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Základní informace o školním roce 2013/2014
Vyučování ve školním roce 2013/2014 bude zahájeno v pondělí 2. září 2013. Do lavic základních
škol v kraji Vysočina usedne cca 41 200 žáků.
Střední školy bude na Vysočině navštěvovat
cca 22 500 žáků. První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014 a školní rok skončí v pátek 27. června 2014. Podzimní prázdniny
připadnou na úterý a středu 29.–30. října 2013.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 21. prosince
2013 a vyučování bude opět zahájeno v pondělí
6. ledna 2014. Pololetní prázdniny připadnou na
pátek 31. ledna 2014. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Kraj Vysočina
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ných krajem a 22 jiným zřizoúnor
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škol (9 zřizovaných krajem, 5 jiným zřizovatelem), 24 základních uměleckých škol
(23 zřizovaných obcí a 1 jiným zřizovatelem)
• 20 domů dětí a mládeže (18 zřizovaných obcí
a 2 jiným zřizovatelem).
• Kraj Vysočina zřizuje k 1. 9. 2013 celkem
78 škol a školských zařízení.
 Luboš Stejskal, odbor školství, mládeže
a sportu, telefon: 564 602 943,
e-mail: stejskal.l@kr-vysocina.cz
St
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29

,t
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30

Pá
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31

So
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
1

Ne
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
2

bâezen

duben

kv³ten

«erven

Po
3
10
17
24
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30

Út
4
11
18
25
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
1

St
5
12
19
26
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2

,t
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3

Pá
7
14
21
28
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4

So
8
15
22
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5

Ne
9
16
23
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6

Památka roku 2013: nová soutěž s finanční odměnou
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska (dále jen „sdružení“) připravilo společně s Národním památkovým ústavem a Ústavem územního rozvoje novou soutěž Památka
roku 2013. Motivací vzniku soutěže je snaha
přitáhnout k památkám širší veřejnost.
Hlavní cena doprovázená finanční odměnou
ve výši 100 000 Kč bude udělena za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní
památky, která má významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a je nositelem specifického charakteru prostředí.
Soutěž je vedle klasických památek, jako jsou
například zámky, hrady, kláštery, kostely nebo
obytné stavby, otevřená také netypickým stavbám a areálům – vojenským nebo zemědělským
brownfieldům, reprezentantům industriální architektury či parkům.

Finanční odměnu a pamětní desku, jež bude
upomínat na prvenství v soutěži, vítězi předá předseda Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska spolu se zástupci partnerů na slavnostním zasedání v dubnu příštího
roku.
Přihlášky se v písemné podobě v termínu do 10. ledna 2014 zasílají na sekretariát sdružení. Více informací o soutěži (včetně
přihlášky) naleznete na stránkách hlavního organizátora soutěže Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska www.shscms.cz.
 Jana Zadražilová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, telefon: 564 602 357,
e-mail: zadrazilova.j@kr-vysocina.cz
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Horácké divadlo Jihlava zahajuje svoji 74. divadelní sezonu
„Divadlo má také bavit,“ je motto Horáckého divadla Jihlava,
příspěvkové organizace Kraje
Vysočina: divadla, které zahájilo 19. srpna 2013 svoji 74. divadelní sezonu.
Horácké divadlo Jihlava je jedinou profesionální činoherní
scénou v kraji. Snahou divadla
je proto zaujmout všechny příznivce tohoto umění a širokým
repertoárem vyjít vstříc všem
jeho návštěvníkům.
K divácky nejlákavějším titulům nové divadelní sezony 2013–2014 bude jistě
patřit Hamlet, muzikál Šumař
na střeše nebo jevištní adaptace novely Rozmarné léto, ale
pro velký zájem nadále zůstávají na repertoáru i některé loňské inscenace jako Přelet
nad kukaččím hnízdem, Marie
Stuartovna, muzikál Muž z La
Manchy či bláznivá komedie o divadle na divadle Bez
roucha, které diváci nejčastěji označovali v loňské divácké
anketě HORÁC jako nejoblí-

