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Nenechávejte předložení podkladů v rámci Programu
obnovy venkova Vysočiny 2011 na poslední chvíli
Velké množství obcí, kterým byla v letošním
roce přiznána podpora v rámci tohoto programu, dosud nepředložilo příslušnému úřadu obce
s rozšířenou působností nutné podklady pro takzvanou kontrolu připravenosti akce. Tato kontrola je zaměřena na upřesnění rozsahu, charakteru
(investice/neinvestice) a celkových nákladů projektu. Obec musí nejpozději do konce října 2011
na příslušný úřad obce s rozšířenou působností
předložit tyto doklady:
1) U projektů, kde budou realizovány stavební
investice, kopii příslušného povolení k realizaci
stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, nebo dle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých
zákonů (vodní zákon), a to ve všech případech
včetně dokladu o nabytí právní moci takového

povolení; v případě, že akce nepodléhá příslušnému povolení k realizaci stavby, doloží obec
čestné prohlášení o této skutečnosti.
2) Podklady k upřesnění výše celkových nákladů projektu (smlouvy s dodavateli, faktury, objednávky, paragony, cenové nabídky apod.).
Až po kladném výsledku této kontroly bude
se žadatelem podepsána smlouva o poskytnutí
podpory a dotace bude následně převedena na
účet obce. V případě nepředložení těchto dokladů nárok na dotaci zaniká. Vyzýváme obce, aby
předložení těchto podkladů nenechávaly na poslední možný termín. Závěrem připomínáme, že
realizace dotovaných projektů musí proběhnout
do konce roku 2011.
 Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
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Konkurzní řízení v oblasti školství
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracoval jako metodickou
pomůcku obcím manuál k organizaci a průběhu konkurzních řízení ve školství. Při vyhlašování konkurzního řízení se zřizovatel (obec) řídí
vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. Tento
zveřejněný manuál má napomoci obcím po jednotlivých krocích při aplikaci výše uvedené vyhlášky, ale zabývá se i některými praktickými
pracovněprávními souvislostmi. Informacemi
obsaženými v tomto manuálu se nevyčerpává
metodická pomoc Krajského úřadu a pracovníci odboru školství jsou vždy připraveni k dalším
následným konzultacím.
Úplné znění manuálu včetně všech potřebných
příloh (vyhlášení, jmenování a zápisy z jednání komisí, vzor jmenovacího dekretu a násled-

né další úkony zřizovatele) najdete na webu
www.kr-vysocina.cz > školský portál > Metodika a na stejném webu > Servis pro obce
> Metodika.
Organizace školního roku 2011/2012 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce
2011/2012 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2011.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
v úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
29. června 2012.
Prázdniny v příštím školním roce vycházejí:

 Miroslav Pech, odbor školství, mládeže a sportu, telefon: 564 602 954, e-mail: pech.m@kr-vysocina.cz

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz.
Zpravodaj
měsíčník
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Jitka Svatošová
telefon: 564 602 328
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@email.cz)
tisk a distribuce:
YASHICA, s. r. o.
Mikuláškova 1, Třebíč
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru.
NEPRODEJNÉ
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Přečetli jsme za vás
Svolání zastupitelstva v době
vyhlášeného krizového stavu
Zákonodárnou iniciativou Zastupitelstva Libereckého kraje byl Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky
předložen návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk č. 122).
Liberecký kraj odůvodnil potřebu přijetí novely zákona obtížemi při svolávání mimořádného
zastupitelstva při vyhlášeném
krizovém stavu z důvodu probíhajících povodní v roce 2010.

Během projednávání v Poslanecké sněmovně byl přijat komplexní pozměňovací návrh, na
jehož základě bylo svolání zastupitelstva v době vyhlášeného
krizového stavu rozšířeno i na
zastupitelstva obcí a zastupitelstvo hlavního města Prahy.
Poslanecká sněmovna na své
19. schůzi přijala dne 21. 6. 2011
návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákonů o ÚSC stanoví,
že v době vyhlášení krizového
stavu se informace o místě, době
a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce zveřejní na úřední
desce obecního úřadu alespoň
po dobu 2 dnů před zasedáním
zastupitelstva obce. Záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou být
na tomto zasedání projednávány
pouze tehdy, jestliže byla informace zveřejněna nejméně 7 dnů

před zasedáním zastupitelstva
obce.
V případě svolání zastupitelstva
kraje platí obdobně mimořádná
dvoudenní lhůta, avšak záležitosti, které se netýkají vyhlášeného krizového stavu, mohou
být na zasedání zastupitelstva
kraje projednávány pouze tehdy,
jestliže byla informace zveřejněna nejméně 10 dnů před tímto
zasedáním.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

