásady“). 
Možnost požádat o poskytnutí 
příspěvku až do výše 5 000 Kč 
v každém kalendářním roce 
by měla podpořit vyšší vyu-
žívání služeb auditorů nebo 

auditorských společností při 
rozhodování o tom, zda si 
nechat přezkoumat své hos-
podaření krajským úřadem 
zdarma, nebo zadat přezkou-
mání auditorovi za úplatu. 
Každá z těchto variant má své 
výhody i nevýhody, účelem to-
hoto článku však není se o nich 
rozepisovat. Skutečností je, že 
přezkoumání hospodaření je 
náročnou a odpovědnou čin-
ností, která vyžaduje značné 
odborné znalosti a několikale-

tou praxi. Navíc zpráva o vý-
sledku přezkoumání, jež je 
součástí závěrečného účtu obce 
nebo DSO, podléhá občan-
ské kontrole a musí být podle 
zákona vhodným způsobem 
zveřejněna, aby se s ní mohli 
občané seznámit.
Ze schválených zásad, které lze 
nalézt na internetových strán-
kách kraje Vysočina v přehledu 
předpisů nebo v dokumentech 
odboru kontroly, vyplývá, že 
dotace z rozpočtu kraje bude 
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Odbor lesního a vodního
hospodárství a zemedelství

Dnem 1. 4. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolov-
ných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství, dále jen zákon o rybářství). 
Zákon o rybářství ukládá povinnost rybníkářům vést evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a o lovu 
ryb na udici, uživatelům rybářských revírů vést evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku a evidenci o vydání povolenek 
k lovu v rybářském revíru. Tato evidence se předkládá krajskému úřadu, popř. Ministerstvu zemědělství ČR, v případě, že se rybářský revír 
nebo rybník nacházejí na území více krajů, a to nejpozději do 30. 4. následujícího kalendářního roku. Podle prováděcí vyhlášky č. 197/2004 
Sb. k zákonu o rybářství vede rybníkář požadované údaje v příloze č. 1 této vyhlášky, uživatel rybářského revíru pak v příloze č. 5. 
Krajský úřad předloženou evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva kon-
troluje a Ministerstvu zemědělství ČR předává hlášení o dosažených hospodářských výsledcích do 31. 5. následujícího kalendářního roku. 
 Martin Drápela, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
telefon: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

Evidence v rybníkářství a při výkonu rybářského práva

Vysočina a Evropská unie

Grantové schéma Podpora soci-
ální integrace v kraji Vysočina 
2004–2006 (Opatření 3.2 Spo-
lečného regionálního operačního 
programu) podpoří neinvestiční 
projekty zaměřené na zlepšení 
životních podmínek obyvatel, 
zejména minorit, zvýšení jejich 
participace na celoživotním uče-
ní a integraci sociálně vyloučené 
skupiny do komunity a k pra-
covnímu uplatnění. Podpořeny 
budou také neinvestiční projekty 
v oblasti prevence vzniku sociál-
ně-patologických jevů, vytváření 
místních a regionálních komu-
nitních plánů a rozvoje spolu-
práce nestátních neziskových 

organizací a organizací zřizova-
ných státem, krajem či obcemi 
zaměřené na zmírnění sociální 
izolace znevýhodněných skupin 
obyvatel. O podporu v rámci 
tohoto grantového schématu 
mohou žádat obce nebo svazky 
obcí na území kraje Vysočina, 
organizace zřizované krajem 
Vysočina či obcemi na území 
kraje Vysočina a nestátní nezis-
kové organizace. Finanční výše 
akce (projektu) je stanovena 
na 300 000–10 000 000 Kč. Vý-
zva k předkládání žádostí byla 
vyhlášena 1. března 2005. Lhůta 
pro předkládání žádostí je do 
29. dubna 2005.

Cílem grantového schématu 
Rozvoj kapacit dalšího profes-
ního vzdělávání (Opatření 3.3 
Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů) je fungování ši-
roké nabídky dalšího profesního 
vzdělávání na území kraje Vyso-
čina. Podporu získají neinvestič-
ní projekty zaměřené na tvorbu 
nových programů dalšího pro-
fesního vzdělávání a vzdělávání 
lektorů, konzultantů, učitelů, 
metodických a řídicích pracov-
níků působících v oblasti dalšího 
profesního vzdělávání. Žadateli 
mohou být vzdělávací a poraden-
ské instituce, profesní sdružení, 
nestátní neziskové organizace 

poskytující další profesní vzdě-
lávání, zástupci zaměstnavatelů 
a zaměstnanců, obce, lektoři 
a konzultanti. Finanční výše jed-
noho projektu, trvajícího maxi-
málně 2 roky, je stanovena na 
200 000–6 200 000 Kč. Vyhláše-
ní výzvy k předkládání žádostí je 
předpokládáno v průběhu měsíce 
března. Lhůta pro předkládání 
žádostí bude činit minimálně 8 
týdnů.
Bližší informace naleznete na 
www.vysocina-finance.cz. 
 Jana Zikánová, odbor škol-
ství, mládeže a sportu
telefon: 564 602 845, e-mail:
zikanova.j@kr-vysocina.cz

Grantová schémata kraje Vysočina v oblasti rozvoje lidských zdrojů

poskytována ve výši proká-
zaných nákladů uhrazených 
auditorovi maximálně do výše 
5 000 Kč jedné obci nebo DSO 
za jeden kalendářní rok. Žada-
tel o dotaci musí přitom dodr-
žovat povinnosti dané zákonem 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumá-
vání hospodaření územních 
samosprávných celků a DSO, 
tj. oznámit krajskému úřadu, 
že zadal přezkoumání svého 
hospodaření auditorovi (v roce 
2004 byl stanoven termín ozná-
mení do 30. 9. 2004, v dalších 
letech je to do 30. 6. každého 
kalendářního roku); informo-
vat krajský úřad o uzavření 
smlouvy s auditorem nejpozdě-

ji do 31. ledna každého následu-
jícího roku; předat krajskému 
úřadu stejnopis zprávy audi-
tora o výsledku přezkoumání 
hospodaření do 15 dní po jejím 
projednání v orgánech územní-
ho samosprávného celku. Jsou 
to většinou zcela nové zákonné 
povinnosti, které platí poprvé 
pro přezkoumání hospodaření 
za rok 2004.
Žádost o dotaci bude před-
kládána odboru kontroly na 
jednoduchém formuláři (je 
k dispozici v odboru kontroly 
nebo na internetových strán-
kách kraje), aniž by musela být 
uzavírána smlouva. Součástí 
žádosti musí být kopie prvot-

ních účetních dokladů proka-
zujících provedení auditorské 
služby (nejčastěji faktura) 
a kopie dokladu o úhradě audi-
torské služby. Nejvhodnější asi 
bude předložit žádost spolu se 
stejnopisem auditorské zprávy. 
Odbor kontroly posoudí kaž-
dou obdrženou žádost a ověří 
splnění výše uvedených zákon-
ných povinností. Konečné roz-
hodnutí o poskytnutí příspěvku 
poté přísluší zastupitelstvu kra-
je.
Termín pro podání žádostí 
o dotaci je stanoven nejpozdě-
ji do 31. srpna každého roku. 
Předpokládá se, že první část 
žádostí by mohla být předlože-

na ke schválení zastupitelstvu 
kraje v měsíci červnu a zbýva-
jící část na podzim. Po schvá-
lení příspěvku budou dotace 
převedeny obci nebo DSO na 
jejich účet.
O provedení přezkoumání hos-
podaření za rok 2004 požádalo 
auditora nebo auditorskou spo-
lečnost celkem 80 obcí a 38 
DSO v kraji Vysočina, avšak 
ne všechny řádně dodržely zá-
konem stanovené oznamovací 
povinnosti vůči krajskému 
úřadu.
 Michal Ňachaj, odbor kon-
troly
telefon: 564 602 810, e-mail: 
nachaj.m@kr-vysocina.cz