benější. Také Malá scéna nadále bude uvádět Ostře sledované
vlaky, Nejstarší řemeslo, rodinnou komedii Tučňáci na
arše, nejmenším divákům je
určena pohádka O perníkové chaloupce. Tuto nabídku
divadlo obohatí o dva tituly:
v listopadu to bude kabaret
Vánoční punč a na jaře 2014
detektivka Signál k vraždě.
V uplynulé sezoně odehrálo
Horácké divadlo Jihlava celkem 214 představení za přítomnosti 51 936 diváků, z toho
177 představení na Velké scéně, 34 na Malé scéně, a kromě
toho uskutečnilo tři zájezdy
a abonentního předplatného
využilo 4 714 stálých diváků
ve dvaceti předplatitelských
skupinách.
Horácké divadlo Jihlava je příspěvkovou organizací Kraje
Vysočina od roku 2003. Podrobnější informace o divadle,
doprovodných
programech,
výstavách či předplatném naleznete na www.hdj.cz.

Dramaturgický plán
Horáckého divadla Jihlava
2013–2014
Velká scéna:
William Shakespeare
Hamlet
tragédie
režie Pavel Palouš
premiéra 7. září 2013
Alexandr Nikolajevič Ostrovskij
Deník ničemy
klasická komedie I chytrák se spálí
režie Ivan Rajmont j. h.
premiéra 12. října 2013
Woody Allen
Prokletí nefritového škorpiona
tajemná kriminální retrokomedie
režie Pavel Palouš
premiéra 30. listopadu 2013
Joseph Stein / Jerry Bock /
Sheldon Harnick
Šumař na střeše
muzikál
režie Kateřina Dušková
premiéra 1. února 2014
Carlo Gozzi
Král jelenem
fantaskní pohádková komedie
pro dospělé

režie Jaromír Hruška j. h.
premiéra 22. března 2014
Vladislav Vančura
Rozmarné léto
jevištní adaptace novely plné
poezie, lásky a kouzel
režie Pavel Palouš
premiéra 10. května 2014
Malá scéna:
Kateřina Dušková
Vánoční punč
(pozn.: pracovní název)
kabaret
režie Kateřina Dušková
premiéra 23. listopadu 2013
Monte Doyle
Signál k vraždě
detektivka
režie Pavel Palouš
premiéra 26. dubna 2014

 Lenka Novotná, odbor
kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
telefon: 564 602 382, e-mail:
novotna.l@kr-vysocina.cz

Konference k problematice vysokorychlostní železnice
Kraj Vysočina se společně s partnery z osmi zemí střední Evropy od roku 2011 účastní strategického nadnárodního projektu
RAILHUC – Železniční uzlová města a TEN-T síť, který si klade
za cíl posílit úlohu železniční dopravy v regionech cestou kvalitní
a funkční integrace místní a regionální veřejné dopravy do železničních sítí vyšších řádů. Jedním z řešených témat jsou vysokorychlostní tratě a jejich vliv na rozvoj měst a regionů.
V rámci projektu se k této problematice dne 12. září 2013 v kongresovém centru brněnského výstaviště uskuteční mezinárodní konference Vize 2030: Možnosti rozvoje vysokorychlostních
tratí v podmínkách ČR. Záštitu převzala společnost KORDIS
JMK, a. s., koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a jeden z partnerů projektu RAILHUC.
Program konference bude zaměřen na současnou praxi na poli vysokorychlostní železniční dopravy v České republice a ve střední
Evropě. O své zkušenosti se zaváděním vysokorychlostní železnice se podělí zástupci Rete Ferroviaria Italiana, správce železniční infrastruktury v Itálii. Zástupci Ministerstva dopravy ČR

a Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, představí
současné záměry v oblasti vysokorychlostních tratí v ČR včetně
uvažovaného vybudování takzvaného rychlého spojení mezi Prahou a Brnem přes území Vysočiny a nastíní očekávané dopady
budoucího vývoje na zlepšení dopravní dostupnosti měst i regionů v kontextu posilování jejich dopravních vazeb se zahraničím.
Zástupci italského regionu Emilia-Romagna, vedoucího partnera
projektu RAILHUC, dále pohovoří o aktuálně probíhajících aktivitách projektu a jeho průběžných výsledcích.
Konference je určena především zástupcům obcí, měst a krajů
jako klíčovým aktérům v oblasti dopravy, místního a regionálního
rozvoje. Zváni jsou též představitelé subjektů působících v oblasti
železniční i neželezniční dopravy a všichni zájemci o problematiku vysokorychlostní železnice. Na konferenci je možné se zaregistrovat prostřednictvím http://railhuc.eu/railhuc-vize2030.
 Lenka Matoušková, odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 549, e-mail: matouskova.l@kr-vysocina.cz

číslo 9/2013

strana 3

ZPRAVODAJ

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Týden od 16. do 22. září 2013
byl vyhlášen Evropskou komisí jako dvanáctý ročník Evropského týdne mobility s letošním
podtitulem ČISTÝ VZDUCH –
JE TO NA NÁS! (více na http://
www.mobilityweek.eu/home/).
Zdravý Kraj Vysočina se
ke kampani připojuje výzvou
Do práce a do škol bez aut.

Výzva je zaměřena především na zaměstnance úřadu, krajské
příspěvkové organizace, školy a dalších subjekty, které spolupracují
v rámci projektu Zdravý
Kraj Vysočina, ale i na ostatní jednotlivce. Akce proběhne
ve středu 18. září 2013 a nejlep-

ší výkony do práce i zpět
pěšky nebo na kole budou odměněny sportovní taškou Kraje
Vysočina.
Do akce se můžete zapojit prostřednictvím registračních formulářů na www.
kr-vysocina.cz
>
Zdravý
kraj, které odešlete na adresu