POZVÁNKA
Komunální odpady v praxi – 2011 – seminář pro obce
Kraj Vysočina spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., již osmým
rokem úspěšně realizuje projekt Intenzifikace sběru využitelných složek komunálních
a obalových odpadů. V rámci tohoto projektu Kraj Vysočina ve spolupráci s firmou
ESKO-T, s. r. o., pořádá pro
starosty, zastupitele obcí, pracovníky v odpadovém hospodářství obcí, zástupce firem,

které se zabývají nakládáním
s komunálními odpady, a další
zájemce o informace z oblasti
nakládání s komunálními odpady tradiční seminář:
Komunální odpady v praxi
– 2011
SPORT – V-HOTEL Hrotovice
3. 11. – 4. 11. 2011
V rámci semináře se účastníci dozvědí praktické zkušenosti s řízením odpadového
hospodářství v obci, zejmé-

na s důrazem na oddělený
sběr využitelných složek komunálního odpadu, o formách
využití komunálního odpadu, problematice energetického
využití komunálního odpadu,
o připravovaném projektu Integrovaného systému nakládání s
komunálním odpadem v Kraji
Vysočina, o připravované legislativě v odpadovém hospodářství, kolektivních systémech
pro nakládání s vyřazenými

elektrozařízeními a dalších problémech.
Více informací, pozvánku a přihlášku na seminář najdete na
webových stránkách Kraje Vysočina ˃ Životní prostředí nebo
na webových stránkách společnosti ESKO-T, s. r. o., www.
esko-t.cz.
 Pavla Bendová, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 515, e-mail:
bendova.p@kr-vysocina.cz

Přenos daňové povinnosti u plátců DPH
V letošním roce vstoupila
v platnost výrazná novelizace
zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen
„ZDPH“), která je účinná od
1. 4. 2011.
Tato novela může u plátců DPH
vyvolat řadu potíží. Následující řádky se soustřeďují pouze na problémy, které mohou
nastat po 1. 1. 2012 u stavebních a montážních prací, neboť u nich bude od tohoto data
uplatňován přenos daňové povinnosti – takzvaný tuzemský revers charge (§ 92a až 92e
ZDPH).

Tento systém znamená naprostý převrat z hlediska finančních
toků, neboť od 1. 1. 2012 bude
nutné, aby u stavebních prací
DPH byla přiznána a odvedena
přímo na účet finančního úřadu, a nikoli na účet dodavatele
stavebních prací jako doposud,
kdy odvod DPH provedl dodavatel.
Tímto opatřením dochází
plně k přenesení odpovědnosti za správný výpočet DPH
i za její včasný odvod státu na odběratele stavebních
prací, a to i v případech pozdě doručených či chybně vystavených prvotních dokladů

od dodavatelů těchto prací. Daňová povinnost (a tudíž včasné zaplacení daně)
je totiž odvislé od termínu
faktického uskutečnění zdanitelného plnění, nikoli od
dodání bezchybného dokladu
o zdanitelném plnění. Hrozí
tedy sankce za pozdní úhrady DPH. Za provedené stavební práce budou muset být
realizovány na základě jedné faktury dvě finanční platby, a to třeba i v rozdílném
čase. Platba DPH na účet
státu jako součást daňového přiznání k DPH (měsíční
perioda u měsíčních plátců

DPH, čtvrtletní u čtvrtletních
plátců) a platba dodavateli
díla na jeho účet dle dohodnuté splatnosti faktury.
Ještě větší problémy a větší rizika nastanou v oblasti dotací.
Úhrada DPH je v podmínkách
současně platné legislativy neinvestičním výdajem (neinvestiční položka rozpočtové
skladby – vyhl. č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě). Stavební práce jsou však zpravidla investiční výdaj. Pokud tedy na
investiční akci bude poskytnuta investiční dotace, v současné praxi je nemyslitelné její
použití na krytí neinvestiční(pokračování na další straně)
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ho výdaje – úhrady DPH. Toto
je kontrolními orgány okamžitě napadáno jako porušení
rozpočtové kázně s vazbou na
příslušné sankce.
Souvisejícím vážným problémem je situace, kdy DPH je
uznatelným výdajem z hlediska poskytované dotace. Například u evropských projektů se
doposud dodavatelská faktura
hradila včetně DPH ze zvláštního účtu projektu – prokázání úhrady DPH bylo zřejmé,
jasné a doložitelné výpisem
z příslušného zvláštního účtu.
A byla- li DPH uznatelným vý-

