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Úvodní slovo hejtmana

Úvodní slovo hejtmana
Vážení Jihomoravané,
opět máte možnost otevřít Výroční zprávu Jihomoravského kraje bilancující činnost kraje, jeho rady a zastupitelstva, krajského úřadu
i příspěvkových organizací za uplynulý rok.
Rok 2018 znamenal předěl volebního období a já jsem přesvědčen, že současná krajská koalice funguje dobře. Základem každé
činnosti je dobrá komunikace a vzájemný respekt k názorům jiných.
Na krajské úrovni přitom nejde jen o práci koalice a samotné rady.
Krajských témat je mnoho a na jejich řešení se vždy podílí celá řada
lidí. Těší mne zejména, že naprostá většina témat byla v zastupitelstvu schválena napříč politickým spektrem.
Pokud bych měl rekapitulovat chronologicky, začít musím akcí „100
lip – 100 oslav“, kterou jsme chtěli připomenout sté výročí vzniku
Československa. Na stovce vybraných míst v kraji se vysadilo 100
lip srdčitých. Dvě poslední lípy byly symbolicky vysazeny 28. října
v Mikulčicích a Kopčanech.
Pokud jde o brněnské letiště, v roce 2018 se týmu, který se problematice zvýšení počtu pravidelných leteckých linek věnuje, podařilo vyjednat novou linku Brno – Milán Bergamo
a spuštění další pravidelné linky z Brna do Berlína. Naší snahou je v tomto trendu rozlétání Brna pokračovat.
Důležitým rozhodnutím bylo přijetí úvěru od Evropské investiční banky ve výši 700 milionů korun s předpokládanou splatností v roce 2040 na ﬁnancování krajské infrastruktury Jihomoravského kraje, zejména v oblasti
sociálních věcí, zdravotnictví a dopravy.
Jasno je po mnoha letech přešlapování na místě také v otázce lázeňského projektu v Pasohlávkách. Vybrali jsme
variantu přímého prodeje souboru pozemků silnému investorovi a upřednostnili tak tuto variantu před dříve plánovaným založením společného podniku se strategickým partnerem. Investor nyní připravuje projekt lázeňského
resortu, společnost Thermal Pasohlávky pracuje na přípravě výstavby Odborného léčebného lázeňského ústavu.
Nařízení vlády o skokovém nárůstu mezd řidičů autobusů způsobilo našemu kraji velké problémy. Možnostmi,
jak vyřešit vyplacení desítek milionů korun jako kompenzaci za tento nárůst autobusovým dopravcům v rámci
IDS JMK jsme se zabývali během celého roku. Jako nejlepší řešení se ukázalo vypovězení původních smluv
a nové soutěže v jednotlivých oblastech kraje. V nových smlouvách si budou moci dopravci zohlednit tyto
zvýšené náklady na mzdy svých zaměstnanců.
V oblasti ostře sledovaného územního plánování byla dokončena územní studie, která doporučila konečnou
podobu dopravního uspořádání v brněnské aglomeraci. Na základě této studie pak budeme pracovat
na aktualizaci Zásad územního rozvoje, jako základního dokumentu pro další rozvoj Jihomoravského kraje.
Zmínil jsem jen ty nejzásadnější momenty roku 2018 v životě Jihomoravského kraje. Podrobný výčet včetně
řady číselných údajů najdete na následujících stranách výroční zprávy. Jsem přesvědčen, že pro Vás bude
důležitým zdrojem informací o fungování Jihomoravského kraje jako správce celého regionu.
JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje
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Stručná charakteristika Jihomoravského kraje