lovecek.j@kr-vysocina.cz do
14. září 2013. Více informací je
k dispozici www.kr-vysocina.cz/
/zdravykraj.
 Josef Loveček,
odbor regionálního rozvoje
telefon: 564 602 564, e-mail:
lovecek.j@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Odpady
V částce 71/2013 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2013 byl pod
č. 169 publikován zákon, 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 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 nově zrušuje povinnost původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství, přičemž povinnost zůstane zachována pouze pro obce. Zákon dále zrušuje omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro který je možno vykonávat
funkci odpadového hospodáře, a rovněž ruší povinnost původce
nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování
a zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím zavedení elektronického informačního systému
(již nebude nutno rozesílat sedm vyplněných evidenčních listů).
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2013 (část 1. 1. 2015, část
1. 1. 2014, část 1. 10. 2014).
Minimální mzda
V částce 85/2013 Sbírky zákonů vydané dne 23. 7. 2013 bylo pod
č. 210 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela nařízení vlády zvyšuje základní měsíční sazbu minimální
mzdy ze stávajících 8 000 Kč na 8 500 Kč, respektive základní hodinovou sazbu minimální mzdy se ze stávajících 48,10 Kč zvyšuje
na 50,60 Kč, a to s cílem zmírnit pokles reálné úrovně minimální
mzdy, a kompenzovat tak rostoucí životní náklady. Nařízení vlády nově upravuje výši další sazby minimální mzdy při omezeném
pracovním uplatnění zaměstnance.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2013.
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
V částce 70/2013 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2013 byl
pod č. 160 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
Základním leitmotivem je zajištění vícezdrojového financování
jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Novela zákona stanovuje členům České kanceláře pojistitelů povinnost odvádět nejméně 3 %
z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za každý
kalendářní rok do nově zřízeného fondu zábrany škod․
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Účetní závěrky ÚSC
V částce 88/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 7. 2013 byla pod
č. 220 publikována vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2013.
Silniční provoz
V částce 91/2013 Sbírky zákonů vydané dne 2. 8. 2013 byl pod
č. 233 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona zavádí takzvaný analytický princip při odhalování
jiných návykových látek u řidičů, který je založen na aktuálních
poznatcích soudních lékařů a soudních toxikologů, že minimálně
u některých návykových látek včetně všech nejběžněji zneužívaných drog lze jasně specifikovat, od kterého množství je možné
na řidiče pohlížet jako na ovlivněného návykovou látkou, a to
i při zohlednění možné odchylky prováděného měření.
Zákon nabývá účinnosti dnem 17. 8. 2013.
Církevní restituce
V částce 74/2013 Sbírky zákonů vydané dne 27. 6. 2013 byl
pod č. 177 publikován nález Ústavního soudu ze dne 29. května 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13, ve věci návrhu na zrušení zákona
č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
Ústavní soud prostřednictvím svého pléna shledal jako protiústavní jediné ustanovení zákona, a to v § 5 písm. i) zákona, v němž se
mezi skutečnostmi, které se považují za majetkovou křivdu, mimo
(pokračování na další straně)
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jiné uvádí znárodnění nebo vyvlastněním majetku bez vyplacení
spravedlivé náhrady.
Loterie a sázkové hry
V částce 86/2013 Sbírky zákonů vydané dne 24. 7. 2013 byl
pod č. 215 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů.
Novela zákona stanovuje slevu na dílčím odvodu z loterií a z kursových sázek, kterou může poplatník uplatnit do výše hodnoty
peněžitých darů poskytnutých poplatníkem v odvodovém období
Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž dílčí odvod bude
možné snížit nejvýše o 25 % tohoto dílčího odvodu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Dřevo
V částce 91/2013 Sbírky zákonů vydané dne 2. 8. 2013 byl pod
č. 226 publikován zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků
na trh.
Zákon adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanovují povinnosti
hospodářských subjektů uvádějící na trh dřevo a dřevařské výrobky, a to s cílem ochrany lesa před nezákonnou těžbou dřeva.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2013.
Pohonné hmoty
V částce 91/2013 Sbírky zákonů vydané dne 2. 8. 2013 byl pod
č. 234 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb.,
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona stanovuje podmínky, při jejichž splnění bude osoba oprávněna zahájit a vykonávat činnost distribuce pohonných
hmot, přičemž mezi tyto podmínky patří mimo jiné složení kauce
ve stanovené výši, která omezí vznik a zneužívání účelově založených společností, které hrají zásadní roli ve všech známých kriminálních deliktech na trhu s pohonnými hmotami v ČR.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2013.
Provoz na pozemních komunikacích
V částce 92/2013 Sbírky zákonů vydané dne 6. 8. 2013 byl pod
č. 239 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
Cílem velké novely zákona je zejména stanovit vyřazování z registru silničních vozidel a rozšířit ji o zcela nový institut dlouhodobého vyřazení vozidla z registru silničních vozidel, dále komplexně a přehledně upravit schvalování typu vozidla a dále zlepšit
úpravu na úseku stanic technické kontroly a státního odborného
dozoru nad jejich činností.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015 (část 1. 1. 2014).
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Praktiky telefonních operátorů
V částce 86/2013 Sbírky zákonů vydané dne 24. 7. 2013 byl
pod č. 214 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon upravuje řešení nekalých praktik telefonních operátorů vůči
zákazníkům a ostatním podnikatelům, které brání vzniku konkurence, zlepšení kvality služeb a snížení cen na telekomunikačním
trhu.
Zákon nabývá účinnosti dnem 8. 8. 2013.
Státní občanství
V částce 77/2013 Sbírky zákonů vydané dne 2. 7. 2013 byl
pod č. 186 publikován zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České
republiky).
Cílem nové právní úpravy je mimo jiné snaha předejít vzniku případů bezdomovectví a vyřešit nabývání státního občanství ČR
v souvislosti se zánikem ČSFR. Stávající zjednodušený způsob
pro slovenské státní občany bude nahrazen jednotnou úpravou pro
státní občany všech zemí EU. Zákon podstatně rozšiřuje okruh
osob, které mohou státní občanství nabýt prohlášením.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Ochrana veřejného zdraví
V částce 89/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 7. 2013 byl
pod č. 223 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon transponuje a adaptuje předpisy EU, zejména nařízení
o kosmetických přípravcích, nařízení o materiálech a předmětech
určených pro styk s potravinami a dalších.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2013 (část 1. 2. 2014, část
dnem vyhlášení).
Léčebné konopí
V částce 88/2013 Sbírky zákonů vydané dne 30. 7. 2013 byla pod
č. 221 publikována vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro
předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2013.
Autorský zákon
V částce 70/2013 Sbírky zákonů vydané dne 21. 6. 2013 byl
pod č. 156 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000
Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Cílem novely je upravit určité aspekty vztahu kolektivních správců, kteří vystupují jako nepřímí zástupci autorů (a jiných nositelů
práv), s autory, případně dalšími nositeli práv a vztah kolektivních
správců s uživateli či osobami povinnými k platbě zvláštních odměn, případně dokonce vztah kolektivních správců navzájem.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2013.
 Miroslav Magrot, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