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ



Pozvánka
Zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2005

se bude konat
dne 29. března 2005

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

Podkladové materiály, konkrétní čas a podrobný program 
pro jednání zastupitelstva naleznete od 18. března 2005 na 
internetových stránkách kraje Vysočina.

www.kr-vysocina.cz > Servis pro samosprávu kraje

Termíny jednání Rady kraje Vysočina

Rada kraje č. 12/2005 – 15. března 2005
Rada kraje č. 13/2005 – 22. března 2005
Rada kraje č. 14/2005 – 5. dubna 2005
Rada kraje č. 15/2005 – 12. dubna 2005
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Informace

 Šárka Polívková, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 562 602 125 e-mail: polivkova.s@kr-vysocina.cz

Milé kolegyně, milí kolegové,
na úvodní článek, ve kterém 
jsme se snažili přiblížit vám 
základní zásady činnosti 
správních orgánů, navazujeme 
příspěvkem týkajícím se již no-
vého pojetí samotného správní-
ho řízení.
K novému pojetí správního 
řízení
První změnou oproti platné 
úpravě, na niž chceme v této 
oblasti upozornit, je nová „ty-
pizace“ správních řízení. 
Kromě nám všem dobře zná-
mého formálního řízení 
(v novém zákoně část druhá), 
je v části čtvrté zákona č. 
500/2004 Sb., nově upraveno 
řízení neformální. Jde vlast-
ně o zbytkovou právní úpravu 
pro vše, co není upraveno jin-
de (pro „jiné úkony“). Dnes se 
v těchto případech podle platné 
právní úpravy a existující judi-
katury přiměřeně použijí pou-
ze zásady správního řízení.
V části třetí potom, rovněž 
nově, nalezneme zvláštní 
úpravu pro některá řízení, 
přičemž pozornost si zaslouží 
zejména řízení sporné (§ 141).
Druhou novinkou je „diferen-
ciace“ správních rozhodnutí 
a deklaratorní a procesní. Ta 
vyplývá z definice správního 
řízení (§ 9) v novém správním 
řádu, kde je za správní řízení 
považován každý postup správ-
ního orgánu, jehož účelem je 
vydání správního rozhodnutí 
buď konstitutivního (zaklá-
dajícího, měnícího nebo ruší-
cího práva anebo povinnosti 
jmenovitě určené osoby), nebo 
deklaratorního (jímž se v ur-
čité věci prohlašuje, že jmeno-
vitě určená osoba práva nebo 
povinnosti má anebo nemá). 
Dnes vydávání deklaratorních 
rozhodnutí sice předpokládají 
některé zvláštní zákony (např. 
zákon č. 40/1993 Sb., o na-
bývání a pozbývání státního 
občanství ČR), obecná úprava 
však neexistuje, a to navzdory 
skutečnosti, že platný soudní 

řád správní předpokládá už od 
1. 1. 2003 jejich přezkum.
K otázkám příslušnosti
Nový správní řád stejně jako 
jeho předchůdce neřeší funkč-
ní příslušnost. Upozorňujeme 
však na novinku (již třetí v po-
řadí), spočívající v úpravě věc-
né příslušnosti obsažené v § 
10, podle které budou správní 
orgány věcně příslušné do bu-
doucna rozhodovat nejen ve 
věcech, které jim byly svěřeny 
zákonem, ale i ve věcech svěře-
ných na základě zákona.
Místní příslušnost je potom 
v § 11 upravena podobně jako 
dosud, za zmínku stojí snad 
jen nepřímá novela živnos-
tenského zákona. V případech 
řízení týkajících se podnikatel-
ské činnosti účastníka řízení, 
jenž je fyzickou osobou, je 
místní příslušnost nově určena 
místem podnikání. 
Ustanovení § 131 potom uvádí 
tři způsoby změny místní pů-
sobnosti, jinými slovy tři mož-
nosti, jak prolomit zásady 
určování místní příslušnosti 
uvedené v § 11. Současně 
stanovuje důvody, za kterých 
tak lze učinit. Jde o atrakci, 
kterou zná i platný správní 
řád, nově jsou stanoveny její 
důvody. Nově (a to je už čtvr-
tá novinka) správní řád upra-
vuje delegaci, a tedy možnost 
nadřízeného správního orgánu 
odejmout ze zákonem stano-
vených důvodů podřízenému 
správnímu orgánu působnost 
a svěřit ji jinému věcně přísluš-
nému podřízenému správnímu 
orgánu v jeho správním obvo-
du. Platný správní řád delega-
ci v tomto pojetí sice nezná, 
úředníci obcí a krajů jsou na ni 
však zvyklí z ustanovení § 65 
zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích. Kromě výše zmíněného 
ustanovení § 131, kde najdeme 
delegaci v odstavci čtvrtém, 
ji nově nalezneme též v § 14 
odst. 4, kde je upravena pro 
případ vyloučení všech úřed-
ních osob správního orgánu pro 

Nový správní řád
2. část – Správní řízení, příslušnost správních orgánů

podjatost. Ustanovení o atrakci 
a delegaci však nelze vztáh-
nout na činnost orgánů územ-
ních samosprávných celků při 
výkonu samostatné působnosti. 
Jde o vyjádření přednosti ústa-
vou zaručeného práva na samo-
správu před zásadou rychlosti 
a procesní ekonomie.
Postoupení pro nepříslušnost 
je v novém § 12 upraveno velmi 
podobně jako v platném správ-
ním řádu. Upozornit bychom 
chtěli snad jen na pojistku proti 
„pingpongovému podání“ spo-
čívajícímu v možnosti správní-
ho orgánu, jemuž bylo podání 
postoupeno, toto podání po-
stoupit dalšímu správnímu or-
gánu nebo vrátit, ovšem jen se 
souhlasem svého nadřízené-
ho správního orgánu. 
Konečně jako pátý nový insti-
tut je třeba označit postoupení 
„z důvodu vhodnosti“(§ 131 
odst. 5), tedy možnost správní-

ho orgánu postoupit věc i z ji-
ných důvodů, než je věcná nebo 
místní nepříslušnost. Pokud 
však žadatel nemá místo trva-
lého pobytu nebo sídlo v územ-
ním obvodu správního orgánu, 
jemuž má být věc postoupena, 
předpokládá postoupení před-
chozí souhlas tohoto orgánu.
O změnu místní příslušnosti 
naopak nejde v případě do-
žádání upraveného v § 13. 
Institut dožádání pouze kon-
kretizuje zásadu rychlosti ří-
zení a procesní ekonomie při 
zachování místní příslušnosti 
podle § 11.
Příště se budeme zabývat otáz-
kami účastenství a novým po-
jetím správního orgánu. 

 Eva Šarapatková, odbor se-
kretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 255, e-mail: 
sarapatkova.e@kr-vysocina.cz
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Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 15. 2. 2004 
vyhlásilo pět nových grantových programů z Fondu Vysočiny 
na podporu projektů z oblasti zásobování pitnou vodou a od-
vádění a čištění odpadních vod, na podporu volnočasových 
aktivit, na podporu sběru a třídění odpadu a na podporu zvý-
šení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Níže je 
uveden výčet vyhlášených grantových programů a kontakt na 
odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy rea-
lizovány.
Čistá voda 2005 – 5 000 000,- Kč – program na podporu pro-
jektů v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čistění 
odpadních vod (odbor lesního a vodního hospodářství a zeměděl-
ství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, e-mail:  zvolanek.r@-
kr-vysocina.cz, Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, e-mail: 
drapela.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 4. 2005
Sportoviště 2005 – 3 000 000,- Kč – program na podporu vý-
stavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na úze-
mí kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Vilibald 
Prokop, tel.: 564 602 840, e-mail: prokop.v@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 31. 3. 2005 