Základní informace o Jihomoravském kraji v roce 2018
Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem a sousedí s dalšími pěti kraji ČR. Svou rozlohou 7 188 km2 zaujímá zhruba 9 % území České republiky a řadí se tak na 4. místo mezi kraji. Rozloha kraje k 1. 1. 2018 byla vzhledem k roku 2017 zachována.
Území kraje se dále dělí na sedm okresů (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov
a Znojmo), na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 34 obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem. Celkem se v kraji nachází 673 obcí, přičemž 49 má status města (z toho Brno je městem statutárním) a 40 status městyse. Vojenský újezd Březina má zvláštní status.
Více než polovinu území kraje (60 %) tvoří zemědělská půda, z toho z 83 % se jedná o ornou půdu, což je
oproti ČR hodnota nadprůměrná. Nejkvalitnější půdy pro zemědělství se vyskytují v pásu mezi Znojmem
a Vyškovem. Okres Vyškov a Znojmo mají taktéž nejvyšší stupeň zornění. Zemědělství je zaměřeno především na obiloviny, řepku a cukrovku. Vinařství, ovocnářství a zelinářství mají v kraji také dlouhodobou
tradici. Nachází se zde 90 % vinic České republiky. Výrazně méně ve srovnání s Českou republikou je
na území kraje ploch s trvalými travními porosty (louky, pastviny). Ty se vyskytují nejvíce v oblasti Bílých
Karpat. Jihomoravský kraj je jedinečný i svou přírodou – nachází se zde 203 Evropsky významných lokalit
soustavy Natura 2000, což je přibližně 9 % území kraje.
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Počasí
Podle údajů ČHMÚ průměrná teplota vzduchu v Jihomoravském kraji v roce 2018 byla 10,8 °C, což je
nejvyšší hodnota ze všech krajů ČR. Tato hodnota je o 2,5 °C vyšší, než je teplota dlouhodobého normálu kraje (období 1981–2010) a o 1,0 °C vyšší, než byla průměrná teplota vzduchu v loňském roce.
Pouze v únoru a březnu byla zaznamenána teplota nižší oproti dlouhodobému normálu a to o 2,0 °C,
respektive 1,5 °C. Ostatní měsíce byly oproti dlouhodobému normálu teplejší, a to nejméně o 1,9 °C.
Největší odchylka byla zaznamenána v dubnu a to o 5,8 °C.
Co se týká celkového úhrnu srážek, byl rok 2018 podprůměrný – roční úhrn srážek 451 mm je po Praze
se Středočeským krajem a Ústeckým krajem třetí nejnižší v rámci České republiky. Zároveň byl srážkový
úhrn téměř o 100 mm nižší, než je dlouhodobý srážkový normál 1961–1990. Vyjádřeno relativními čísly
se jedná přibližně o 17% pokles. Nejsušším měsícem byl s úhrnem 17 mm únor, naopak nejdeštivější
bylo s 90 mm září.

Obyvatelstvo
Podle údajů ČSÚ žilo v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2018 celkem 1 187 667 obyvatel, což je
o 4 460 obyvatel více, než tomu bylo na počátku roku. Poměr obyvatel žijících v Jihomoravském kraji
oproti obyvatelům žijícím v České republice je 11,15 %. Počet obyvatel se zvyšuje již od roku 2003,
tedy šestnáctý rok v řadě. Vyšší přírůstek obyvatel byl zaznamenán pouze ve Středočeském kraji a Praze. Ve všech ostatních moravských krajích počet obyvatel trvale klesá. Počet obyvatel rostl ve všech
okresech kraje s výjimkou okresu Hodonín, nejvýrazněji v okrese Brno-venkov a Brno-město. V okrese
Hodonín se počet obyvatel snižuje každoročně již od roku 1995. Ve zbylých okresech byl růst způsoben
jak přirozeným přírůstkem (počet narozených převyšuje počet zemřelých), tak stěhováním. Na přírůstku
stěhováním, který byl v roce 2018 3 408 osob, má výrazný podíl saldo zahraničního stěhování, které bylo
3 215 osob. Přistěhovalí z ciziny míří převážně do okresu Brno-město. V roce 2018 bylo uzavřeno 6 156
sňatků, což bylo nejvíce od roku 2007, naopak rozvedeno bylo 2 683 manželství.

