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ROZPOČET KRAJE VYSOČINA
Rozpočet kraje Vysočina za letošní rok vykazuje
pozitivní trend. Za sedm měsíců byly naplněny
daňové příjmy na 67 % ročního plánovaného
objemu, výdaje byly prozatím čerpány na 56 %.
I když je obvyklé, že větší objem výdajů, a to
zejména na velké opravy a investice, je realizován
v druhé polovině roku, ekonomické výsledky jsou
dobrým předpokladem k tomu, že rozpočet kraje
bude ve zdrojové části naplněn, a bude tedy možné
realizovat všechny plánované akce i záměry kraje.
Vedle sledování trendů v hospodaření kraje za rok
2014 orgány kraje již zahájily aktivity pro přípravu
rozpočtu na rok 2015, kde jsou práce v plném
proudu. Rozpočtový proces probíhá v souladu se
zásadami pro sestavování rozpočtu na rok 2015
a k němu se vztahujícím harmonogramem pro
projednání rozpočtu. Zásady a harmonogram byly
projednány Radou Kraje Vysočina dne 22. 7. 2014
a schváleny usnesením č. 1321/23/2014/RK.
Během měsíce srpna byly shromážděny podklady
od jednotlivých správců kapitol a v září probíhá
jejich detailní projednávání. Konečným výstupem
rozpočtového procesu bude „Návrh rozpočtu
Kraje Vysočina na rok 2015“, který bude zastupitelům kraje předložen na zasedání 16. prosince
letošního roku.
Kraj předpokládá pro příští rok nárůst výnosu
daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu
roku 2014 ve výši 102 %. Výše daňových příjmů

pro kraj vychází ze zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosu některých daní
územním samosprávným celkům a některým
státním fondům (zákon o rozpočtovém určení
daní), ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis
byl v od roku 2013 významně novelizován, novela
se však dotkla pouze rozpočtu obcí, zatímco
rozpočtové určení pro kraje se nezměnilo.
Ve výdajích kraj v roce 2015 plánuje zahájení
velkých projektů v oblasti zdravotnictví, dopravy
a sociální péče, které budou významným
způsobem zasahovat do rozpočtu kraje. Spolu se
stále rostoucími povinnými a ostatními provozními výdaji budou mít podstatný vliv na konečnou
podobu výdajové části rozpočtu. Konkrétní objem
jednotlivých kapitol rozpočtu kraje pak bude znám
až po podrobném projednání jednotlivých kapitol
v orgánech kraje.
Přestože si je Kraj Vysočina vědom výše uvedených skutečností na straně výdajů, přistupuje
k sestavování rozpočtu s maximální zodpovědností a důsledností. Celkové saldo zdrojů a výdajů
(bez projektů spolufinancovaných z evropských
zdrojů) je pro rok 2015 koncipováno jako nulové.
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KOMPLEXNÍ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE
VODOVODŮ A KANALIZACÍ KRAJE VYSOČINA
Kraj Vysočina v samostatné
působnosti zajistil v souladu
s požadavky zákona o vodovodech a kanalizacích (zákon
č. 274/20 01 Sb., ve z něn í
pozdějších předpisů) zpracování Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Kraje Vysočina
(dále jen „PRVKUK“), který
po projednání se všemi obcemi
v roce 2004 schválilo zastupitelstvo kraje.
PRVKUK je důležitý koncepční
m at e r iá l k r aje obs a hující
koncepci řešení zásobování
pitnou vodou včetně vymezení
zdrojů povrchových a podzemních vod a odvádění a čištění
odpadních vod v jednotlivých
obcích.

PRVKUK je podkladem pro
zpracování územně plánovací
dok u ment ace, pro či n nost
vodoprávního úřadu, stavebního
úřadu a pro činnost obce a kraje
v samostatné i přenesené působnosti. Obsahuje pro jednotlivé
obce na území kraje koncepci
optimálního řešení zásobování pitnou vodou a odvádění
a čištění odpadních vod s tím,
že navržené koncepce musí být
hospodárné a musí obsahovat
technicky nejvhodnější řešení.
Zveřejněn je na webov ých
stránkách kraje http://prvk.
kr-vysocina.cz.
V případě podání žádosti obce
o dotaci na realizaci výstavby
vodovodů, kanalizací a ČOV

z jakéhokoliv dotačního titulu
je vždy základní podmínkou
soulad záměru s PRVKUK.
Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor život n í ho prost ředí
a zemědělství, v letošním roce
zajišťuje komplexní aktualizaci tohoto koncepčního
materiálu, který bude následně
schvalovat zastupitelstvo kraje.
Již proběhla pracovní projednání s obcemi na jednotlivých
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Všem obcím
byly poslány v elektronické
podobě (e-mailem) následující
soubory k vyplnění:
- S o u b o r X L S (t a b u l k a
v programu Excel), který
slouží k naplnění databáze