Tábory 2005 – 1 000 000,- Kč – program na podporu obnovy 
vybavení letních táborů (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. 
Jan Burda, tel.: 564 602 843, e-mail: burda.j@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 31. 3. 2005 
Systém sběru a třídění odpadu 2005 – 4 500 000,- Kč – pro-
gram na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění 
komunálního odpadu (odbor životního prostředí, Ing. Eva Navrá-
tilová, tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 31. 3. 2005 
Bezpečná silnice 2005 – 1 725 000,- Kč – program na podporu 
akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích (odbor dopravy a silničního hospo-
dářství, Ing. Miroslav Olšan, tel.: 564 602 412, e-mail: olsan.m@-
kr-vysocina.cz) 
Uzávěrka: 25. 3. 2005
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace ke grantovým 
programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových 
stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz nebo na www.fond-
vysociny.cz.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 541, 
e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz 

Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti
pro kraj Vysočina na rok 2005

Nové grantové programy z Fondu Vysočiny

Na svém zasedání dne 
15. 2. 2005 zastupitelstvo 
kraje Vysočina projednalo 
a stanovilo rozsah základní 
dopravní obslužnosti kraje 
Vysočina. Podle zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích, je za-
stupitelstvu kraje vyhrazena 
pravomoc stanovit rozsah zá-
kladní dopravní obslužnosti 
pro území kraje.
V rámci takto stanoveného 
rozsahu je dopravcům hraze-
na prokazatelná ztráta, která 
vzniká provozováním dopravy 
v rámci základní dopravní ob-
služnosti. Oblast financování 
prokazatelných ztrát dopravců 
provozujících veřejnou linko-
vou osobní dopravu upravuje 
zákon č. 111/1994 Sb., o silnič-
ní dopravě, včetně prováděcích 
vyhlášek. Základní právní 
normou upravující oblast fi-
nancování prokazatelných 
ztrát dopravců provozujících 
veřejnou drážní dopravu je 
zákon č. 266/1994 Sb., o drá-
hách, včetně prováděcích vy-
hlášek.

Nástrojem je právní institut zá-
vazku veřejné služby. Použití 
tohoto institutu je podmíněno 
existencí veřejného zájmu na 
zajištění dopravní obslužnosti 
území závazky veřejné služby. 
Závazek veřejné služby je 
závazek, jejž dopravce přijal 
ve veřejném zájmu a který by 
jinak pro jeho ekonomickou 
nevýhodnost nepřijal nebo by 
jej přijal pouze zčásti. Závazek 
veřejné služby sjednává s do-
pravcem kraj a hradí dopravci 
prokazatelnou ztrátu vzniklou 
jeho plněním. Tento závazek 
vzniká na základě písemné 
smlouvy uzavřené mezi kra-
jem a dopravcem. 
Rozsah základní dopravní 
obslužnosti přímo navazuje 
na rozpočet kraje Vysočina, 
kde jsou v kapitole doprava 
alokovány příslušné částky na 
úhradu prokazatelné ztráty. 
Zastupitelstvo kraje Vysočina 
svým usnesením 430/08/2004/
ZK stanovilo pro rok 2005 na 
provoz veřejné silniční dopra-
vy celkovou částku 214 000 

tis. Kč a na provoz veřejné 
železniční dopravy celkovou 
částku 247 303 tis. Kč.
Současný systém a rozsah 
dopravní obsluhy veřejnou 
osobní dopravou a veřejnou 
drážní dopravou se ukázal 
v roce 2004 jako odpovídají-
cí. Problémy, jež bylo nutno 
operativně řešit, nastávaly 
v případech změn lokalizace 
pracovních příležitostí a po 
1. 9. 2004 ve vymezení spá-
dovosti škol, stanovení ob-
jízdných tras z důvodu oprav 
komunikací a v neposlední 
řadě i změnami cen pohon-
ných hmot.
Situace v drážní dopravě je 
komplikovanější než v au-
tobusové. Jedná se zejména 
o menší operativnost, která 
vyplývá z vázanosti na želez-
niční dopravní cestu. Jízdní 
řád tvoří a schvalují České 
dráhy a dálkovou dopravu 
(rychlíky) včetně časových 
poloh objednává Ministerstvo 
dopravy ČR. Z toho se pak 
odvíjí regionální doprava. Po 

změně drážního zákona již 
není objednatelem regionál-
ní dopravy kraj, pouze může 
vznášet připomínky k jízdní-
mu řádu. 
Na rozsah základní dopravní 
obslužnosti uzavře kraj Vyso-
čina s dopravci smlouvy o zá-
vazku veřejné služby, v nichž 
jsou specifikovány spoje 
a linky, kterými je zajištěna 
základní dopravní obslužnost. 
Celkově je v základní doprav-
ní obslužnosti zajištěno asi 
350 linek a 4 000 spojů v au-
tobusové dopravě a v drážní 
dopravě osobní a spěšné vla-
ky podle jízdního řádu 2004/
2005. Obce mají dále možnost 
ve své samosprávné působnos-
ti uzavřít s dopravci smlouvy 
na ostatní dopravní obslužnost 
a nasmlouvat další linky i spo-
je, u nichž bude dopravci hra-
dit prokazatelnou ztrátu.
 Zdeněk Navrkal, odbor 
dopravy a silničního hospo-
dářství
telefon: 564 602 287, e-mail: 
navrkal.z@kr-vysocina.cz 
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Vysočina a Evropská unie

Vysočina vyhlásí v březnu 2005 výzvy pro předkládání návrhů 
akcí do grantových schémat v rámci Společného regionálního 
operačního programu. 
Jednotlivá grantová schémata (dále jen GS) jsou zaměřena na pod-
poru širokého spektra aktivit, které vycházejí z potřeb samotného 
kraje a jsou připraveny v souladu s prioritami a opatřeními SROP. 
V rámci priority 1 Regionální podpora podnikání budou moci ža-
datelé požádat o finanční pomoc prostřednictvím dvou grantových 
schémat – Grantové schéma na podporu malých a středních podni-
katelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a Grantové 
schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých 
regionech kraje Vysočina. V rámci priority 4 zaměřené na podporu 
cestovního ruchu jsou připravena dvě grantová schémata – Podpo-
ra regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysoči-
na a Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu 
v kraji Vysočina. 
Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v  
ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a Grantové schéma 
na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regio-
nech kraje Vysočina jsou určeny pro drobné, malé a střední pod-
nikatele vymezené Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 ve znění 
Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 o podpoře malého a středního 
podnikání. Jednotlivé projekty musí být realizovány v regionech, 
které jsou státem, popř. krajem vymezeny jako strukturálně po-
stižené. V kraji Vysočina jimi jsou: okres Třebíč a spádová území 
obcí s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem, Nové Měs-
to na Moravě a Telč.
Cílem grantových schémat v oblasti podpory podnikání je rozvoj 
stávajících drobných, malých a středních podniků s důrazem na 
vytváření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a struk-
turálně postižených oblastech.
Podporovány budou rozvojové projekty/akce podnikatelů, které 
vytvářejí nové, dlouhodobě stabilní pracovní příležitosti (resp. 
které i přispívají k uchování stávajících pracovních míst), poskytují 
rovné pracovní příležitosti pro muže a ženy, zaměřují se na aktivity 
zpracovatelského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, posilují 
spolupráci podniků a stimulují export místních výrobků).
Podporovány budou zejména aktivity směřující k:
 rozšiřování, modernizaci a rekonstrukci existujících objektů 

a zařízení, jež umožní rozšíření existující produkce 
 pořízení a adaptaci budov, případně na výstavbu nových vý-

robních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních 
jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurence-
schopných produktů
 obnově, modernizaci, rozšíření a nákupu moderních technologií 

na restrukturalizaci, racionalizaci či technické modernizaci pro-
vozu podniku 
 zavádění technologických inovací do podniků, na zlepšování 

pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý 
dopad na ŽP 
 rozvoji tradičních řemesel s využitím místních zdrojů 
 zavádění ICT

Dále bude podporován nákup poradenských služeb pro drobné, 
malé a střední podniky, jež budou poskytovány za účelem:
 zlepšení řídicích a organizačních struktur
 zlepšení plánovacích činností
 podporu odbytu, exportu, uvádění výrobků na trh
 podpory marketingu
 vytváření partnerství a sítí

