Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2012
konaného dne 11. 6. 2012

Přítomni:
1. Pospíchal Petr

5. Oulehla Drahoslav (předseda)

2. Bečková Zdeňka

6. Rusová Marie

3. Uchytil Jiří

7. Dlouhý Michal

4. Komínek Josef

8. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Míka Jan

4. Kliment Luboš (místopředseda)

2. Weis Vojtěch

5. Kotrba Karel (tajemník)

3. Lempera Oldřich

Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

2. Merunková Jitka (OLVHZ)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Vnitřní předpisy kraje:
- Vztahy přijatého Etického kodexu zaměstnanců Kraje Vysočina k obecně závazným
právním předpisům – informace (Mgr. Magrot);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ (Dr. Oulehla,
Mgr. Magrot);
5. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
6. Zhodnocení plnění plánu práce LV na r. 2012 (Dr. Oulehla);
7. Různé;
8. Závěr.

1. Zahájení, presence, schválení zápisu a programu, kontrola úkolů
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné členy. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu
z jednání LV č. 5/2012, přednesl návrh programu dnešního jednání. Ten byl upraven do
následující podoby:

tel.: 564 602 254, fax: 564 602 422, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

1. Zahájení, presence, schválení programu, kontrola úkolů;
2. Vnitřní předpisy kraje:
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích pro období 2012 – 2020 (Ing. Merunková),
- Vztahy přijatého Etického kodexu zaměstnanců Kraje Vysočina k obecně závazným
právním předpisům – informace (Mgr. Magrot);
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných iniciativ (Dr. Oulehla,
Mgr. Magrot);
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení (Mgr. Magrot);
5. Zhodnocení plnění plánu práce LV na r. 2012 (Dr. Oulehla);
6. Různé;
7. Závěr.
Takto upravený program jednání, jakož i zápis z LV 05/2012 byly 7 hlasy schváleny.
2. Vnitřní předpisy kraje
 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích pro období 2012 – 2020
Jitka Merunková okomentovala podkladový materiál. Jedná se o zahájení notifikačního procesu
v oblasti lesního hospodářství. Příspěvky na hospodaření v lesích tvoří systém, který má
dlouholetou tradici a program je široké veřejnosti dobře znám, každým rokem jsou poskytovány
finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši cca. 26 mil. Kč. Příspěvky jsou
poskytovány zejména na výchovu porostů do 40 let věku, ekologické a k přírodě šetrné
technologie při hospodaření v lesích, zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin,
opatření k zalesnění, k ochraně lesa, k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa. V případě
uvedených příspěvků se jedná o tzv. veřejné podpory ve smyslu čl. 87, 88 a 89 Smlouvy ES.
Podpory podléhají notifikaci Evropské komise (jedná se o proces prověření, zda tyto příspěvky
nejsou v rozporu s předpisy ES). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyplývá pro kraj
povinnost notifikačního procesu v rámci notifikační procedury u Evropské komise. Jelikož
notifikační proces může trvat až 18 měsíců a aby bylo možné poskytovat příspěvky na
hospodaření v lesích i po roce 2013, je nutné zahájit notifikační proces již v současné době.
Materiály stanovené k notifikačnímu procesu budou Evropské komisi zaslány prostřednictvím
Ministerstva zemědělství České republiky. Marie Rusová vznesla dotaz na Čl. 1, odst. 1, písm.
c). Jitka Merunková odpověděla, že z důvodu možné blokové výjimky je písmeno c)
neobsazeno.
Usnesení 12/06/2012/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2012 – 2020.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Číslo stránky
Číslo jednací: KUJI

