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S jedinou vstupenkou do muzeí a galerií
zřizovaných krajem Vysočina
Od 1. 9. 2008 je zahájen projekt
Společná vstupenka, jehož realizace a úspěšnost bude ověřována v krajských muzeích
a galeriích do 31. 12. 2009.
Projekt byl připraven po společném
jednání
ředitelů
sbírkotvorných
organizací
zřizovaných krajem Vysočina v červnu 2008 s cílem snížit ekonomické bariéry vstupu
veřejnosti do sbírkotvorných
organizací v působnosti odboru kultury a památkové péče
a rozšířit možnosti kulturního
a vzdělávacího rozvoje v kraji
Vysočina.
Projekt, umožňující vstup
do krajem zřizovaných muzeí
a galerií na jednotnou vstupenku s výhodnou cenou, má
tři varianty: s plným vstupným
v ceně 120 Kč a zvýhodněným vstupným pro děti, studenty a seniory v ceně 60 Kč
bude mít platnost od 1. 9. 2008
do 31. 12. 2009 a společnou vstupenku pro školní
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třídy v ceně 300 Kč bude
možné využít od 1. 9. 2008
do 30. 6. 2009.
Součástí projektu je rovněž informační materiál, který seznamuje veřejnost s nabídkou

a způsobem použití společné
vstupenky. Na její zadní straně
je také uveden seznam muzeí
a galerií, v nichž lze vstupenku koupit a uplatnit. Čerpání
kreditu vstupenky se prová-
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Přehled muzeí a galerií, jež lze navštívit se Společnou vstupenkou
Název/adresa
Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod, Havlíčkovo náměstí 19,
Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Jihlava,
Masarykovo náměstí 55,
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava,
pobočka Telč, nám.
Zachariáše z Hradce 1, Telč
Muzeum Vysočiny Jihlava
pobočka Třešť,
Schumpeterův dům,
Rooseveltova 6, Třešť
Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
Masarykovo náměstí 12,
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Třebíč,
Zámek 1,
Třebíč

Internetové stránky
http://sweb.cz/
MuzeumVysocinyHB

Telefon/E-mail
telefon: 569 429 151
e-mail: muzeum@muzeum.hbnet.cz

http://muzeum.ji.cz

telefon: 567 573 880
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz

http://muzeum.ji.cz

telefon: 567 243 918
email: muzeum.telc@centrum.cz

http://muzeum.ji.cz

telefon: 567 214 597
e-mail: muzeum.trest@centrum.cz

www.muzeumpe.cz

telefon: 565 323 184, 565 323 456
e-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz
telefon: 568 840 518
e-mail: muzeum@zamek-trebic.cz

http://zamek-trebic.cz

(pokračování na další straně)

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: Ivana Šmídová
telefon: 564 602 253
posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
(redigo@redigo.cz)
tisk a distribuce:
MORAVIAPRESS, a. s.
U póny 3061, 690 02 Břeclav
Zpravodaj je vytištěn
na recyklovaném papíře
běleném bez použití chloru
NEPRODEJNÉ
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Muzeum Vysočiny Třebíč,
pobočka Jemnice,
náměstí Svobody 75
Muzeum Vysočiny Třebíč,
pobočka Moravské Budějovice,
nám. Míru 1
Galerie výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo
náměstí 18, Havlíčkův Brod
Horácká galerie v Novém
Městě na Moravě, Vratislavovo
nám. 1, N. M. na Moravě
Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě, budova Komenského 10, Jihlava
Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě, budova Masarykovo
nám. 24, Jihlava
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http://zamek-trebic.cz

mobil: 604 419 160

http://zamek-trebic.cz

telefon/fax: 568 421 100
e-mail: muzeum@ktvmb.cz

www.galeriehb.cz

telefon: 569 429 151
e-mail: galerie@galeriehb.cz

http://hg.nmnm.cz

telefon: 566 654 223, 566 654 213,
566 654 211 (pokladna)
horacka.galerie@nmnm.cz
telefon: 567 301 680
e-mail: ogv@ogv.cz

www.ogv.cz

www.ogv.cz

telefon: 567 309 721, 567 309 722
e-mail: ogv@ogv.cz
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dí postupným označováním
12 volných políček na reversu
při každém jednotlivém vstupu. Vstupenka není evidována
na jméno, a je tedy přenosná.
Lze ji uplatnit při opakovaných
vstupech do téhož muzea či galerie.
Pokud se projekt osvědčí, bude
možné využívat nabídky sbírkotvorných institucí kraje s jedinou společnou vstupenkou
i v následujících letech.
Více informací vám poskytne:
 Radim Gonda, odbor kultury a památkové péče
telefon: 564 602 249, e-mail:
gonda.r@kr-vysocina.cz