Kontaktní osoby:
Martina Kršňáková
telefon: 564 602 546, e-mail: krsnakova.m@kr-vysocina.cz
Ing. Stanislava Lemperová
telefon: 564 602 532, e-mail: lemperova.s@kr-vysocina.cz 
Grantové schéma Podpora regionálních a místních služeb ces-
tovního ruchu v kraji Vysočina styl je určeno pro veřejné sub-
jekty (kraj, obce, svazky obcí a organizace zřizované krajem či 
obcemi) a neziskový sektor (vč. Hospodářské komory ČR a jejích 
složek). 
Cílem tohoto grantového schématu je posílit pozitivní image kraje 
Vysočina rozšířením a zkvalitněním regionálních a místních slu-
žeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu, a přispět tak ke 
zviditelnění kraje. 
Výsledky podpořených akcí v rámci tohoto GS musí přispívat ke 
zkvalitnění a rozšíření nabídky a informovanosti pro návštěvníky 
kraje Vysočina pomocí: 
 tvorby regionálních a místních propagačních materiálů pro pod-

poru cestovního ruchu
 propagačních a informačních aktivit při medializaci jednotli-

vých turistických regionů
 tvorby produktů cestovního ruchu v regionech, tvorby regionál-

ních a místních systémů informování turistů o přírodních a kul-
turních zajímavostech
 poradenství pro malé a střední podniky podnikající v oblastech 

cestovního ruchu
 podpory vytváření partnerství v oblasti cestovního ruchu na 

regionální úrovni
 marketingových studií na podporu rozvoje cestovního ruchu 

v regionech
 konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu v regionální 

úrovni 
Kontaktní osoby:
Ivana Mahelová
telefon: 564 602 533, e-mail: mahelova.i@kr-vysocina.cz 
Ing. Iveta Malá
telefon: 564 602 536, e-mail: mala.i@kr-vysocina.cz  
Grantové schéma Podpora regionální a místní infrastruktury 
cestovního ruchu v kraji Vysočina
Cílem první výzvy tohoto grantového schématu je zvýšení stan-
dardu ubytovacích zařízení na certifikovanou úroveň. V rámci 
výzvy budou podporovány ucelenější projekty regionálního či 
místního významu, zaměřené na výstavbu či rekonstrukci uby-
tovacích a stravovacích zařízení podmiňujících rozvoj cestovního 
ruchu v dané lokalitě či regionu.
Podporovány budou investiční akce drobných, malých a středních 
podnikatelských subjektů zaměřené na:
 výstavbu ubytovacích a restauračních zařízení
 obnovu, rekonstrukci ubytovacích a restauračních zařízení

vybavení ubytovacích a restauračních objektů
Kontaktní osoby: 
Ing. Renata Běhanová
telefon: 564 602 537, e-mail: behanova.r@kr-vysocina.cz
Ing. Iveta Malá
telefon: 564 602 536, e-mail: mala.i@kr-vysocina.cz
Plné znění výzev a všechny potřebné informace naleznete na: 
www.vysocina-finance.cz
 Václava Kotrbová, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 530, e-mail: kotrbova.v@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina vyhlásí grantová schémata v rámci SROP
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Odbor lesního a vodního
hospodárství a zemedelství

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 
15. 2. 2005 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskyto-
vání finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina 
k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost 
podzemních nebo povrchových vod (dále jen „zásady“). Zásady 
upravují v souladu se schváleným rozpočtem kraje poskytování 
finančních prostředků k odstranění dlouhodobých havárií na úze-
mí kraje, zejména starých ekologických zátěží. Dlouhodobou ha-
várií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod se 
rozumí přetrvávající závažné zhoršení nebo přetrvávající závažné 
ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, kdy původ-
ce havárie není znám nebo není dosažitelný a náhrada nákladů 
vynaložených na odstranění následků by nebyla vymahatelná. 
Obecně se jedná o případy, kdy původci havárie nelze uložit opat-
ření k nápravě. 
Finanční prostředky lze poskytnout na úhradu nákladů přímo 
souvisejících s nezbytnými opatřeními k nápravě dlouhodobé ha-
várie, která podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů zabezpečil nebo ulo-
žil příslušný vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu 
České inspekce životního prostředí. Náklady se rozumějí náklady 
na hydrogeologický průzkum, analýzu rizika, sanaci, supervizi, 
monitoring a režijní náklady krajského úřadu zejména na zna-

lecké a oponentní posudky. Žadatelem o poskytnutí finančních 
prostředků může být obec nebo svazek obcí, pokud dlouhodobě 
(minimálně 3 roky) zajišťuje činnost obcí.
Žádost o poskytnutí finančních prostředků předkládá žadatel 
Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hos-
podářství a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, který ji pro-
věří z hlediska věcné správnosti a úplnosti podkladů a provede 
posouzení podle Zásad, přičemž si může od žadatele vyžádat dal-
ší potřebné doklady a posudky. Poskytnutí finančních prostředků 
schvaluje usnesením Zastupitelstvo kraje Vysočina. Na základě 
usnesení zastupitelstva uzavře kraj s žadatelem smlouvu o po-
skytnutí finančních prostředků. Maximální výše poskytnutých fi-
nančních prostředků může činit až 100 % celkových rozpočtových 
nákladů; pokud jsou žadateli poskytovány finanční prostředky 
z jiných zdrojů, může souběh těchto prostředků dosáhnout maxi-
mální výše 100 % celkových rozpočtových nákladů. 
Zásady se všemi přílohami a kontakty na příslušné pracovní-
ky jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz 
v dokumentech odboru lesního a vodního hospodářství a ze-
mědělství.
 Jaroslav Mikyna, odbor lesního a vodního hospodářství a ze-
mědělství
telefon: 564 602 267, e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních 
prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění

následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních 
nebo povrchových vod

Zastupitelstvo kraje Vysočina 
schválilo dne 15. 2. 2005 vy-
hlášení grantového programu 
ČISTÁ VODA 2005 na pod-
poru projektů v oblasti zásobo-
vání pitnou vodou a odvádění 
a čištění odpadních vod. Úče-
lem je zajistit spolufinancování 
studií, projektů a projektových 
dokumentací zejména pro 
územní a stavební řízení 
a projektů a dokumentací ur-
čených k čerpání finančních 
prostředků z fondů Evropské 
unie souvisejících se zásobo-
váním pitnou vodou a odvádě-
ním a čištěním odpadních vod. 
Program zároveň pomáhá plnit 
závazky České republiky vůči 
EU v oblasti vodního hospo-

dářství. V roce 2005 je gran-
tový program ČISTÁ VODA 
vyhlášen již počtvrté. Celkový 
objem finančních prostředků 
je 5 000 000 Kč. Žadatelem 
může být obec, svazek obcí 
nebo akciové společnosti vo-
dovodů a kanalizací s více než 
2/3 většinou kapitálové účasti 
obcí. Minimální výše finanč-
ních prostředků poskytnutých 
na jeden projekt je 40 000 Kč, 
maximální výše příspěvku pak 
400 000 Kč. V rámci jedno-
ho kola grantového programu 
může žadatel získat podporu 
pouze jednoho projektu. Mini-
mální podíl příjemce podpory 
činí 50 % celkových nákladů 
projektu. Projekt musí být za-

hájen po podpisu smlouvy 
o poskytnutí podpory a ukon-
čen nejpozději do 8 měsíců od 
podpisu smlouvy o poskytnutí 
podpory. Podpora bude příjem-
ci poskytnuta formou bezho-
tovostního převodu příspěvku 
na účet příjemce po ukončení 
realizace projektu a předložení 
dokladů o úhradě celkových 
nákladů projektu. Žadatelé 
o podporu projektů musí před-
ložit kompletně vyplněnou žá-
dost o poskytnutí podpory na 
předepsaném formuláři včet-
ně stručného popisu naplnění 
specifických kritérií ve dvou 
vyhotoveních do 30. 4. 2005 
krajskému úřadu v zalepené 
obálce označené „Fond Vyso-

činy, Grantový program Čistá 
voda 2005, Neotvírat!“. Žada-
telé nebudou vyzýváni k dopl-
nění chybějících údajů.
Formulář žádosti včetně kom-
pletních informací je umís-
těn na internetové adrese 
www.fondvysociny.cz, příp. 
www.kr-vysocina.cz a je k vy-
zvednutí osobně na adrese 
krajský úřad kraje Vysočina, 
odbor lesního a vodního hos-
podářství a zemědělství, Žiž-
kova 57, 587 33 Jihlava.