Počet obyvatel v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018.
Okres

Stav k 1. 1. 2018

Stav k 31. 12. 2018

Blansko

108 545

108 801

Brno-město

379 527

380 681

Brno-venkov

219 903

222 370

Břeclav

115 757

115 906

Hodonín

154 353

154 160

91 325

91 645

Vyškov
Znojmo
Kraj celkem

113 797

114 104

1 183 207

1 187 667
Zdroj: ČSÚ, 2019
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Základní demograﬁcké charakteristiky Jihomoravského kraje
Počet obyvatel 1. 1. 2018

1 183 207

Střední stav obyvatel

1 184 729

Počet obyvatel 31.12. 2018

1 187 667

Sňatky
Rozvody
Živě narození

6 156
2 683
13 594

Potraty

3 211

Zemřelí

12 542

Přirozený přírůstek
Přistěhovalí

1 052
12 649

Vystěhovalí

9 241

Přírůstek stěhováním

3 408

Celkový přírůstek

4 460
Zdroj: ČSÚ, 2019

Investice a ekonomika
V roce 2018 agentura CzechInvest pomohla v Jihomoravském kraji zprostředkovat osm investičních projektů
v hodnotě 3,2 mld. Kč, prostřednictvím kterých by mělo vzniknout 182 nových pracovních míst. Hlavním investorem byla společnost s.n.o.p. cz a.s., která podniká v oblasti automobilového příslušenství. Jihomoravský
kraj patří k regionům s výrazným ekonomickým potenciálem. Hrubý domácí produkt přepočtený na obyvatele
je po Praze a Středočeském kraji nejvyšší mezi regiony ČR, v roce 2017 dosáhl HDP přepočtený na standard kupní síly (tzv. PPS) v Jihomoravském kraji podle předběžných údajů v přepočtu na obyvatele 84,5 %
průměru EU.

Průmysl, stavebnictví
V Jihomoravském kraji bylo v roce 2018 evidováno téměř 260 průmyslových podniků se sto a více zaměstnanci (nejvíce v České republice), které zaměstnávaly přibližně 72,3 tis. pracovníků (přibližně 1,3 tis. více než
loni) a za prodej vlastních výrobků utržily 269,9 mld. Kč, což je o 27,7 mld. Kč více (nárůst o 11,4 %), než tomu
bylo v roce 2017. V těchto podnicích se také zvýšila průměrná hrubá měsíční mzda o 7,4 % na 32 526 Kč.
Ve srovnání s ostatními regiony byl růst počtu pracovníků, tržeb i platů nadprůměrný.
V oblasti stavebnictví se počet zaměstnanců meziročně snížil na 9 tisíc osob (pokles přibližně o 400), avšak
zvýšila se jejich průměrná mzda, která překročila hranici 34 tisíc Kč, meziročně tedy vzrostla o 10,3 %. Počet
středních a velkých podniků (s 50 a více zaměstnanci) se snížil na 71, což je pokles o 5 podniků oproti roku
2017. Meziroční nárůst o 14,2 % vykázalo inženýrské stavitelství, objem pozemních prací pak vzrostl o 6,0 %.
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Vývoj podílu nezaměstnaných osob v okresech Jihomoravského kraje v letech 2014 až 2018
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Zdroj: Úřad práce

Trh práce, nezaměstnanost
Vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2018 měl dle údajů Úřadu práce ČR obdobný pozitivní
průběh jako v roce 2017, kdy nezaměstnanost po většinu roku klesala a výraznější sezónní nárůst se projevil
až v posledním měsíci roku. Meziročně se počet nezaměstnaných snížil o 5 770 uchazečů o zaměstnání
a k 31.12. 2018 dosahoval 29 517 uchazečů.
V souvislosti s poklesem počtu evidovaných uchazečů klesal v kraji i podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15–64 let (PNO), jehož roční průměr klesl z 5,0 % v roce 2017 na 4,0 % v roce 2018. Průměr
v rámci České republiky byl 3,2 % (pokles o 1,1 % oproti loňskému roku). V Jihomoravském kraji jsou tedy
hodnoty PNO nadprůměrné, což je patrné i v rámci mezikrajského srovnání, kde má vyšší podíl nezaměstnaných osob pouze Moravskoslezský (5,0 %) a Ústecký kraj (4,8 %). Nadprůměrných hodnot PNO dosahují
především okresy Znojmo (5,6 %), Hodonín (4,6 %) a Brno-město (4,6 %). Naopak velmi dobrá je situace
v okrese Vyškov (2,3 %), Brno-venkov a Blansko (oba 2,8 %).