ZÓNA 2008

cvičení integrovaného záchranného systému
V souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na léta
2007–2009, schváleným usnesením Bezpečnostní rady státu
ze dne 18. ledna 2007 č. 3, bylo
uloženo ministru vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany zorganizovat
a řídit cvičení orgánů krizového řízení vybraných ústředních
správních úřadů, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje pod
názvem „ZÓNA 2008“.
Svým druhem se jedná o vnitrostátní vícestupňové cvičení
orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému, které se uskuteční
ve dnech 26. listopadu–28. listopadu 2008.
Tématem cvičení je „Činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného
záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé
v souvislosti se simulovanou
havárií na Jaderné elektrárně Dukovany“.
Na území kraje Vysočina bude
cvičení řídit hejtman kraje Vysočina. Je k tomu oprávněn
na základě zákona o integrovaném záchranném systému

a vyhlášky Ministerstva vnitra o některých podrobnostech
zabezpečení
integrovaného
záchranného systému. Cvičení je plánováno jako společné
s orgány krizového řízení Jihomoravského kraje, jelikož
20 km zóna havarijního plánování zasahuje i jeho území.
Na přípravě cvičení a zpracování jeho plánu se podíleli
pracovníci ministerstev vnitra, zemědělství, zdravotnictví,
Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost, Generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR, Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, Jaderné
elektrárny Dukovany, Armády
ČR, Policie ČR, zdravotnické
záchranné služby a krajských
úřadů kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
Při zpracování scénáře s požadovaným únikem radioaktivních látek do okolí musel být
pro potřeby cvičení nadefinován Jadernou elektrárnou Dukovany souběh několika poruch
a omezení. Každá z poruch,
probíhá-li samostatně, je plně
zvládnutelná automatickým
působením funkčních bezpečnostních systémů, případně

zásahem obsluhy. Pro účely
cvičení je tedy zaváděn velmi
nepravděpodobný souběh poruch a vyřazení bezpečnostních systémů z provozu.
Při cvičení bude prověřen systém vyrozumění orgánů krizového řízení krajů, měst a obcí
v zóně havarijního plánování
z krajského operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.
Ve 20 km zóně havarijního plánování pro JE Dukovany budou spuštěny sirény k varování
obyvatelstva a procvičena budou plánovaná ochranná opatření pro obyvatelstvo. To bude

ve skutečnosti zapojeno do cvičení ukrytím a evakuací části
žáků škol v Mohelně a Vémyslicích (Jihomoravský kraj) a na
stanovených úsecích komunikací bude Policie ČR regulovat dopravu.
O dalších podrobnostech připravovaného cvičení, jeho časovém průběhu a plánovaných
ochranných opatřeních pojednáme v následujícím vydání
Zpravodaje.
 Jan Murárik, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 564 602 131, e-mail:
murarik.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Územní samospráva
V částce 97/2008 Sbírky zákonů vydané dne 19. 8. 2008 byl pod
č. 298 publikován zákon, 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.
Zákon zpřesňuje pravidla pro fungování a rady v období voleb
a období následujícího.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Datové schránky
V částce 98/2008 Sbírky zákonů vydané dne 19. 8. 2008 byl pod
č. 300 publikován zákon o elektronických úkonech a autorizo-
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vané konverzi dokumentů a pod č. 301 zákon, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Zákon zavádí elektronické datové schránky, jejichž prostřednictvím budou povinně komunikovat orgány veřejné správy a dále
stanoví pravidla pro jejich používání. Změnový zákon promítá
přijetí nového zákona do příslušných zákonů, mimo jiné umožňuje ověřování podpisů a kopií i poštám a Hospodářské komoře.
Oba zákony nabývají účinnosti dne 1. 7. 2009.
Policie
V částce 91/2008 Sbírky zákonů vydané dne 11. 8. 2008 byl pod
č. 273 publikován zákon o Policii České republiky a pod č. 274 zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
Zákon představuje nová komplexní pravidla pro činnost Policie,
mimo jiné zvyšuje důraz na vstřícnost a preventivní působení.
Od roku 2012 bude struktura Policie odpovídat členění vyšších
územních samosprávných celků. Změnový zákon promítá přijetí
nového zákona o Policii ČR do dalších příslušných zákonů, mimo
jiné zpřesňuje pravidla pro činnost obecních policií a dále umožňuje činnost agenta-provokatéra.
Zákon č. 273 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009 (část 1. 1. 2012); zákon č. 274 nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009 (část 1. 1. 2010, část
1. 1. 2013).
Účetnictví
V částce 98/2008 Sbírky zákonů vydané dne 19. 8. 2008
byl pod č. 304 publikován zákon, kterým se mění zákon
č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony.
Zákon zavádí nová pravidla pro účetnictví státu a vybraných
účetních jednotek, mj. územních samosprávných celků.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010 (část 1. 1. 2009).
Památková péče
V částce 100/2008 Sbírky zákonů vydané dne 21. 8. 2008 byl pod
č. 307 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon přesouvá některé kompetence Ministerstva kultury na kraje.
Novela dále zvyšuje sankce za porušení zákona, zavádí možnost pořizovat plány ochrany památkových rezervací a památkových zón.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Zdravotnictví – úvazky a odměny
V částce 97/2008 Sbírky zákonů vydané dne 19. 8. 2008 byl pod
č. 294 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 262/ 2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 251/ 2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákoníku práce nově zavádí možnost zaměstnance sjednat
další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 10. 2008.
Nemocenské pojištění
V částce 99/2008 Sbírky zákonů vydané dne 21. 8. 2008 byl pod
č. 305 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Rozsáhlá novela zákona stanoví nemocenskou za první tři dny
nemoci na 25 % příjmu, záchranářům přiznává nemocenskou
ve výši platu. Zákon dále mírně snižuje sazby sociálního pojistného, mírně zjednodušuje administrativu a odstraňuje nesoulady
mezi dalšími zákony.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009 (část dnem vyhlášení, část
dne 1. 9. 2008).
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Důchody
V částce 99/2008 Sbírky zákonů vydané dne 21. 8. 2008 byl pod
č. 306 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Rozsáhlá novela zákona představuje první část reformy důchodů, která mění parametry průběžného systému. Zákon postupně
zvyšuje důchodový věk, prodlužuje dobu pojištění potřebnou pro
vznik nároku na důchod, vylučuje z doby pojištění dobu studia.
Novela dále zvyšuje krácení důchodu při předčasném odchodu do
důchodu, mění definici plné a částečné invalidity, zavádí tři stupně invalidity s rozdílnou výší invalidního důchodu.
Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2010 (část dnem nabytí účinnosti zákona o nemocenském pojištění, část dnem nabytí účinnosti
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, část dne 1. 7. 2009).
Živnosti
V částce 94/2008 Sbírky zákonů vydané dne 14. 8. 2008 bylo pod
č. 278 publikováno nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu,
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