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: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(biodaniela@seznam.cz)
grafická úprava, tisk a distribuce:
Tiskárna Kleinwächter,
Frýdek-Místek
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PRVKUK. Tento soubor se
vyplňuje pro každou místní
část obce samostatně.
- S o u b o r D O C (t e x t o v ý
dokument v programu Word),
jenž slouží k naplnění textové
části (karty obce) PRVKUK.
Odstavce v tomto souboru se
vyplňují pouze v případě, že

obec požaduje změnu nebo
upřesnění současného znění
v kartě obce PRVKUK
Tyto soubory je nutné zaslat
vyplněné co nejdříve zpět na
e-mailovou adresu: prvkuk@
kr-vysocina.cz tak, aby mohly
bý t v n ich uvedené úd aje
posouzeny a zapracovány do

aktualizovaného materiálu.
V případě návrhu na změnu
dosavadní koncepce uvedené
v PRVKUK je třeba odůvodnit,
proč je nové řešení výhodnější
(technicky i ekonomicky) než
řešení dosavadní.
Více infor mací posk y t nou
kontaktní osoby Krajského úřadu

Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství,
oddělení vodního hospodářství:
 Iva Olšanová
telefon: 564 602 266
e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz,
 Radek Zvolánek
telefon: 564 602 363
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz.

FOND VYSOČINY
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 9. září
2014 vyhlásilo dva nové grantové programy v rámci Fondu
Vysočiny. Níže je uveden název grantového programu, jeho
objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakt na odbor
krajského úřadu, v jehož gesci bude program realizován:
Bioodpady 2014 – 500 000 Kč – program na podporu
tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem (odbor
životního prostředí, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522,
navratilova.e@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 9. 2014

Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí
2014 – 1 000 000 Kč – program na podporu prorodinných
a proseniorských aktivit v obcích a městech na území
Kraje Vysočina (odbor sociálních věcí, Mgr. Marek Homolka,
tel.: 564 602 813, homolka.m@kr-vysocina.cz)
Uzávěrka: 30. 10. 2014
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace (včetně
formuláře žádosti) k aktuálním či již dříve vyhlášeným
grantovým programům najdete na internetových stránkách
Kraje Vysočina http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ nebo na
www.fondvysociny.cz.

PŘEHLÍDKY STŘEDNÍCH ŠKOL
V říjnu a listopadu proběhnou v Kraji Vysočina přehlídky středních škol, které jsou každoročně nejen pro žáky 9. tříd
a jejich rodiče jedním z důležitých zdrojů informací při výběru střední školy.
Okres

Den a čas

Místo konání a pořadatel

Havlíčkův Brod

4. 11. 2014
8.00–17.00

Kulturní dům Ostrov
Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
Pořadatel: Kulturní dům Ostrov, s. r. o.
Kontakt: p. Niklová, tel. 569 421 088

Jihlava

14. 11. 2014
8.00–18.00

DKO, s. r. o. Jihlava
Tolstého 2, 586 01 Jihlava
Pořadatel: DKO, s. r. o., Jihlava
Kontakt: Bc. Brodinová, tel. 567 571 681

Pelhřimov

11. 11. 2014
9.00–16.30

Kulturní dům Máj
třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov
Pořadatel: Kulturní zařízení města Pelhřimova
Kontakt: p. Vlčková, tel. 565 321 184

Třebíč

16. 10. 2014
9.00–18.00

SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734
Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč
Kontakt: p. Špačková, tel. 561 200 427

Žďár nad Sázavou

13. 11. 2014
8.00–17.00

Dům kultury
Dolní 183, 591 01 Žďár nad Sázavou
Pořadatel: Kultura Žďár, příspěvková organizace
Kontakt: p. Sedláková, tel. 566 502 253
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Novinky ve Sbírce zákonů
Urychlení výstavby infrastruktury
V částce 75/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 8. 2014 byl pod
č. 178 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona zvyšuje limity
kupní ceny z dvojnásobku na
šestnáctinásobek odhadní cen,
a to s cílem urychlení majetkové
přípravy dopravní liniové infrastruktury.
Zákon nabývá účinnosti dnem
15. 9. 2014.

prostředí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela zákona rozšiřuje
povinnosti výrobců a prodejců
elektronických zařízení.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 10. 2014 (část 30. 8. 2014,
část 1. 6. 2015).