číslo 9/2013

strana 5

ZPRAVODAJ

Přečetli jsme za vás
Zrušení zdravotnických nadstandardů a zvýšeného poplatku
za hospitalizaci
V částce 92/2013 Sbírky zákonů vydané dne 5. 8. 2013
byl pod č. 238 publikován nález Ústavního soudu ze dne
20. června 2013, sp. zn. Pl. ÚS
36/11, ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní soud vyhověl návrhu skupiny poslanců a zrušil některá ustanovení zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kterými bylo
upraveno rozlišení zdravotní péče na základní a ekonomicky náročnější (takzvané
zdravotnické standardy a nadstandardy), zvýšen poplatek
za lůžkovou péči na 100 Kč za
každý den hospitalizace a upravena pravomoc zdravotních
pojišťoven ukládat a vybírat pokuty zdravotnickým zařízením.

Ustanovení zákona týkající
se standardů a nadstandardů
se ruší ke dni vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů,
a tedy 5. srpnu 2013, v případě úpravy poplatku a ukládání
pokut odložil vykonatelnost
nálezu do konce letošního
roku. Ústavní soud zároveň
konstatoval, že dnem 5. srpna 2013 pozbývají platnosti
ty části prováděcí vyhlášky
č. 134/1998 Sb., které definují ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče (služby).
Z odůvodnění nálezu vyplývá, že již v minulosti Ústavní soud nevyloučil možnost
rozdělení péče na standardní,
a tedy hrazenou z veřejného
zdravotního pojištění, a nadstandardní, to jest částečně
či zcela hrazenou pacientem.
Pro toto rozdělení však platí
jisté meze plynoucí zejména
z článku 31 Listiny základních
práv a svobod, přičemž jako
zcela základní se jeví výhra-

da zákona obsažená v tomto
ustanovení Listiny základních
práv a svobod. Ústavní soud
dospěl k závěru, že zákonodárce požadavku úpravy v zákoně nevyhověl, byť obecný
základ varianty základní
(standardní) i ekonomicky
náročnější (nadstandardní) je
obsažen přímo v zákoně (rozsah nadstandardní péče pak
toliko v prováděcí vyhlášce).
Rovněž v případě regulačního poplatku za pobyt na lůžku
vyšel Ústavní soud z předchozího nálezu, sp. zn. Pl. ÚS
1/08. Dospěl přitom k závěru, že zvýšení tohoto poplatku o 2/3, a tedy ze 60 Kč na
100 Kč, odůvodňuje ústavní
přezkum tohoto institutu znovu otevřít, přičemž napadené
ustanovení podrobil tak jako
v předchozím nálezu testu racionality, na jehož základě
napadená právní úprava neobstála. Poplatek nediferencuje
případy, kdy je pobyt na lůžku

pouze běžnou součástí léčby
a kdy jde skutečně o doprovodnou „hotelovou službu“.
Dalším důvodem je plošnost
takovéto povinnosti (právní
úprava ukládá takovou povinnost i osobám nevýdělečným,
dětem, zdravotně postiženým
atd.), absence jakýchkoliv finančních limitů a časového
omezení. Ústavní soud současně apeloval na zákonodárce, zda by v budoucí právní
úpravě nebylo žádoucí opustit
pojem poplatek, který je matoucí, neboť se nejedná o poplatek vůči veřejné moci, ale
v podstatě komerčně konstruovanou platbu za poskytnutou
„ubytovací službu“.
 Miroslav Magrot, oddělení
právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail:
magrot.m@kr-vysocina.cz