Krajské silnice lemují nové bezpečnější
směrové sloupky
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny začala jako jedna
z prvních v České republice osazovat krajské silnice novým
typem směrových sloupků. Jsou pružné, odolné proti vytržení
a mají životnost v řádu desítek let. Na každý okres bude zkušebně umístěno 200 takových směrových sloupků.
Nové směrové slupky, které silničáři v těchto dnech usazují podél
krajských komunikací, mají ve srovnání se starými plastovými
sloupky řadu výhod a zlepšení. Hlavní předností je odolnost proti
nárazu, jež by podle zkušebních testů by měla být až 1 500 nárazů v obou směrech. Směrový sloupek se navíc vrátí do své původní vertikální polohy.
„Nové sloupky, které v těchto dnech instalujeme, jsou vyrobené
z oceli, žárově zinkované a odolné proti UV záření. To zaručuje
jejich barevnou stálost i snadnou údržbu,“ řekl Zdeněk Vacek, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
Řidiči se mohou s novými směrovými sloupky setkat na silnici
II/ 150 v úseku Světlá nad Sázavou–Okrouhlice a také v úseku
II/129 Cetoraz–Pacov–Roučkovice. Další vybrané silnice budou
osazovány sloupky v nejbližších dnech. „Na jaře vyhodnotíme, jak
se nové sloupky osvědčily. Pokud ano, budeme pokračovat v jejich
instalaci i na dalších silnicích v kraji,“ doplnil Zdeněk Vacek.
 Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 161, e-mail: neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
Kontakty na relevantní osoby:
 Zdeněk Vacek, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,
telefon: 567 117 159, e-mail: vacek.z@ksusv.cz
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Informace

Kancelář kraje Vysočina v Bruselu
má vlastní webové stránky
Bruselská kancelář kraje Vysočina spouští samostatné webové stránky
w w w .v y s o c i n a . e u / B r u s e l
Na nově zpracovaném portálu
www.vysocina.eu/Brusel
naleznou zájemci základní údaje o bruselské kanceláři, jejím umístění, obsazení,
a především její činnosti. Nechybějí ani vybrané aktuality
z dění v Bruselu, nejnovější výzvy k podávání projektů v rámci takzvaných komunitárních
programů ani informace o některých dalších dotačních možnostech jak ze strukturálních
fondů, tak z národních a regionálních programů.
Kromě toho je na nových webových stránkách uveden přehled
zahraničních subjektů, které hledají partnery pro své připravované
projekty, a počítá se i s prostorem
pro zveřejnění projektových záměrů subjektů z Vysočiny za
účelem nalezení partnerů. Nebude chybět ani souhrn na Vysočině již realizovaných projektů, jež
byly financovány z prostředků
EU či s jejich přispěním.
Na webu lze nalézt i užitečné odkazy s evropskou tématikou a potřebné kontakty.
Části webových stránek věno-

vané Kanceláři kraje Vysočina v Bruselu a Vysočině jsou
k dispozici také v anglické
a francouzské verzi.
Cílem webových stránek je
kromě představení Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu
a poskytnutí informací o bruselských aktivitách Vysočiny
a dění v Evropské unii vůbec,
zejména přispět k povědomí
o dotačních možnostech především z evropských komunitárních programů, a zvýšit
tak pravděpodobnost jejich
úspěšného využití na Vysočině. Neposlední ambicí nového
portálu do budoucna je vytvoření prostoru pro prezentaci
vysočinských projektů a záměrů potenciálním zahraničním
partnerům.
 Markéta Heřmanová, zástupce kraje Vysočina v Bruselu
Kancelář kraje Vysočina, Brusel
60, Rue du Trone
1050 Brussels-Ixelles
Belgie
telefon: +320 221 39 560
GSM: +320 475 785 203
IP telefon: 561 207 000
e-mail: hermanova.m@vysocina.eu
skype: Marketa.Hermanova

Z judikatury správních soudů
9.