Významné strategické a programové dokumenty Jihomoravského kraje
zpracované v roce 2018
• Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017–2021
• Program rozvoje cestovního ruchu
• Krátkodobý realizační plán protidrogové politiky Jihomoravského kraje na období 2017–2018
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ZNAK Jihomoravského kraje

jf

Popis:
Modro-červeně čtvrcený štít, v prvním poli moravská orlice, ve druhém poli stříbrné břevno pod stříbrným
temenem, ve třetím poli zlatý vinný hrozen s listem a úponkem, ve čtvrtém poli zlato-červeně šachovaná
korunovaná orlice se zlatou zbrojí.

VLAJKA Jihomoravského kraje

Popis:
Čtvrcený list. Horní žerďové pole modré s moravskou orlicí. Dolní žerďové pole červené se žlutým vinným
hroznem s listem a úponkem. Horní vlající pole tvoří čtyři vodorovné pruhy, střídavě bílé a červené, v poměru
1 : 2 : 2 : 2. Dolní vlající pole modré se žluto-červeně šachovanou korunovanou orlicí se žlutou zbrojí. Poměr
šířky k délce listu je 2 : 3.

LOGO Jihomoravského kraje

Popis:
Logo Jihomoravského kraje je založené na jednoduchosti, minimalismu a nadčasovosti. Vychází z tradičních
barev a tvarů moravské keramiky, krojů i architektury. Základem logotypu je čistá typograﬁe, která prolíná
historii se současností i budoucností – logotyp je nadčasový. Jedinečnost a nezaměnitelnost mezi ostatními
logy (nejen) krajů zajišťuje i autorské písmo Martina Váchy. Zvýrazněné písmeno „m“ propojuje minulost,
současnost a budoucnost – protaženost linek písmene „m“ směrem dolů naznačuje jih (Jihomoravský kraj)
a návrat ke kořenům. Zahrnuje v sobě unikátnost, modernost, tradice, myšlenku, jedinečnost, nekonečnost
(v možnostech), jemnost, hravost, variabilitu i soudržnost.
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Struktura veřejné správy Jihomoravského kraje (platná k 31. 12. 2018)
Zastupitelstvo kraje

Rada kraje

výbor ﬁnanční

komise ﬁnanční a majetková

výbor kontrolní

komise investiční

výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

komise dopravy a územního plánování

výbor pro dopravu a územní plánování

komise regionálního rozvoje

výbor pro regionální rozvoj

komise pro meziregionální vztahy

výbor pro meziregionální vztahy

komise pro výchovu, vzdělávání a sport

výbor sociálně-zdravotní

komise sociálně-zdravotní

výbor pro národnostní menšiny

komise životního prostředí
komise pro rozvoj venkova a zemědělství
komise pro kulturu a památkovou péči
komise pro informační otevřenost
komise pro cestovní ruch
komise organizační a legislativní

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vykonává samosprávu a rozhoduje zejména ve věcech samostatné
působnosti. Zastupitelstvu je ze zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, stanovit rozsah
základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet
kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace, udělovat ceny kraje atd.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná. Poradními orgány
zastupitelstva jsou výbory.

Rada Jihomoravského kraje je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti a připravuje
návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě je vyhrazeno
zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, stanovovat počet zaměstnanců kraje zařazených
do krajského úřadu a jmenovat a odvolávat vedoucí jednotlivých odborů krajského úřadu. Rada dále vyřizuje
návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje, projednává a řeší návrhy,
připomínky a podněty, které jí předloží členové zastupitelstva nebo komise rady.
Rada Jihomoravského kraje má 11 členů.
Schůze rady jsou ze zákona neveřejné a s hlasem poradním se jich účastní ředitel krajského úřadu. Poradními
orgány rady jsou komise.
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Seznam členů zastupitelstva Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 2018)
Příjmení Jméno Titul

Příjmení Jméno Titul

Navrhovaná strana

Politická příslušnost

Bláha Libor, Mgr. MBA

Koalice Svoboda a přímá
demokracie a Strana
Práv Občanů

Strana Práv Občanů

Celý Roman, Ing., DiS.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

ODS

ODS

Doležel Michal, Bc.