 Radek Zvolánek, odbor les-
ního a vodního hospodářství 
a zemědělství
telefon: 564 602 363, e-mail: 
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

Grantový program z Fondu Vysočiny
ČISTÁ VODA 2005

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ



číslo 3/2005 strana  6 číslo 3/2005 strana  7

Upozornění pro subjekty (především pro obce, zemědělské pod-
niky i soukromé zemědělce), které odebírají podzemní vodu a vy-
pouštějí odpadní vody do vod povrchových.
Dne 15. února 2005 uplynula dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 
ve znění pozdějších předpisů, lhůta, do níž se měla podávat na Čes-
kou inspekci životního prostředí poplatková přiznání (vyúčtování) 
za rok 2004 za odběry podzemní vody i za vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových. Těm, kdo tak ještě neučinili, sdělujeme, 
že je nejvyšší čas to napravit.
Poplatkové přiznání za odběr podzemní vody podávají odběra- 
telé, kteří mají povolení k odběru podzemní vody (podle §8 odst. 
1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění poz-
dějších předpisů nebo podle předchozích předpisů) a jejichž sku-
tečně odebrané množství vody je větší než 6 000 m3/ rok nebo 
500 m3/měsíc. (Poplatkové hlášení záloh podává ten, kdo má 
max. povolený odběr větší než 6 000 m3/rok). Pro účely poplatků 
se jednotlivé odběry na území obce (nikoliv katastru) sčítají. Pro 
tyto odběratele platí povinnost podat poplatkové přiznání (vyúčto-
vání za rok 2004) České inspekci životního prostředí. Poplatkové 
hlášení je nutno podat na formulářích dle vyhlášky č. 125/2004 Sb. 
Pro vyúčtování jsou určeny z vyhlášky č. 125/2004 Sb., tabulky 
1/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 a 9/9. Česká inspekce životního prostředí 
na základě poplatkového přiznání vydá rozhodnutí, kterým bude 
stanoven poplatkový výměr. Příslušnost České inspekce životního 
prostředí se řídí podle místa odběru z vodního zdroje. Odběratel 
podzemní vody bude platit poplatek na základě tohoto výměru (vy-
daného ČIŽP) finančnímu úřadu v místě příslušného okresu podle 
svého sídla. V případě větších záloh příslušný finanční úřad vrátí 
přeplatek odběrateli bez žádosti. Oblastní inspektorát ČIŽP v Hav-
líčkově Brodě, Bělohradská 3304, PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, má 
územní působnost ve složce ochrany vod v okresech: Havlíčkův 
Brod, Pelhřimov, Jihlava, v okrese Žďár nad Sázavou pouze správ-
ní území pověřené obce III. stupně Žďár nad Sázavou, ostatní úze-
mí kraje Vysočina je v působnosti oblastního inspektorátu Brno.
Změna zákona o vodách platná od ledna 2004 změnila i postup při 

podávání hlášení za vypouštění odpadních vod. Především hlášení 
podává právnická nebo fyzická osoba, jež vypouští odpadní vody 
do vod povrchových České inspekci životního prostředí (původně 
krajskému úřadu). Dále je změněno zpoplatněné množství vypouš-
těných odpadních vod – nyní je znečišťovatel povinen platit popla-
tek z objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, 
jestliže tento objem překročí za kalendářní rok 100 000 m3 (pů-
vodně 30 000 m3). V příloze č. 2 zákona o vodách se změnil hmot-
nostní limit v ukazateli CHSK a celkový fosfor od 1. 1. 2005 pro 
nečištěné vody. Tuto změnu pocítí obce bez čistírny odpadních vod, 
kde je napojeno na obecní kanalizaci cca přes 313 osob. Sazby pro 
výpočet poplatku a ostatní hmotnostní a koncentrační limity pro 
zpoplatnění se nezměnily. Vzor poplatkového hlášení je ve vyhláš-
ce č. 293/2002 Sb., příloha 4. 
Celá problematika poplatků za odebrané množství podzemní vody 
je řešena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 88 a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových v §89–§99 téhož zákona a ve vyhlášce č. 293/2002 
Sb., o poplatcích za vypouštění do vod povrchových.
Vodní zákon, a vyhlášky o poplatcích včetně tiskopisů pro podávání 
hlášení o zálohách i vyúčtování (poplatky za odběr podzemní vody 
– vyhl. č. 125/2004 Sb., poplatky za vypouštění do vod povrcho-
vých – vyhl. č. 293/2002 Sb., příloha 4) je možné stáhnout z inter-
netových stránek Ministerstva životního prostředí na www.env.cz, 
rubriky: Legislativa, Platné české právní normy, Platná legislativa, 
Vodní hospodářství, dále zvolíte Zákon nebo Vyhláška dle potřeb. 
Zde již naleznete hledaný právní předpis dle čísla a roku vydání.
Tyto povinnosti se budou každým rokem opakovat. Zálohová 
hlášení na následující rok je nutno podat do 15. října, poplatko-
vá přiznání vždy do 15. února.
Upozorňujeme, že neplnění těchto povinností by bylo důvodem pro 
uložení pokuty ze strany České inspekce životního prostředí, pří-
padně finančního úřadu.
Případné dotazy vám zodpoví na Oblastním inspektoriátu ČIŽP 
v Havlíčkově Brodě Ing. Bláhová, telefon: 569 496 147.

Poplatky za odběr podzemní vody a za vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových

Kraj Vysočina poskytne 
finanční podporu školám 
a školským zařízením, kte-
ré zřizuje na otevření jejich 
sportovišť veřejnosti. Posky-
tování finančních prostředků 
na otevření krajských sporto-
višť je výrazem podpory kraje 
o zlepšení možností aktivního 
využití volného času veřejnos-
ti, především dětí a mládeže.
Účelem poskytování příspěv-
ků je zajistit otevření sporto-
višť škol a školských zařízení 
zřizovaných krajem Vysoči-
na, a umožnit tak veřejnosti, 

aby je využívala ve větší míře 
než doposud. Příspěvek bude 
sloužit k úhradě nákladů spo-
jených s otevřením sportov-
ních areálů škol a školských 
zařízení (tělocvičny, venkovní 
sportovní areály apod.) pro 
veřejnost v hodinách mimo 
vyučování. Povinností pří-
jemce příspěvku je pravidelně 
umožňovat veřejnosti přístup 
do sportovního areálu. Pri-
oritou je otevření sportovišť 
v době prázdnin a víkendů. 
Oddělení mládeže a sportu 
OŠMS vypracovalo Metodi-

ku přidělování příspěvku na 
otevření krajských sportovišť, 
která řeší způsob přidělování 
těchto finančních prostřed-
ků. Tyto finanční prostředky 
mohou být použity na zajiš-
tění dozoru na sportovištích, 
nákup nových sportovních 
potřeb, rekonstrukce stáva-
jících či budování nových 
sportovních areálů atd. V roce 
2005 je v rozpočtu kraje po-
čítáno s podporou v celkové 
výši 1 000 000 Kč, v přípa-
dě velkého zájmu a převisu 
kvalitních projektů může být 

tato částka navýšena. Žádos-
ti o poskytnutí příspěvku se 
předkládají na předepsaném 
formuláři v termínech do 
28.  února a 15. září přísluš-
ného roku.