Zemědělství
V částce 75/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 8. 2014 byl pod
č. 179 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Cílem novely zákona je
adaptovat český právní řád na
připravovaná přímo použitelná
a bezprostředně aplikovatelná
nařízení Evropské unie. Novela
zákona mimo jiné stanovuje
úpravy evidence půdy a zavedení
možnosti podat žádost o dotaci
elektronicky.
Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2015.

Úrazové pojištění zaměstnanců
V částce 75/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 8. 2014 byl pod
č. 182 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů, a další související
zákony.
Novela zákona činí již čtvrté
odložení účinnosti zákona, a to
na 1. ledna 2017. Důvodem
tohoto kroku jsou přetrvávající
rozpory o podobě a samotné
existence zákona, přičemž
odložení má zajistit dostatečný časový prostor k provedení zevrubné analýzy ve věci
a k řádnému legislativnímu
zpracování přijatého věcného
řešení.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení (část 1. 1. 2015).

Odpady
V částce 75/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 8. 2014 byl pod
č. 184 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon
č. 169/2013 Sb., kterým se
mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon
č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního

Důchodové pojištění
V částce 75/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 8. 2014 byl pod
č. 183 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů.
Novela zákona obnovuje plnou
valorizaci důchodů omezenou
v roce 2013 na pouhou jednu
třetinu procentního přírůstku
indexu spotřebitelských cen.
Omezení růstu se tak neuplatní
již po 31. 12. 2014, přičemž
přechodné ustanovení stanovuje,
že u průměrného starobního
důchodu musí zvýšení činit
nejméně 1,8 %.

Zákon nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2014.
Dráhy
V částce 75/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 29. 8. 2014 byl pod
č. 180 publikován zákon, kterým
se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů.
Novelou zákona se mimo jiné
o dalších pět let prodlužuje výjimka
z aplikace vyjmenovaných ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 23. 10.
2007 o právech a povinnostech
cestujících v železniční přepravě,
která měla vypršet 3. 12. 2014, a to
zejména u odpovědnosti železničních podniků za zpoždění
spoje, zmeškání přípoje a odřeknutí spoje, když tyto jsou způsobeny stavebními pracemi SŽDC,
a nikoliv dopravcem.
Zákon nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Maturity
V částce 73/2014 Sbírky
zákonů vydané dne 25. 8.
2014 byla pod č. 173 publikována vyhláška, kterou se
mění vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve
znění pozdějších předpisů.
Novela vyhlášky upravuje
organizaci maturitní zkoušky
a změny obsahu katalogů
požadavků zkoušek společné
části maturitní zkoušky, které
jsou platné pro konání maturitní
zkoušky po 1. lednu 2015.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2014.
Soustava oborů vzdělání
V částce 70/2014 Sbírky
zákonů vydané dne 18. 8.
2014 bylo pod č. 167 publik o v á n o n a ř í z e n í v l á d y,
kterým se mění nařízení vlády
č. 211/2010 Sb., o soustavě
oborů vzdělání v základním,
středním a vyšším odborném
vzdělávání, ve znění nařízení