Provoz na pozemních komunikacích: měření rychlosti soukromou osobou

Měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích nelze
jakožto součást působnosti policie a obecní policie při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,
přenést bez zákonného zmocnění na jiný subjekt (§ 79 odst.
8 a § 124 odst. 8 a 9 tohoto zákona).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2008,
č. j.: 1 As 12/2008-67)
V daném případě se Nejvyšší správní soud na základě podané
kasační stížnosti zabýval otázkou měření rychlosti vozidel sou-
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kromou osobou. Uvedenému rozsudku Nejvyššího správního
soudu předcházel rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové,
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tímto rozhodnutím bylo potvrzeno prvostupňové rozhodnutí Městského úřadu Nový Bydžov, jímž byl žalobce
uznán vinným ze spáchání dopravního přestupku, kterého se měl
dopustit tím, že při řízení osobního automobilu v obci jel rychlostí 63 km/ h, respektive rychlostí 60 km/h při zvážení možné odchylky měřicího zařízení. Jako podklad pro vydání rozhodnutí
v přestupkovém řízení byly použity materiály, jež opatřil za úplatu a cíleně soukromý subjekt – firma, která na základě Smlouvy
o provádění úředního měření rychlosti silničních motorových vozidel prováděla ve správním obvodu města Nový Bydžov měření
rychlosti vozidel. V této smlouvě bylo kromě jiného též sjednáno,
že část pokut uložených na základě výsledků měření bude poskytována „soukromému měřiči rychlosti“.
K dané problematice se potom vyjádřil Nejvyšší správní soud.
V odůvodnění zmíněného rozsudku kromě jiného uvedl, že v daném případě bylo překročení povolené rychlosti žalobcem dle názoru správních orgánů prokázáno změřením rychlosti žalobcem
řízeného vozidla, přičemž tato skutečnost je ve správním spisu
zachycena v Dokladu o úředním měření společností VP INVEST.
Tato osoba je na základě rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizována k výkonu
úředního měření v oboru měření rychlosti silničních vozidel.
Podle § 51 odst. 1 správního řádu lze k provedení důkazů užít
všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu
věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními
předpisy.
Z uvedeného ustanovení správního řádu tedy vyplývá obecná přípustnost dokladu o měření rychlosti vozidla, vypracovaného autorizovanou soukromou osobou, jako důkazního prostředku ve
správním řízení. V souzené věci však dospěl krajsky soud k závěru, že tento důkaz byl získán v rozporu s právními předpisy.
Dle čl. 2 odst. 3 ústavy ČR státní moc slouží všem občanům a lze
ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, jež stanovuje zákon. Splnění postulátu uvedeného v první části citovaného
ustanovení je vymezeno požadavkem, aby se tak dělo jen v případech, v mezích a způsoby, které stanovuje zákon. V požadavku uvedeném v druhé části je pak zabudována nejen garance proti
zneužití státní moci, ale také nutnost zákonného podkladu pro její
uskutečňování.
Výkon konkrétních úkolů veřejné správy je (za předpokladu,
že se zároveň jedná o výkon veřejné moci) prováděn pouze prostřednictvím těch subjektů, jež jsou k němu zmocněny zákony.
Nejedná se však pouze o právo správního orgánu veřejnou moc
vykonávat, ale zároveň o jeho povinnost. Správní orgán tak nese
odpovědnost za provádění zákonem mu svěřené činnosti. Pouze
výkon veřejné moci odpovědným subjektem působí významně
v oblasti prevence a přináší stabilitu do právních vztahů. Zákonné zmocnění znamená, že správní orgán si na sebe na jedné straně
nemůže vztahovat více úkolů, než mu zákon přiznává, na druhou
stranu se nemůže ani výkonu úkolů mu zákonem svěřených „zbavovat“ či přenášet jejich výkon na druhé, pokud mu to zákon neumožňuje. Je to tedy zákon, který přikazuje užití určité formy
správní činnosti zejména tehdy, má-li mít jednání správního orgánu právní důsledky pro fyzickou či právnickou osobu, a rovněž
tehdy, kdy by jeho postup mohl vést k omezení či zásahu do práv