Kraj Vysočina a partneři připravují konferenci

KOMUNÁLNÍ ODPADY V PRAXI
7.–8. listopadu 2013, Zámek Valeč u Hrotovic, Kraj Vysočina
Informace o dvoudenní konferenci pro zástupce obcí, pracovníky
v odpadovém hospodářství obcí a zástupce firem, které se zabývají nakládáním s komunálními odpady
v obcích Kraje Vysočina, a další zájemce o informace z oblasti nakládání s komunálními odpady v Kraji Vysočina
budou od 15. září 2013 dostupné na www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad > Odpady Vysočiny nebo na www.esko-t.cz.
Program konference bude zaměřen na tyto okruhy: Evropská a národní koncepce a legislativa, Příklady dobré praxe ze
zahraničí, Návrhy řešení problematiky směsného komunálního odpadu v Kraji Vysočina a Možnosti realizace ISNOV.
Více informací o připravované konferenci bude zveřejněno v dalším čísle Zpravodaje.
Kontaktní osoba pro případné dotazy: Eva Navrátilová, odbor životního prostředí, telefon: 564 602 522,
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz.
Konferenci pořádají: Kraj Vysočina, EKO-KOM, a. s, ASEKOL, s. r. o, ELEKTROWIN, a. s., a ESKO-T, s. r. o., Třebíč
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Výše poskytnutých náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy v I. pololetí 2013
V průběhu I. pololetí 2013 poskytl Krajský úřad Kraje Vysočina
podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákon
o náhradách škod), náhradu škody celkem 27 žadatelům v částce 1 449 667 Kč.
Z celkové výše uvedené částky byly vyplaceny škody způsobené
vydrou říční 21 žadatelům ve výši 596 487 Kč a škody způsobené kormoránem velkým byly vyplaceny šesti žadatelům v částce 853 180 Kč. Náhrada škody byla poskytnuta všem žadatelům.
Uplatňovat náhrady škody kormoránem bylo možné pouze za období do konce března 2013. Od 1. dubna 2013 je kormorán velký
vyřazen ze seznamu zvláště chráněných druhů uvedených ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Po vyřaze-

ní kormorána velkého ze seznamu zvláště chráněných druhů již
nemohou být poskytnuty náhrady škody na rybách podle zákona
č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy.
Bližší informace k počtu všech doposud vyplacených náhrad
škod způsobených vydrou říční, kormoránem velkým a bobrem
evropským od 1. 1. 2003 do 30. 6. 2013 a dále postup při vyřizování žádosti o náhradu škody způsobené vydrou říční jsou
k dispozici na adrese www.kr-vysocina.cz > Dokumenty odborů
> Odbor životního prostředí > Příroda > Náhrady škody chráněnými živočichy.
 Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí,
telefon: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz

Pracovní setkání Rady Kraje Vysočina
se starosty měst, městysů a obcí, krajskými zastupiteli a senátory
12. září 2013 od 14.00 hodin v Kulturním sále Areálu hradu a zámku v Polné.
Program:
• 14.00–16.00
o zahájení, uvítání – hejtman Kraje Vysočina, starosta Města Polná
o informace jednotlivých resortních členů rady kraje
o informace poslanců a senátorů
o diskuse, různé
• 16.00–18.00 pohoštění, neformální diskuse