ZPRAVODAJ
dajem, nebyl problém použít
dotaci na krytí tohoto uznatelného výdaje.
Od 1. 1. 2012 DPH u stavebních prací nebude hrazena
spolu s dodavatelskou fakturou. U měsíčních plátců DPH
při dlouhodobé splatnosti faktur může být rozdíl mezi úhradou DPH a úhradou faktury
i v řádu měsíců. Jak bylo již
uvedeno, daňová povinnost je
odvislá od termínu zdanitelného plnění, ne od doručení
faktury nebo od její úhrady.
Problém je, že pro podání daňového přiznání k DPH a pro

úhradu DPH je povinnost zachycovat uplatňování DPH na
vstupu (daňový nárok) a na
výstupu (daňová povinnost)
v daňové evidenci a výsledná
DPH se pak finančně vypořádává přímo s finančním úřadem v podobě salda, a tudíž
rozdílu mezi DPH na vstupu
a na výstupu. Neuskutečňují
se tedy platby z jednotlivých
faktur přes zvláštní účty. Za
této situace hrozí, že se neprokáže úhrada DPH z konkrétních projektů, a tudíž se DPH
může stát neuznatelným výdajem, což znamená navýšení
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vlastního podílu nositele projektu, a v důsledku toho nárok
na vlastní finanční prostředky
nositele projektu.
Z výše popsaných důvodů se
Kraj Vysočina snaží o to, aby
došlo k úpravě dotačních pravidel u všech subjektů poskytujících dotace v tom smyslu, aby
DPH byla i nadále uznatelným
výdajem.
 Anna Krištofová, odbor
ekonomický
telefon: 564 602 232, e-mail:
kristofova.a@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Energetický zákon
V částce 75/2011 Sbírky zákonů vydané dne 19. 7. 2011
byl pod č. 211 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Novela zákona plně transponuje směrnice Evropské rady
a Evropského parlamentu a nařízení platná v době jeho poslední novelizace, přičemž
obsahuje ustanovení, která
souhlasí s postupem liberalizace trhu s elektřinou a trhu
s plynem v EU včetně oddělení provozovatelů distribučních
soustav a přenosových a přepravních systémů od obchodu
s elektřinou a s plynem a dalších neregulovaných činností
včetně ochrany zákazníků.
Zákon nabývá účinnosti dnem
18. 8. 2011 (část 1. 1. 2012).
Soudní poplatky
V částce 78/2011 Sbírky zákonů vydané dne 22. 7. 2011
byl pod č. 218 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.

Novela zákona zvyšuje a zpřesňuje sazby soudních poplatků.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2011 (část 1. 1. 2012,
část pozbývá platnosti dnem
31. 12. 2011).
Malá důchodová reforma
V částce 78/2011 Sbírky zákonů vydané dne 22. 7. 2011
byl pod č. 220 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
Cílem novely zákona je zajištění souladu právní úpravy
s nálezem Ústavního soudu,
a to zejména posílením vztahu mezi zaplaceným pojistným na důchodové pojištění
a výší důchodu z důchodového pojištění. Zákon obsahuje
i další změny, které přispějí
ke zlepšení finanční udržitelnosti základního důchodového
pojištění anebo zpřesní současnou právní úpravu.
Zákon nabývá účinnosti dnem
30. 9. 2011 (část dnem vyhlášení, část 1. 1. 2012).
Ochrana ovzduší
V částce 78/2011 Sbírky zákonů vydané dne 22. 7. 2011
byl pod č. 221 publikován
zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona zajišťuje transpozici Směrnic EU a přispívá
k efektivnímu snižování emisí skleníkových plynů z dopravy tím, že v souladu s právními
předpisy ES stanovuje požadavky na širší uplatnění biopaliv v motorových benzinech
a naftách.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení (část 1. 1. 2012).
Manipulační a provozní řády
vodních děl
V částce 77/2011 Sbírky zákonů vydané dne 21. 7. 2011 byla
pod č. 216 publikována vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů
vodních děl.
Vyhláška nabývá účinnosti
dnem 1. 8. 2011.
Námořní zařízení
V částce 82/2011 Sbírky zákonů vydané dne 2. 8. 2011 bylo
pod č. 228 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb.,
o technických požadavcích na
námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.