a svobod. Na druhé straně však zákon může připustit či ponechat
na vůli správních orgánů, aby v rámci jim stanovené působnosti
při plnění veřejných úkolů použily forem dalších.
Obecná úprava možnosti smluvního přenosu výkonu veřejné
správy je zakotvena v části páté správního řádu. Typově by
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se v takovém případě jednalo o takzvanou koordinační veřejnoprávní smlouvu dle § 160 tohoto zákona, jejímiž účastníky však
mohou být pouze osoby, které již vykonávají svěřenou působnost
v oblasti veřejné správy. Veřejnoprávní smlouvy, jejichž předmětem je výkon státní správy, pak mohou uvedené osoby vzájemně
uzavírat jen tehdy, stanovuje-li tak zvláštní zákon a jen se souhlasem nadřízeného správního orgánu (§ 160 odst. 5 správního
řádu).
Zvláštní zákon pak může samozřejmě stanovit i možnost přenesení plnění konkrétního úkolu orgánu veřejné správy na soukromý subjekt, a to buď formou autorizace (tedy delegačního aktu,
jímž se určitému subjektu propůjčuje veřejnoprávní postavení;
např. dle § 16 zákona o metrologii, § 15 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů), nebo
i formou smluv, jimiž se osoby soukromého práva zapojují do
plnění úkolů veřejné správy, aniž by získávaly jedinečné postavení jako v případě autorizace [zde se může jednat například
o smlouvu o zajišťování odborných a zkušebních úkonů k plnění
úkolů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
dle § 4 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, nebo o smlouvu o zajištění zpracování statistických údajů
dle 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě]. Výkon dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na
pozemních komunikacích je § 124 odst. 8 a 9 zákona o silničním
provozu svěřen Policii ČR, částečnou působností v této oblasti
disponuje na základě § 2 písm. c) zákona o obecní policii i obecní policie. V § 79 odst. 8 zákona o silničním provozu ve znění
účinném od 1. 7. 2006 („K měření rychlosti vozidel je oprávněna
policie a obecní policie; obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií“) je jednoznačně zakotvena privilegovaná forma
dohledu nad dodržováním dovolené rychlosti vozidel. Tato činnost je zcela nepochybně součástí celkového dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, a je
tedy výkonem veřejné (a to státní) správy. Zákon zde specifikuje
působnost a pravomoc uvedených orgánů ve věcech provozu na
pozemních komunikacích, současně však neobsahuje vymezení
této konkrétní pravomoci a působnosti ve vztahu k jinému orgánu
veřejné správy a neobsahuje ani zákonné zmocnění pro přenesení
(bez ohledu na formu) výkonu tohoto výseku veřejné správy, ať již
na některou z osob veřejného práva či na subjekt od osob veřejného práva odlišný, tedy na fyzické osoby nebo právnické osoby
soukromého práva.
Pro účely řízení ve věcech provozu na pozemních komunikacích
a logický též v řízeních o přestupcích spáchaných porušením zákona o silničním provozu je tedy pro orgány veřejné správy určující změření rychlosti vozidla policií či obecní policií.
Závěru o výlučnosti měření rychlosti policií ve věcech provozu
na pozemních komunikacích svědčí i ochrana, kterou zákon o silničním provozu v § 3 odst. 4 a § 125 odst. 3 právě a jen policii poskytuje zákazem používání antiradaru.
Jinými slovy řečeno, společnost VP INVEST sice byla dle zákona o metrologii autorizována k výkonu úředního měření v oboru
měření rychlosti silničních vozidel, z tohoto jejího kvalifikovaného veřejnoprávního postavení však nijak nevyplývá její působnost
ve věcech provozu na pozemních komunikacích (včetně přestupků). Zákon přenesení výkonu působnosti v této oblasti neumožňuje. Město Nový Bydžov tak nemohlo bez zákonného zmocnění
do výkonu veřejné správy zapojit soukromoprávní subjekt a výsledky měření bez dalšího využít jako důkazů v přestupkovém
řízení.
Zákon v tomto případě stanovuje, že důkazní prostředky spočívající v měření rychlosti vozidel musí být předmětem činnosti policie či obecní policie. Spáchání přestupku překročením nejvyšší