Více informací najdete na in-
ternetových stránkách kraje 
Vysočina:
http://mladez.kr-vysocina.cz

 Vilibald Prokop, odbor 
školství mládeže a sportu
telefon: 564 602 840, e-mail: 
prokop.v@kr-vysocina.cz

Otevření krajských školních sportovišť

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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Dotace na územně plánovací 
činnost obcí

Po úspěšných dvou kolech poskytování dotací na územně plá-
novací činnost obcí v roce 2003 (19 poskytnutých dotací o cel-
kovém objemu 1 496 998 Kč) a v roce 2004 (44 poskytnutých 
dotací o celkovém objemu 3 998 932  Kč) byl opět ze strany obcí 
projeven o poskytnutí této dotace v roce 2005 velký zájem. Do 
30. 9. 2004 (tj. do termínu pro podávání žádostí na rok 2005) 
jsme obdrželi celkem 69 žádostí. Zastupitelstvo kraje Vysočina 
svým rozhodnutím ze dne 15. 2. 2005 schválilo poskytnutí dota-
ce na pořízení územního plánu obce 66 obcím (3 obce nesplnily 
podmínky pravidel pro poskytování dotací) o celkovém objemu 
5 885 401 Kč. Se schválenými obcemi kraj Vysočina uzavře 
smlouvu o poskytnutí dotace. 
Poskytování dotací na pořízení územního plánu obce předpo-
kládáme i pro rok 2006. Upozorňujeme proto zástupce obcí, 
kteří mají o získání dotace pro svou obec zájem, že termín při-
jímání žádostí o poskytnutí dotace končí 30. 9. 2005. Jednou 
z nezbytných podmínek získání dotace je, že obec musí mít do 
tohoto termínu schváleno zadání pro vypracování územního 
plánu obce (v případě, kdy obec žádá o dotaci na koncept ře-
šení) nebo schválené souborné stanovisko (v případě, že obec 
žádá o dotaci na návrh územního plánu), příp. schválené zadání 
s funkcí souborného stanoviska.
Více informací vám poskytnou pracovníci odboru územního 
plánování a stavebního řádu Ing. Petr Průža, tel.: 564 602 211, 
e-mail: pruza.p@kr-vysocina.cz nebo Ing. Lenka Ryšavá, tel.: 
564 602 270, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz. Pravidla pro po-
skytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu 

kraje Vysočina včetně formuláře žádosti jsou k nahlédnutí na 
www.kr-vysocina.cz pod odkazem na odbor územního plánová-
ní a stavebního řádu.

Informace pro pořizovatele 
územně plánovací dokumentace

Odbor územního plánování a stavebního řádu upozorňuje poři-
zovatele územně plánovacích dokumentací (ÚPD), že v důsled-
ku změn zákonů a reorganizací je třeba při rozesílání oznámení 
o jednotlivých fází projednávání ÚPD upravit adresář dotče-
ných orgánů státní správy a dotčených organizací (uveřejněn ve 
Zpravodaji č. 7, červenec 2003) o následující změny:
 Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, orgán 

posuzování vlivů na ŽP (SEA), Žižkova 57, 587 33 Jihlava
 Krajská veterinární správa, Rantířovská 22, 586 01 Jihlava
 Český Telecom, a. s., Polenská 2c, 586 01 Jihlava
 E.on ČR, a. s., odbor rozvoje, Lidická 36, 659 44 Brno
 E.on ČR, a. s., Lannova tř. 16, 370 49 České Budějovice
 Správa železniční dopravní cesty, odbor provozuschopnosti 

a rozvoje ŽDC, Prvního pluku 367/5, 186 00 Praha 8 - Karlín
 Generální ředitelství ČD, odbor majetkového podnikání a pri-

vatizace, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Není naopak nutno obesílat
 Český telekomunikační úřad, Klimentská 27, P. O. Box 02, 

225 02 Praha

 Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního 
řádu
telefon: 564 602 270, e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz

Odbor územního plánování a stavebního řáduA

Kraj Vysočina dlouhodobě pečuje o své kulturní bohatství, 
kterým je množství kulturních památek, mj. hradů, zámků, 
církevních staveb, domů, kapliček a soch světců pokrývajících 
v podstatě celé jeho území. Jedním z důležitých nástrojů podpory 
kulturního dědictví je poskytování finančních dotací vlastníkům 
na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina nebo 
z grantových programů FV.
V roce 2004 kraj Vysočina podpořil podle Pravidel pro posky-
tování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina 
obnovu 160 kulturních památek nacházejících se na území 140 
obcí kraje. Celkové náklady na obnovu dosáhly téměř 57 milionů 
korun. Zastoupení druhů památek bylo pestré. Po dlouhá před-
chozí desetiletí byla opomíjena péče o sakrální objekty, dnes díky 
zájmu kulturní veřejnosti měly tyto stavby ve skupině obnovova-
ných památek 50% zastoupení. 25 % se na struktuře památkového 
fondu podílelo lidové a měšťanské stavitelství, 9 % tvořily hrady, 
zámky a fortifikace, 2 % zastupovala technické památky a 15 % 
připadlo na restaurování movitých i nemovitých kulturních pa-
mátek.
Kraj na obnovu památek přispěl vlastníkům KP částkou 24 milio-
nů. Dalšími zhruba 16 miliony se na obnově podílely obce, na je-

jichž katastrálních územích se památky nacházely, a to buď jako 
vlastníci kulturních památek, nebo jako poskytovatelé povinné, 
velice obětavé spoluúčasti obce. Jednou sedminou se na celko-
vých nákladech na obnovu podílela církev. Podrobnější přehled 
o poskytnutých finančních prostředcích ukazuje tabulka č. 1.
Výjimečným kulturním bohatstvím kraje jsou městské a vesnic-
ké památkové rezervace a městské a vesnické památkové zóny, 
představující území s větší koncentrací hodnotných objektů. Na 
území kraje Vysočina se nachází 6 památkových rezervací a 27 
památkových zón. Nikoho tedy nepřekvapí fakt, že jedna třetina 
celkových nákladů na obnovu byla proinvestována právě v ob-
cích, jejichž území jsou památkovými rezervacemi nebo zónami. 
Kraj ze svých prostředků přispěl částkou téměř 10 milionů korun 
(viz tabulka č. 2.).
Podrobnější přehled jednotlivých obnov spolu s fotodokumentací 
naleznete v nejbližší době na webových stránkách odboru kultury 
a památkové péče > Památky a kultura > Svět památek.
Zhodnocení úspěšnosti památkové obnovy za rok 2004 ze stra-
ny veřejnosti proběhne v měsíci dubnu v rámci přípravy udělení 
ceny za kulturní počin v oblasti péče o kulturní dědictví Zlatá 
jeřabina 2004.

Pár slov k obnově kulturních památek
v loňském roce

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ
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Celkové 
náklady

Podíl vlastníků
Podíl obce pro 
jiné vlastníky Podíl krajeVe správě 

státu (NPÚ)
Církve a církevní 

společnosti Fyzické osoby Právnické osoby Obce

56 931 499 100 435 8 642 196 6 129 334 2 010 139 8 638 609 7 303 531 24 107 255

Tabulka č. 1 Celkové náklady na obnovu KP podle Pravidel 

Tabulka č. 2 Náklady na obnovu KP podle Pravidel v obcích s MPR a MPZ

Celkové náklady
Podíl vlastníků

Podíl obce pro jiné vlastníky Podíl kraje
Jiný vlastník Obce

21 929 510 7 180 498 2 850 806 2 107 040 9 791 166

Občanské průkazy 
V částce 7/2005 Sbírky zákonů vydané dne 18. 1. 2005 bylo pu-
blikováno pod č. 35/ 2005 Sb., úplné znění zákona č. 328/1999 
Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn.

Cestovní doklady
V částce 7/2005 Sbírky zákonů vydané dne 18. 1. 2005 bylo pu-
blikováno pod č. 36/ 2005 Sb., úplné znění zákona č. 329/1999 
Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., 
o Policii České republiky (zákon o cestovních dokladech), ve 
znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn.