Účelem předkládané novely je
stanovit technické požadavky
na námořní zařízení tak, aby
odpovídaly transpozici příslušné Směrnice EU, přičemž
zejména reagují na námořní
nehody a kolize. Novela nařízení vlády akcentuje nutnost
posílit bezpečnost na moři a
zabránit znečišťování moří pomocí harmonizace technických
požadavků na námořní zařízení, a to zejména vzhledem k
jeho bezpečnosti.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 10. 12. 2011.
Letní čas
V částce 79/2011 Sbírky zákonů vydané dne 22. 7. 2011 bylo
pod č. 222 publikováno nařízení vlády o zavedení letního
času v letech 2012 až 2016.
Nařízení vlády v souladu se
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES ze
dne 19. ledna 2001 o úpravě
letního času přizpůsobuje pro
roky 2012 až 2016 zavedení letního času.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz
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Projekt MA-G 21 Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina
a Gemeinde 21 v Dolním Rakousku se blíží do druhé poloviny
Kraj Vysočina se stejně jako
spolková země Dolního Rakouska od roku 2004 snaží vytvořit nový přístup k pohledu na
správu věcí veřejných prostřednictvím místní Agendy 21.
Aby se postup v tomto procesu, který je jednou z metod naplňování principů udržitelného
rozvoje, ještě zkvalitnil, rozhodli se zástupci obou zemí
zrealizovat projekt, jenž pomáhá přenést úspěšné zkušenosti
z praxe.
Zatímco první část projektu byla zaměřena na poznávání systému zavádění místní
Agendy 21 a ukázky, jak celý
proces v jednotlivých zemích
funguje, ve druhé části bude

prostor pro rozvíjení aktivit,
které každá ze stran považuje
za nejdůležitější.
Jde především o rozvoj spolupráce s podnikatelským sektorem, posilování povědomí
a realizaci místní Agendy 21
mezi obyvateli, společné kampaně i pořádané akce a nakonec
také o vzájemné porovnávání
a oceňování nejlepších projektů obou zemí.
Mezi hlavní přínosy projektu patří předání konkrétních zkušeností se zapojováním obyvatel
do rozvoje obce, a to jak při plánování akcí, tak i zapojení do realizace společných aktivit.
Z dalších aktivit, jež se přenesou z Rakouska na Vysočinu,

jmenujme alespoň Klimatour,
která v Rakousku již letos měla
11. ročník. „Jedná se vlastně o
cyklistickou štafetu mezi městy a obcemi, jež realizují místní Agendu 21, s cílem upozornit
na stále se zvyšující podíl CO2 v
ovzduší a nabídnout obyvatelům
zdravější alternativu v dopravě,“
zmiňuje radní pro oblast životního prostředí a IT Zdeněk Ryšavý.
Rakouská strana po vzoru českého partnera vyzkouší sociologický průzkum, ve kterém bude
zkoumat, jak jejich obce naplňují Aalborgské závazky. „Nejde
o to mezi sebou soutěžit,“ říká
zástupce Dolnorakouské zemské vlády Bernhard Haas, „ale o
to poukázat na aktivity, jež se již

v této době dějí a jsou prospěšné. Mohou být totiž vzorem pro
ostatní.“
Projekt MA-G 21 bude probíhat až do konce roku 2012. Mezi
setkáními starostů, tajemníků,
mikroregionů, realizátorů místní Agendy 21 a podnikatelů přinese také mimo jiné vytvoření
trojjazyčného slovníku fungování veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru,
který by měl napomoci organizacím z obou stran hranice lépe
najít pro své aktivity vhodného
partnera.
 Petr Holý, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 538, e-mail:
holy.p@kr-vysocina.cz

Do práce a do škol bez aut
Zkusíme to jinak
Trocha pohybu neuškodí
V rámci kampaně Evropský týden mobility v Kraji Vysočina se můžete aktivně zapojit do Evropského dne bez aut.
Vyměňte auto za kolo, přijďte do práce (i zpět) pěšky, anebo přijeďte veřejnou dopravou.
Do práce a do škol bez aut ve čtvrtek 22. září 2011.
Nechte auta doma a přidejte se k nám!
 Svoje zapojení nahlaste prostřednictvím přihlašovacího formuláře koordinátorce projektu Zdravý
Kraj Vysočina na e-mail kratochvilova.d@kr-vysocina.cz. Přihlašovací formulář je k dispozici na
www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
 Největší výkony pěší a na kole budou odměněny sportovním batohem Kraje Vysočina.
Evropský den bez aut (EDBA) iniciovala Evropská komise v roce 2000 a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce si drží stálý termín, kterým je 22. září. Hlavním
záměrem kampaně je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech
a na různé způsoby jeho řešení – podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budováni cyklostezek,
zkvalitňování prostranství pro pěší atp.