dovolené rychlosti lze samozřejmě prokázat i jinými důkazy (§ 51
odst. 1 správního řádu), z povahy věci je však zřejmé, že změření
rychlosti (tedy zachycení průběhu skutkového děje) k tomu příslušnými orgány má za předpokladu získání a provedení tohoto
důkazního prostředku v souladu s právními předpisy mezi soustředěnými důkazními prostředky privilegované postavení. Tento
zákonný postup pak nelze obcházet měřením prováděným nepříslušnou, byť k obdobné činnosti autorizovanou osobou.
Nejvyšší správní soud tedy uzavřel, že důkaz, na nějž rozhodnutí správních orgánů odkazuje (doklad o úředním měření pořízený
společností VP INVEST), který byl základem pro závěr o spáchání přestupku žalobcem, tak nebyl získán v souladu s právními předpisy a nebylo možno jej v předmětném řízení o přestupku
použít.
 David Marek, oddělení správních činností
telefon: 564 602 183, e-mail: marek.d@kr-vysocina.cz

Vyhlášení výzvy na předkládání
projektů do Operačního programu
Životní prostředí
Dne 8. srpna 2007 vyhlásilo
Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí České republiky pátou výzvu k předkládání žádostí, tentokrát do prioritní
osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží,
oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady,
4.2 – Odstraňování starých
ekologických zátěží a prioritní
osy 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblasti
podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
Žádosti o podporu bude možno podávat od 11. srpna 2008
do 10. října 2008. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16 hod. posledního
dne lhůty.
Zprostředkujícím subjektem
a platební jednotkou je Státní fond životního prostředí
(SFŽP), jehož krajská pracoviště budou přijímat žádosti. Pro
kraj Vysočina sídlí odloučené pracoviště SFŽP v Jihlavě
na ulici Havlíčkova 111, 586 02
Jihlava, tel.: 567 213 855, mobil
na Ing. J. Pavlase: 723 010 065,

e-mail:
jan.pavlas@sfzp.cz
a katerina.dunkova@sfzp.cz.
Podrobné podmínky pro získání podpory jsou k dispozici na internetových stránkách
OP ŽP www.opzp.cz, SFŽP
www.sfzp.cz nebo Ministerstva životního prostředí České
republiky www.env.cz v implementačním dokumentu Operačního programu Životního
prostředí, ve Směrnici MŽP
č. 5/2008 a Závazných pokynech pro žadatele a příjemce.
Pro žadatele je zároveň důležitou a podstatnou skutečností, že poslední týden v červenci
byl na stránkách SFŽP zveřejněn plán výzev k předkládání
žádostí do OP ŽP. Aktualizovaný harmonogram výzev platí pro rok 2008 a začátek roku
2009. Zveřejněný plán výzev
je však pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí
stejně jako dílčí omezení oblastí podpory budou zveřejněny
vždy až s vyhlášením dané výzvy. Bližší informace na stránkách www.opzp.cz.
 Marek Brom, odbor životního prostředí
telefon: 564 602 208, e-mail:
brom.m@kr-vysocina.cz
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Vysočina drží ve výrobě elektřiny druhé místo
Jaderná elektrárna Dukovany přesahuje svým významem rámec
kraje Vysočina. V roce 2007 vyrobila 13 907 GWh elektrické
energie, což ji pasuje na nejvýznamnější energetický zdroj v ČR.
Přestože má temelínská jaderná elektrárna vyšší instalovaný výkon (Temelín – 2 000 MW, Dukovany – 1 760 MW), vyrobila
kvůli častým odstávkám svých reaktorů méně elektřiny.
V kraji Vysočina existuje řada dalších menších zdrojů výroby

elektrické energie, takže celkově zde bylo loni vyprodukováno
14 265,2 GWh elektřiny, což bylo nejvíce po Ústeckém kraji, kde
jsou umístěny velké tepelné elektrárny. Vysočina se na celkové
výrobě elektrické energie ČR podílí 16 %, na spotřebě dokonce
20 % – Česká republika totiž v současnosti představuje významného exportéra elektrické energie – v naší zemi se loni vyrobilo
o 22 % elektřiny více, než se spotřebovalo.

Výroba elektřiny v krajích ČR v roce 2007
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Zdroj dat: Roční zpráva o provozu ES ČR, ERÚ Jihlava, 2008.
 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz

Organizace školního roku
2008/9
V nastávajícím školním roce
bude v kraji Vysočina poskytovat vzdělání 281 základních škol
a 68 středních škol. Do základních škol nastoupí po prázdninách přes 45 tis žáků a do
středních škol přijde téměř
27 tis žáků. Poprvé usedne do
lavic 1. tříd základních škol
více než 4 700 žáků.
Vyučování v novém školním
roce začne v pondělí 1. 9. 2008,
první pololetí bude ukončeno ve
čtvrtek 29. 1. 2009 a druhé pololetí skončí v úterý 30. 6. 2009.
Podzimní prázdniny připadnou
na pondělí a středu 27. a 29. 10.
2008. Vánoční prázdniny začnou v pondělí. 22. 12. 2008

a vyučování po vánočních
prázdninách bude zahájeno
v pondělí 5. 1. 2009. Jednodenní
pololetní prázdniny připadnou
na pátek 30. 1. 2009. Termín
týdenních jarních prázdnin
byl pro školy v kraji Vysočina stanoven na 2.– 8. 2. 2009.
Mimo to budou ještě ve čtvrtek a pátek 9. a 10. 4. 2009 velikonoční prázdniny. Příští
hlavní prázdniny budou trvat
od středy 1. 7. 2009 do pondělí
31. 8. 2009.
 Miroslav Pech, odbor školství, mládeže a sportu
telefon: 564 603 843, e-mail:
pech.m@kr-vysocina.cz

Města a obce regionu Jihovýchod
podávají další žádosti o dotace
Regionální rada Jihovýchod
vyhlásila další výzvy pro
města a obce kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje k podávání žádostí o dotace z Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod. Žádosti jsou
přijímány do 17. října 2008
na pracovištích Úřadu Regionální rady v Brně a v Jihlavě
podle místa realizace projektu. Schválené projekty z tohoto kola výzev budou známy
v lednu 2009.
V oblasti rozvoje regionálních
středisek (3.2) jsou nabízeny
finanční prostředky v celkové
výši 580 milionů korun. Částka
může být navýšena o prostřed-