Ukončování vzdělání na středních školách a konzervatořích
V částce 11/2005 Sbírky zákonů vydané dne 25. 1. 2005 byla pu-
blikována vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve 
středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělá-
vání v konzervatoři absolutoriem.
Vyhláška se vztahuje na ukončování vzdělávání ve středních 
školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělání v konzer-
vatoři absolutoriem. Za tímto účelem upravuje zejména složení 
zkušební komise, klasifikaci a hodnocení závěrečné zkoušky, 
podmínky pro konání opravné zkoušky a náhradní zkoušky. 
Vyhláška je účinná od 25. 1. 2005.

Povinná školní docházka
V částce 11/2005 Sbírky zákonů vydané dne 25. 1. 2005 byla 
publikována vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Vyhláška upravuje zejména organizaci vzdělávání, počty žáků 
ve školách a třídách, poskytování učebnic, učebních textů a zá-
kladních školních potřeb, přípravné třídy, označování tříd, 
rozvoj nadaných žáků, vzdělávání ve třídách pro jazykovou pří-
pravu, hodnocení žáků, výchovná opatření a zkoušky při plnění 
povinné školní docházky v zahraničí.
Vyhláška je účinná od 25. 1. 2005.

Konkurzní komise pro výběr ředitele školy
V částce 14/2005 Sbírky zákonů vydané dne 4. 2. 2005 byla pu-
blikována vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 
řízení a konkurzních komisích.
Vyhláška upravuje sestavování, složení a činnost konkurzní ko-

mise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele 
školské právnické osoby nebo ředitele příspěvkové organizace 
vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.
Vyhláška je účinná od 4. 2. 2005.

Organizace a financování soutěží v zájmovém vzdělávání
V částce 14/2005 Sbírky zákonů vydané dne 4. 2. 2005 byla pu-
blikována vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace 
a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
Vyhláška upravuje vyhlašování, organizování, finanční zabez-
pečení soutěží a přehlídek, které jsou organizované pro děti, 
žáky a studenty škol a školských zařízení v zájmovém vzdělá-
vání vyhlašované nebo spoluvyhlašované Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Vyhláška je účinná od 4. 2. 2005.

Veřejné zakázky
V částce 16/2005 Sbírky zákonů vydané dne 8. 2. 2005 byl pub-
likován zákon č. 60/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 440/2003 
Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich do-
vozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších před-
pisů. Tento zákon novelizoval zákon o veřejných zakázkách tak, 
že zavádí tzv. koncese na stavební práce a na služby a stanovuje 
režim pro jejich udělování. Koncese na stavební práce je obdob-
nou veřejnou zakázkou jako veřejná zakázka na stavební práce 
s tím, že protiplnění za provedení stavebních prací, jež jsou 
předmětem této koncese, spočívá v právu stavbu po stanovenou 
dobu využívat nebo provozovat. Toto právo může být spojeno 
s poskytnutím peněžitého plnění veřejným zadavatelem.
Koncese na služby je obdobnou veřejnou zakázkou jako veřejná 
zakázka na služby s tím, že protiplnění za poskytnutí služeb, 
které jsou předmětem této koncese, spočívá v právu tyto služby 
po stanovenou dobu provozovat. Toto právo může být spojeno 
s poskytnutím peněžitého plnění veřejným zadavatelem.
Zákon je účinný od 8. 2. 2005.

 Michal Šalomoun, odbor sekretariátu ředitele a krajského 
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: salomoun.m@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů

Informace

 Jaroslava Panáčková, odbor kultury a památkové péče, telefon: 564 602 296, e-mail: panackova.j@kr-vysocina.cz
 

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ



číslo 3/2005 strana  10 číslo 3/2005 strana  11

Kraj Vysočina pořídil v roce 
2004 ortofotomapu celého 
správního území kraje. Letec-
ké snímky byly pořízeny v létě 
2004, zpracování proběhlo na 
podzim 2004. V celém území 
je ortofotomapa barevná a má 
velikost zobrazovacího bodu 
(tzv. pixel) 20 cm. Kraj pořídil 
tato data nejen pro své vnitřní 
potřeby, ale i pro širší využití 
jako doplněk pro budování GIS 
měst a obcí, pro zhotovování 
pasportů, jako přesný a aktuální 
podklad polohopisu pro podporu 
projektování, vzdělávání, územ-
ní plánování apod. 
Ortofotomapa s rozlišením 2,5  m 
je publikována na internetových 
stránkách kraje prostřednictvím 
mapového serveru. Tuto méně 
přesnou verzi si mohou občané 
prohlížet bez omezení přístu-
pu. Veřejná adresa pro zájemce 
funguje od 17. 1. 2005 na http:

//gis.kr-vysocina.cz (v nabídce 
nalevo poslední položka Ortofo-
tomapa kraje Vysočina 2004).
Přesná informace v rozlišení 
0,2 m bude na webu přístupná 
osobám a institucím, které se 
zavážou dodržovat licenční 
podmínky – obdrží přihlašovací 
jméno a heslo, které bude přidě-
lovat oddělení GIS odboru infor-
matiky KrÚ na základě žádosti 
zaslané na adresu gis@kr-vyso-
cina.cz. Žadatel uvede, že žádá 
o „internetový přístup k mapové 
službě Ortofoto 0,2 m“, popíše 
účel, pro nějž přesné ortofoto 
hodlá využívat, a území, které 
potřebuje sledovat. KrÚ u každé 
žádosti posoudí zajištění licenč-
ních podmínek na straně žadatele, 
a pokud bude v souladu, do 14 dnů 
od doručení žádosti přidělí žadate-
li přístup do informační služby. 
Jde zejména o obce, zřizované 
organizace a subjekty přispívají-

cí svojí činností k rozvoji kraje 
Vysočina. 
O fyzické předání dat ortofota 
musí obce žádat přímo na adrese 
dodavatele (viz níže). Pro obce 
platí zvýhodněná cena dohod-
nutá krajem, zaplatí tak pouze 
mírný licenční poplatek pokrý-
vající část nákladů na manipu-
laci s daty. Cena licence činí pro 
obce a krajem zřizované sub-
jekty 900 Kč za první (300 Kč 
za každé další) CD nebo DVD, 
počet paměťových nosičů bude 
záviset na velikosti území a for-
mátu dat. Pokud obce požádají 
odbor informatiky, oddělení GIS 
na adrese gis@kr-vysocina.cz, 
bude jejich požadavek dále pře-
dán společnosti GEODIS. Více 
informací o těchto službách na-
leznete na webovém portálu GIS 
kraje – http://gis.kr-vysocina.cz/. 
Ostatní zájemci mohou o data 
požádat na adrese GEODISu, 

platí pro ně obchodní podmínky 
a cena stanovená GEODISem 
(cca 3 500,- Kč za první 1 km2 

území, jednotková cena s veli-
kostí plochy klesá). Pokud bude 
zájemce pracovat a působit ku 
prospěchu Vysočiny, kraj jeho 
žádost může podpořit a s největ-
ší pravděpodobností napomůže 
ke sjednání výhodnějších doda-
cích podmínek. 
Adresa dodavatele dat:
GEODIS Brno, spol. s r. o.
Lazaretní 11a
615 00 Brno
http://www.geodis.cz
kontaktní osobou je
Ing. Hana Skotáková, telefon: 
538 702 024, fax: 538 702 061,
e-mail: hskotakova@geodis.cz

 Martina Rojková, odbor in-
formatiky
telefon: 564 602 341, e-mail:
rojkova.m@kr-vysocina.cz