41087/2012

2



Vztahy přijatého Etického kodexu zaměstnanců Kraje Vysočina k obecně závazným
právním předpisům
Miroslav Magrot okomentoval podkladový materiál. Etický kodex úředníků a zaměstnanců
veřejné správy nahrazuje Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě z roku 2001. Jeho účelem
je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování úředníka a zaměstnance veřejné správy
ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. Usnesení vlády č. 331 z roku 2012 stanovilo
ministrům a ostatním vedoucím ústředních správních orgánů využít kodex jako základní materiál
ke tvorbě svého etického kodexu a vydat ho vnitřním předpisem, přičemž hejtmanům,
primátorům a starostům to bylo pouze doporučeno.
Kraj Vysočina uveřejnil vlastní Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina, jehož posláním
je konkretizace mravních norem, jejichž dodržování zdokonaluje firemní kulturu a utváří etické
pracovní prostředí. Etický kodex je předložen ve své stručné a úplné verzi. Stručná verze
je určena primárně pro seznámení veřejnosti a zakotvuje doporučující hodnoty chování
a jednání, případně vystupování zaměstnance kraje. V úplném znění jsou tyto vzorce chování
a jednání rozpracovány šířeji. Kodex neobsahuje povinnosti zaměstnanců nad rámec zákona
č. 312/2002 Sb. a respektování kodexu není vymahatelné. Petr Pospíchal vyslovil domněnku,
zda předpisů upravující chování úředníků není mnoho. Drahoslav Oulehla doplnil, že se jedná
o vnitřní nařízení úřadu, které vydává ředitel úřadu. Zdeněk Kadlec doplnil, že vláda vydala
etický kodex pro úředníky státních orgánů, který je závazný. Etický kodex zaměstnanců Kraje
Vysočina je směřován do roviny doporučující. Vládní etický kodex neřeší politickou
angažovanost, osobní rovinu a je zaměřen na řešení pracovního poměru.
3. Informace o plnění zaměření LV do oblasti zákonodárných
Drahoslav Oulehla informoval o přijetí usnesení rady kraje, kterým doporučuje zastupitelstvu
kraje zrušení usnesení ZK č. 0610/07/2011 týkající se zákonodárné iniciativy novelizující
zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Dále informoval o návrhu zákona
č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Od posledního zasedání
legislativního výboru k žádným změnám nedošlo.
4. Informace o plnění zaměření LV do oblasti připomínkových řízení
Miroslav Magrot informoval členy LV o skončených a probíhajících meziresortních
připomínkových řízeních k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy.
5. Zhodnocení plnění plánu práce LV na r. 2012
Drahoslav Oulehla zhodnotil plnění plánu práce LV na rok 2012. Zpráva o průběhu přezkumu
vybraných zásad ZK byla předložena radě kraje a ta vzala daný materiál na vědomí. V oblasti
kontrolního řádu od minulého zasedání legislativního výboru k žádným změnám nedošlo.
Veškeré stanovené úkoly výboru byly splněny.
Usnesení 13/06/2012/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a bere na vědomí
zhodnocení plnění plánu práce LV na rok 2012.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Různé
Zdeněk Kadlec podal informace:
 Kraj Vysočina vypsal veřejnou zakázku na externího zadavatele a poradce v oblasti
veřejných zakázek, byly vypsány dvě části plnění – na stavební zakázky a na dodávky
a služby.
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Krajský úřad uvažuje o zapojení se do evropského projektu v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který by se týkal externího posouzení kvality
interního auditu. Zjednodušené externí posouzení by mělo být provedeno také u
7 příspěvkových organizací kraje, které mají interní audit.
Na krajský úřad byl doručen dokument Koncepce dokončení reformy veřejné správy
k připomínkování.
Nový občanský zákoník s účinností od 1. 1. 2014. Bude připraven seminář pro členy
zastupitelstva kraje a členy legislativního výboru. Seminář by se měl uskutečnit v novém
volebním období.

Další zasedání proběhne dne 17. září 2012 od 11:00 hod. v restauraci Buena Vista,
Třída Legionářů 24, Jihlava.

7. Závěr
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

Mgr. Miroslav Magrot
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová dne 12. 6. 2012
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