ky nepřidělené v předchozím
kole výzvy. Situace může nastat například v případě, že
schválený projekt neprošel
předběžnou kontrolou, a s žadatelem tudíž nemohla být
sepsána smlouva o poskytnutí dotace. Tato oblast podpory je určena pro projekty obcí
s 5 000 až 49 999 obyvateli, tedy pro obce s rozšířenou
pravomocí. Žadatelem o dotaci mohou být i organizace zřizované těmito obcemi, nestátní
neziskové organizace, vzdělávací instituce, malí a střední
podnikatelé realizující projekt
na území těchto obcí.
Oblast rozvoje a stabilizace
venkovských sídel (3.3) disponuje v tomto kole výzvy
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s finančními prostředky v celkové výši 445 milionů korun.
I tato částka může být navýšena o nepřidělené prostředky
v předchozím kole výzvy. Do
této oblasti podpory podávají
své žádosti obce s 500 až 4 999
obyvateli, organizace zřizované těmito obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací
instituce, malí a střední podnikatelé realizující projekt na
území těchto obcí.
První kolo výzev v těchto dvou
oblastech podpory (3.2 a 3.3)
bylo vyhlášeno 17. prosince
2007. Do uzávěrky 31. března 2008 úřad zaregistroval
194 žádosti o dotace, 2. července 2008 bylo schváleno
66 projektů, jejichž celková
výše přidělených dotací dosáhla téměř 853 milionů korun.
Nejvíce schválených projektů
se týkalo sportovních zařízení
(21) a školství (15), dále kultury (9), sociálních zařízení (7)
a nemocnic (2). Další projekty
obdobného typu byly schváleny ve výzvě pro veřejné služby
regionálního významu (3.4).
Seznamy příjemců dotací jsou
zveřejněny na www.jihovychod.cz.

ZPRAVODAJ
Regionální rada Jihovýchod již
schválila celkem 172 projektů
realizovaných v kraji Vysočina
a v Jihomoravském kraji. Celková výše schválených dotací
těchto projektů dosahuje 3,5
miliardy korun. Další schválené projekty z osmi výzev
vyhlášených 5. května 2008
s uzávěrkou 7. července 2008
budou známy v říjnu 2008.
V současné době jsou vypsány rovněž kontinuální výzvy
v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury regionu (1.1),
urbanizačních center (3.1) a veřejných služeb regionálního
významu (3.4).
Další kolo výzvy k podávání žádostí o dotace je plánováno na
1. září 2008 a týká se rozvoje
infrastruktury pro nemotorovou dopravu (1.4). Uzávěrka
tohoto kola výzvy bude 31. října 2008.
Více informací naleznete na:
www.jihovychod.cz.
 Milena Marešová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
telefon: 532 193 552, 736 473
813, e-mail: maresova@jihovychod.cz
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dy udržitelných druhů dopravy.
Města by měla na ulicích dát
více prostoru chodcům, cyklistům a veřejné dopravě namísto
automobilové dopravy.
Udržitelná doprava je taková, která umožňuje naplňování potřeb jednotlivců i společnosti
bezpečně a způsobem, jenž je slučitelný se zdravím lidí i přírody a nevytváří zátěž pro budoucí generace. Je dostupná, funguje efektivně, nabízí možnost volby jednotlivých forem dopravy,
podporuje prosperující ekonomiku, omezuje emise a produkci
odpadů, minimalizuje spotřebu neobnovitelných zdrojů, recykluje a minimalizuje využívání území a úroveň hluku.
Evropský týden mobility spolu s Evropským dnem bez aut přinesou občanům měst užitek i v dlouhodobé perspektivě, protože
ve svých důsledcích pomáhají uskutečnit programy či opatření,
jež se v řadě měst předtím nedařilo prosadit. Mohou také zlepšit
zpětnou vazbu mezi občany a městským úřadem.
Ulice mohou být opět místem setkávání, místem pro život, a tomu
má Evropský týden mobility pomoci.
V letošním roce se kampaň zaměří na téma Čistý vzduch všem,
a tedy na zlepšení kvality ovzduší ve městech.
V České republice jsou obě kampaně realizovány od roku 2002
a převážnou část aktivně zapojených měst a obcí tvoří členové Národní sítě zdravých měst. Předpokladem pro zapojení města do
kampaní je schválení Charty, v jejímž rámci jsou stanovena pravidla a rámec akce. V kraji Vysočina se do kampaně zapojí města
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod a Pacov. Program jednotlivých měst bude začátkem září vystaven na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj.
Národní koordinací obou kampaní v rámci České republiky je pověřeno Ministerstvo životního prostředí ČR.
 Marta Vencovská, Koordinátorka Zdravého kraje Vysočina
a MA21
telefon: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz

Evropský týden mobility
Novou vedoucí odboru sekretariátu
a Evropský den bez aut 2008
hejtmana je Ivana Šteklová

Evropský týden mobility
(ETM) a Evropský den bez
aut (EDBA) jsou osvětové
a propagační akce, které jsou
zaměřené na ekologicky udržitelnější způsoby dopravy
(například omezování individuální automobilové dopravy
ve městech).
Aktivity probíhající během zmíněného týdne pomáhají propagovat veřejnou dopravu, jízdu na kole a chůzi. V našem
kraji se do kampaně v letošním roce zapojí města Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Velké Meziříčí, Bystřice nad Pernštejnem,
Havlíčkův Brod a Pacov.
V roce 2008 se města a obce v kraji Vysočina opět zapojí do celoevropské akce Evropský týden mobility (16.–22. září) a Evropský
den bez aut (22. září), která se bude v Evropě konat už posedmé.
Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro občany měst,
jež upozorňuje na problémy se stále narůstající automobilovou
dopravou ve městech a kterým zároveň nabízí možnosti a výho-