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže
Vesnice roku 2013
Na úterý 20. srpna 2013 připadl termín slavnostního vyhlášení
výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2013. Hostitelem
se stala obec Jámy, které patří pro rok 2013 titul Vesnice Vysočiny. Do soutěže Vesnice roku se v Kraji Vysočina v letošním roce
přihlásilo 28 obcí a městysů. Nestranná porota strávila týden jejich návštěvami, hodnocením a rozhodováním. Oceněno bylo
celkem 15 obcí. Tyto obce obdržely finanční a věcné dary z rukou představitelů Kraje Vysočina a také členů krajské hodnotitelské komise a zástupců vyhlašovatelů soutěže. V rámci programu
došlo také k předání pamětních plaket za péči o válečné hroby
z rukou zástupce Ministerstva obrany ČR. Obec Jámy připravila
pro všechny zúčastněné bohatý kulturní program zakončený již
tradiční prohlídkou obce v doprovodu jejího starosty Jiřího Šikla, kterému tímto přejeme mnoho úspěchů při prezentaci obce
Jámy v celostátním kole soutěže.
Přehled všech ocenění naleznete v přiložené tabulce.
 Luděk Hrůza, odbor regionálního rozvoje,
telefon: 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz

Jámy – Vesnice roku 2013 Kraje Vysočina
(pokračování na další straně)
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Příjemce daru
Obec Jámy
Obec Ořechov
Obec Vepříkov
Obec Čáslavice
Obec Dlouhé
Obec Martínkov
Obec Milasín
Obec Radostín nad Oslavou
Obec Hodice
Městys Libice nad Doubravou
Městys Želetava
Obec Kožichovice
Obec Jiřice
Obec Bory
Obec Myslibořice
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Druh daru
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Finanční dar
Věcný dar
Věcný dar

Hodnota daru
v Kč
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
–
–

Důvod udělení daru
Krajský vítěz soutěže Vesnice roku 2013 Kraje Vysočina
Modrá stuha – za společenský život
Bílá stuha – za činnost mládeže
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci se zemědělským subjektem
Cena naděje pro živý venkov
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova
Diplom za činnost divadelního souboru
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Diplom za podporu využívání volného času
Diplom za společenský život
Diplom za zapojení všech složek obce do života obce
Diplom za příkladný rozvoj obce
Čestné uznání za mezinárodní spolupráci
Čestné uznání za příkladnou péči o kulturní dědictví

Modrá stuha pro obec Ořechov

Bílá stuha pro obec Vepříkov

Zelená stuha pro obec Čáslavice

Oranžová stuha pro obec Dlouhé

Zlatá stuha a titul Vesnice roku 2013 Kraje Vysočina pro obec Jámy

Procházka vítěznou obcí za doprovodu starosty Jiřího Šikla
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27. ZÁŘÍ 2013

DEN
s KRAJEM

VYSOČINA
–

PROGRAM:

Hlavní vlakové nádraží, Jihlava
10:15 Ukázka simulované srážky vlaku s osobním automobilem, záchranné
a likvidační práce
11:45 Křest vlaků Stadler s originálními regionálními polepy
12:30 Ukázka simulované srážky vlaku s člověkem

Masarykovo náměstí, Jihlava
13:00–15:00 OSLAVA SVÁTKU SENIORŮ
- Yvetta Simonová, Josef Zíma - „Kde jsou ty chvíle“
15:00–20:00 ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU
- nabídka služeb Senior Pasů a Rodinných Pasů Kraje Vysočina
- aktivity bezpečnosti silničního provozu BESIP
- ukázka zemědělské techniky
- KRÁLIČÍ HOP, prezentace drobného hospodářského zvířectva a zvířat ze záchranné stanice Pavlov
- závody ve sběru brambor
- soutěže v třídění odpadu ve spolupráci s organizacemi EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN
- výlet do historie s Czech Spitﬁre Clubem - vystavení repliky legendárního Spitﬁre
- prezentace potravin z Vysočiny
- vystoupení sportovních a tanečních klubů
- odstartování aktivit Zimní olympiády dětí a mládeže 2014 v Kraji Vysočina
16:00 MICHAL NESVADBA A KOUZELNÁ ŠKOLKA
18:00 KONCERT - PETR BENDE A BEND, PAVEL HELAN
Vstup zdarma.