vlády č. 367/2012 Sb.
Nařízení vlády nabývá
účinnosti dnem 31. 8. 2014.
Školní rok
V částce 78/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 2. 9. 2014 byla pod
č. 189 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška
č. 16/2005 Sb., o organizaci
školního roku, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 9. 2016.
Nemoci z povolání
V částce 70/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 18. 8. 2014 bylo
pod č. 168 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 290/1995 Sb., kterým
se stanoví seznam nemocí
z povolání, ve znění nařízení
vlády č. 114/2011 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2015.
Úrazy
V částce 71/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 18. 8. 2014 bylo
pod č. 170 publikováno nařízení
vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu
evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu.
Nařízení vlády nabývá účinnosti
dnem 1. 1. 2015.
Matriky
V částce 79/2014 Sbírky zákonů
vydané dne 3. 9. 2014 byla pod
č. 192 publikována vyhláška,
kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001
Sb., kterou se provádí zákon
č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2015.
 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského
živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz
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Přečetli jsme za vás
Zákon o kybernetické bezpečnosti
V částce 75/2014 Sbírky zákonů vydané dne 29. 8. 2014 byl pod
č. 181 publikován zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
Cílem nové právní úpravy je zajištění bezpečného fungování informační společnosti České republiky, a tedy zajištění bezpečné realizace základního práva na informační sebeurčení prostřednictvím
informačních systémů, služeb a sítí elektronických komunikací.
Neméně důležitým cílem je rovněž ochrana nedistributivních práv
státu, což znamená zajištění veřejného zájmu o bezpečnost kritické
informační infrastruktury a významných informačních systémů.
Zákon zavádí mechanismus aktivní spolupráce mezi soukromým
sektorem a veřejnou správou za účelem vyšší efektivity řešení
kybernetických bezpečnostních incidentů.
Návrh zákona si neklade za cíl postihnout a eliminovat všechna
rizika, která se mohou dotknout všech uživatelů kybernetického
prostoru, ale snaží se ochránit tu část infrastruktury, jež je pro
fungování státu významná a jejíž narušení by vedlo k poškození
nebo ohrožení zájmu České republiky.
Pro subjekty, na které dopadá regulace, jsou zákonem stanoveny
konkrétní povinnosti, jimiž dojde ke zvýšení ochrany jejich informačních systémů, respektive sítí, které provozují. Poskytovatelé
služeb elektronických komunikací a subjekty zajišťující sítě
elektronických komunikací budou mít povinnost hlásit kontaktní
údaje vládnímu dohledovému pracovišti, takzvanému národnímu
CERT. Národní CERT (Computer Emergency Response Team –
Skupina pro reakci na počítačové hrozby) bude provozovat vybraná
právnická osoba na základě veřejnoprávní smlouvy s Národním
bezpečnostním úřadem.
Správcům kritické informační infrastruktury a významných
informačních systémů zajistí nová právní úprava nepřetržitý
kontakt s vládním dohledovým pracovištěm umožňující kvalitnější

identifikaci kybernetických bezpečnostních rizik s původem mimo
příslušný systém, službu nebo síť, efektivnější analýzu kybernetických bezpečnostních událostí a účinnější reakci na kybernetické
bezpečnostní incidenty.
Tato opatření bezprostředně povedou k zabezpečení nejdůležitějších informačních systémů a zabezpečení nejvýznamnějších
služeb i sítí elektronických komunikací před kybernetickými
bezpečnostními incidenty.
V případě stavu kybernetického nebezpečí budou muset provozovatelé provádět reaktivní opatření vydaná Národním bezpečnostním úřadem. Stavem kybernetického nebezpečí se rozumí stav,
ve kterém je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací
v informačních systémech nebo bezpečnost a integrita služeb nebo
sítí elektronických komunikací, jímž by mohlo dojít k porušení
nebo došlo k ohrožení zájmu České republiky ve smyslu zákona
upravujícího ochranu utajovaných informací.
Nový zákon reaguje též na mezinárodní situaci, kdy posílení
ochrany kritické informační infrastruktury je i cílem aktivit
Evropské komise. Ke splnění těchto požadavků zákon upravuje
rámec pro institucionální a technické zajištění spolupráce na
mezinárodní i národní úrovni, koordinaci opatření při prevenci
i odstraňování následků kybernetických bezpečnostních incidentů
a pro další činnosti nezbytné ke zvyšování všeobecného povědomí
o kybernetických hrozbách a jejich eliminaci.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015.
 Miroslav Magrot
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185
e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Pozvánka
DRAKIÁDA NA SKALCE
Téma letošního ročníku: Vzhůru nad mraky
Kdy: 26. 10. 2014 od 14.00 hod.
Kde: kopec Na Křížku, ulice Ke Skalce, Jihlava
- soutěž o nejvýše vznášejícího se draka nad mraky
- soutěž o nejhezčího draka Drakiády
Vstup ZDARMA.