Ortofotomapa kraje Vysočina

Odbor územního plánování 
Ministerstva pro místní rozvoj 
požádal Ministerstvo vnit-
ra o sdělení jejich stanoviska 
k otázce, jaké právní důsledky 
má pořízení územního plánu 
obce v případě, že tento územní 
plán pořídí úředník, který je 
bez ověření zvláštní odborné 
způsobilosti. Na základě jejich 
vyjádření je možné konstato-
vat:
Podle ustanovení § 12 písm. a) 
zákona č. 50/1976 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, patří mezi 
orgány územního plánování 
obec. V § 21 odst. 1 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných cel-
ků a o změně některých zá-
konů (zákon o úřednících), je 
stanoveno, že správní činnosti 
stanovené prováděcím právním 
předpisem zajišťuje územní 
samosprávný celek prostřednic-
tvím úředníků, kteří prokázali 
zvláštní odbornou způsobilost. 
Mezi správní činnosti, u nichž 

prokazují úředníci územních 
samosprávných celků zvláštní 
odbornou způsobilost, patří 
i územní plánování, což vyplý-
vá z § 1 písm. h) vyhlášky č. 
512/2002 Sb., o zvláštní od-
borné způsobilosti úředníků 
územních samosprávných cel-
ků. Výjimečně může podle § 21 
odst. 1 zákona o úřednících tyto 
činnosti vykonávat i úředník, 
který nemá zvláštní odbornou 
způsobilost: a) nejdéle však 
po dobu 18 měsíců od vzniku 
pracovního poměru úředníka 
k územnímu samosprávnému 
celku nebo ode dne, kdy začal 
vykonávat činnost, pro jejíž 
výkon je prokázání zvláštní 
odborné způsobilosti předpo-
kladem. Je však třeba upozornit 
na ustanovení § 43 odst. 7 a § 
43 odst. 8 zákona o úřednících, 
protože na základě těchto pře-
chodných ustanovení dochází 
k prodloužení lhůt pro prokázá-
ní zvláštní odborné způsobilosti 
u konkrétních úředníků na 30 
měsíců nebo až na 42 měsíců 
od nabytí účinnosti zákona 

o úřednících; b) splňuje-li pod-
mínky stanovené v § 34 odst. 1 
nebo v § 43 odst. 5 a 10 zákona 
o úřednících (ustanovení § 34 
odst. 1 se týká uznávání rov-
nocennosti vzdělání nebo jeho 
části; ustanovení § 43 odst. 5 
se týká uznání platnosti složené 
zkoušky před účinností zákona 
o úřednících a § 43 odst. 10 se 
týká úředníků, kterým v urči-
tém období vznikne nárok na 
starobní důchod).
Z výše uvedené citace záko-
na o úřednících vyplývá, že 
správní činnosti uvedené pro-
váděcím předpisem může při 
splnění zákonem stanovených 
lhůt pro prokázání zvláštní od-
borné způsobilosti zabezpečo-
vat i úředník, který ještě není 
schopen prokázat zvláštní od-
bornou způsobilost. Odpověd-
nost prokázat zvláštní odbornou 
způsobilost ve výše uvedených 
lhůtách je úředníkovi stanovena 
zákonem. 
Na základě výše uvedeného je 
možné učinit závěr, že územní 
plán, který je pořizován úřední-

kem, jenž splňuje výše uvede-
nou dikci zákona o úřednících, 
je pořízen v souladu s platnou 
právní úpravou. Úředník je stej-
ně jako územní samosprávný 
celek vlastně zákonem po dobu 
stanovených lhůt chráněn a je 
oprávněn vykonávat správní 
činnosti bez prokázání zvláštní 
odborné způsobilosti. 
Opačný závěr je však nutné 
učinit v případě, kdy úředník 
územního samosprávného 
celku vykonává činnosti v ob-
lasti územního plánování, tzn. 
i pořizování územního plánu, 
po uplynutí zákonem stano-
vených lhůt pro prokázání 
zvláštní odborné způsobilosti. 
V takovémto případě by dle 
názoru Ministerstva vnitra 
bylo pořízení územního plá-
nu obce s největší pravděpo-
dobností v rozporu s platnou 
právní úpravou.

 Petr Průža, odbor územního 
plánování a stavebního řádu
telefon: 564 602 211, e-mail:
pruza.p@kr-vysocina.cz

Právní důsledky pořízení územního plánu obce úředníkem 
bez ověření zvláštní  odborné způsobilosti
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Struktura obyvatelstva podle 
nejvyššího dosaženého vzdě-
lání je v kraji Vysočina méně 
příznivá v porovnání s prů-
měrem ČR. Zatímco podíl vy-
sokoškoláků na obyvatelstvu 
starším 15 let je na Vysočině 
7,2 %, v ČR je to 9,9 %. Za Vy-
sočinou jsou však ještě další tři 
kraje s nižším podílem obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním. 
I podíl osob, které dosáhly ale-
spoň středoškolského vzdělání 
s maturitou, je na Vysočině 
menší, než činí průměr ČR, 
nicméně za krajem Vysočina 
jsou dle tohoto ukazatele ještě 

další čtyři kraje. Procento osob, 
jež dosáhly pouze základního 
vzdělání nebo nemají vzdělání 
žádné, je sice v kraji vyšší v po-
rovnání s průměrem ČR, přesto 
u dalších sedmi krajů je podíl 
obyvatel s maximálně základ-
ním vzděláním vyšší. V kraji 
Vysočina je nejvyšší podíl osob 
se středním vzděláním bez ma-
turity (42 %), tedy především 
vyučených v řemesle. Z tohoto 
pohledu je Vysočina na druhém 
místě mezi kraji ČR hned za 
Pardubickým krajem.
Vzdělanostní struktura oby-
vatel na úrovni správních 

obvodů obcí s rozšířenou 
působností (ORP) je nejpří-
znivější na Žďársku, kde žije 
nejvíce vysokoškoláků i osob, 
které minimálně složily matu-
ritní zkoušku. V souladu s tím 
je v ORP Žďár nad Sázavou 
nejnižší podíl obyvatel s nej-
výše základním vzděláním. 
V podstatě platí, že nejlepší 
vzdělanostní strukturou se 
mohou pochlubit ORP, jejichž 
středisky jsou zároveň okres-
ní města. Výjimku v tomto 
ohledu představuje ORP Nové 
Město na Moravě, jež je v po-
dílu vysokoškoláků hned za 

ORP Žďár nad Sázavou. Mož-
ná překvapivé je umístění ORP 
Jihlava, kde osob minimálně 
s maturitou je 35,5 %, což jej 
řadí na páté místo. Ovšem da-
leko nejhůře je na tom v této 
statistice ORP Bystřice nad 
Pernštejnem, následován ORP 
Moravské Budějovice. Na 
Moravskobudějovicku též žije 
nejvyšší podíl osob s pouze 
základním vzděláním nebo bez 
vzdělání, jichž je dokonce více 
než těch, které dosáhly alespoň 
maturity, což nelze konstato-
vat u jiného správního obvodu 
v kraj Vysočina.

Dosažené vzdělání obyvatel na Vysočině je v průměru nižší

Obyvatelstvo se středním vzděláním s maturitou a vyšším a s nejvýše základním vzděláním (v %) ve správních obvodech obcí 
s rozšířenou působností kraje Vysočina

Vysočina v číslech

Pramen: SLDB 2001, ČSÚ

 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz
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Zpravodaj
Aktuální číslo i kompletní archiv všech článků – včetně jednotlivých čísel ve formátu PDF – najdete na adrese:

http://zpravodaj.kr-vysocina.cz

ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ



číslo 3/2005 strana  12

Vysočina v mapáchü

Matriční úřady v kraji Vysočina

Mapová kompozice navazuje na článek Změny matričních obvodů zveřejněném v předcházejícím čísle Zpravodaje.

 Lubomír Jůzl, odbor informatiky, telefon: 564 602 161, e-mail: juzl.l@kr-vysocina.cz

Hledáte informace o územně správním členění a správních obvodech úřadů v kraji?
Geografický informační systém kraje Vysočina vám nabízí mapový server s informacemi o správním členění, informace o správ-
ních obvodech úřadů, kartografické výstupy, sekci věnovanou grantovým programům Fondu Vysočiny, přístup k mapovým služ-

bám a mnoho dalších informací. 

http://gis.kr-vysocina.cz
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