Rada kraje Vysočina jmenovala dne 5. srpna 2008 na návrh
ředitele krajského úřadu novou vedoucí odboru sekretariátu hejtmana. Stala se jí Ivana
Šteklová, která byla z šestice
přihlášených kandidátů doporučena výběrovou komisí.
Ivana Šteklová dosud zastávala funkci vedoucí kanceláře hejtmana a byla jmenována
s účinností od 6. 8. 2008.
Ivana Šteklová (47 let) dosáhla
akademického titulu inženýr
na Vysoké škole ekonomické
v Praze, Fakultě řízení, v oboru Systémové inženýrství. Po
studiích nastoupila do Tesly
Jihlava jako odborný referent

matematik – analytik se zaměřením na metodiku mezd
a tvorbu norem. V letech 1991
až 2001 zastávala pozici vedoucí oddělení zprostředkování
práce a detašovaných pracovišť
Úřadu práce v Jihlavě a zároveň byla zástupkyní vedoucího odboru zprostředkování. Na
Krajském úřadě kraje Vysočina
působila od roku 2001 ve funkci vedoucí oddělení kanceláře hejtmana. Žije v Jihlavě, je
vdaná a má 2 syny.
 Eva Neuwirthová, odbor
sekretariátu hejtmana
telefon: 724 650 161, e-mail:
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz

číslo 9/2008
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Finanční výpomoc kraje Vysočina obcím
s vysokým podílem školních dětí
Kraj Vysočina již od roku 2003 systémově podporuje obce,
u nichž je podíl počtu dětí do patnácti let na celkovém počtu
obyvatel větší nebo roven 25 %. Důvodem podpory kraje Vysočina je nedostatečná výše státní dotace na 1 žáka/dítě základní
a mateřské školy, která u obcí s velkým podílem dětí způsobuje finanční tíseň, již jsou obce schopny z vlastních rozpočtových
zdrojů řešit jen s velkými obtížemi. V letošním roce se nevyhovující systém financování škol zásadně nezměnil, vývoj výše příspěvku na žáka dokumentuje následující přehled:
Rok
2003 2004
Příspěvek
na 904 1 221
žáka ve státním
rozpočtu (Kč)
Skutečná výše 927 1 259
příspěvku
na
žáka (Kč)

2005 2006
1 221 1 282

2007
1 320

2008
1 360

1 259 1 332

1 377

1 413

„Rozdíl mezi výší příspěvku ve státním rozpočtu a skutečnou
výší příspěvku je způsoben tím, že příspěvek ve státním rozpočtu
se počítá na žáky ‚starého‘ školního roku, krajský úřad pak přidělenou částku rozpočítá na jednotlivé obce dle počtů žáků aktuálního školního roku a protože počty žáků klesají, vychází vyšší
částka,“ vysvětlil hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.

V letošním roce bude zastupitelstvu kraje předložen ke schválení návrh k rozdělení pomoci na základě výše popsaných kritérií celkem
ve výši 80 tisíc korun. V případě, že zastupitelstvo materiál schválí, bude obci Ždírec na obecní účet připsána částka 31 tisíc korun
(114 obyvatel, 31 dětí do 15 let), obci Slavníč bude poukázána částka
11 tisíc korun (43 obyvatel z toho 11 dětí do 15 let) a obci Panenská
Rozsíčka kraj pomůže částkou 38 tisíc korun (135 obyvatel z toho 38
dětí do 15 let). Kraj Vysočina rozhodnutím krajského zastupitelstva
pošle těmto obcím na každé dítě do 15 let částku 1 000 korun.
Podle statistiky počtu obyvatel, v obcích na Vysočině klesl a nyní
stagnuje počet obcí, které vykazují podíl dětí do patnácti let na
celkovém počtu obyvatel větší nebo roven 25 %. Zatímco v roce 2003 byl příspěvek vyplacen 11 obcím v celkové výši 449 tisíc
korun, v roce 2004 příspěvek kraje získalo 10 obcí, a to ve výši
552 tisíc korun a v roce 2005 příspěvek od kraje Vysočina odešel
7 obcím v celkové výši 274 tisíc korun. Od roku 2006 určeného limitu dosahují pouze 3 obce. V minulosti byly příjemcem této formy pomoci například obce Javorek, Račice, Nová Ves u Nového
Města na Moravě, Kojatín nebo Zadní Vydří.
Naopak obcí, jejichž podíl dětí do patnácti let na celkovém počtu
obyvatel menší nebo roven pouze 5 %, je na Vysočině 11.
 Jitka Svatošová, odbor sekretariátu hejtmana
telefon 724 650 123, e-mail: svatosova.j@kr-vysocina.cz