TOP 09 s podporou
starostů a Žít Brno

BEZPP/navržen ŽTB

Drápalová Jana, Ing.

Zelení a Piráti

Strana zelených

ANO 2011

ANO 2011

Grois Jan, MBA

ČSSD

ČSSD

Grolich Jan, Mgr.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Hanák Roman, Bc.

ČSSD

ČSSD

Potměšilová Hana, PaedDr.

Hašek Michal, JUDr.

ČSSD

ČSSD

Hlavenka Jiří, Ing.

Zelení
a Piráti

BEZPP/navržen SZ

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Koalice Svoboda a přímá
demokracie a Strana
Práv Občanů

Svoboda a přímá
demokracie

ANO 2011

ANO 2011

ČSSD

ČSSD

Janulík Miloslav, MUDr.

ANO 2011

BEZPP

Juránek Stanislav, Ing.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Juránek Zdeněk, Mgr.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

ODS

ODS

Crha Jiří, Ing., Bc.

Dražilová Lenka, Mgr., MBA

Horák Jiří, PhDr., Ph.D.
Hrnčíř Jan, PhDr., Ing., Mgr., MBA, LL.M.
Hýbler Petr, Ing.
Chlup Igor

Jurka Karel

Navrhovaná strana

Politická příslušnost

Maleček Martin, Mgr.

Starostové pro
Jižní Moravu

BEZPP/
navržen STAN

Mihola Jiří, Mgr., Ph.D.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

KSČM

KSČM

Nečas Jan, Ing.

ANO 2011

ANO 2011

Němec Jiří, Ing.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Starostové pro
Jižní Moravu

Starostové
a nezávislí

ANO 2011

ANO 2011

KSČM

KSČM

TOP 09 s podporou
starostů a Žít Brno

BEZPP/
navržena TOP 09

Rajtšlégr Vít

ČSSD

ČSSD

Smutný Bohumil, Ing.

KSČM

BEZPP

Soukal Tomáš, Ing.

ČSSD

ČSSD

Starostové pro
Jižní Moravu

Starostové
a nezávislí

ANO 2011

ANO 2011

Sýkorová Helena, JUDr.

KSČM

KSČM

Šimek Bohumil, JUDr.

ANO 2011

BEZPP

Šlapal Marek, Mgr.

ČSSD

ČSSD

Šmerda Vladimír, Mgr.

ODS

ODS

Koalice Svoboda a přímá
demokracie a Strana
Práv Občanů

Svoboda a přímá
demokracie

Švarcová Kristýna

ODS

ODS

Tesařík Zdeněk, Ing.

KSČM

KSČM

Válka Jaroslav, Ing.

ČSSD

ČSSD

Vaňková Markéta, JUDr.

ODS

ODS

Navrkal Stanislav

Pavlíček Radomír
Pejchalová Jana, JUDr.
Pojezný Ivo, Mgr.

Sukalovský Drago, Ing., Mgr.
Svoboda Miroslav

Španěl Lubomír
Kalinová Kateřina, Ing.

ČSSD

ČSSD

Koalice Svoboda a přímá
demokracie a Strana
Práv Občanů

Strana Práv Občanů

Kochová Jana, Ing. arch.

ANO 2011

ANO 2011

Korkešová Šárka, Mgr.

ANO 2011

ANO 2011

Koštial Rostislav

ODS

ODS

Koudelka Zdeněk, Ing. arch.

KSČM

KSČM

Vašíček Ivo, PaedDr.

Zelení a Piráti

Česká pirátská strana

Kousalová Marie

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Vítková Jaromíra, Ing.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

Krátký Petr, Ing.

KSČM

KSČM

TOP 09 s podporou
starostů a Žít Brno

TOP 09

Křemečková Naděžda, Ing.

ČSSD

ČSSD

Vojta Milan, M.A., MBA

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

ANO 2011

Vokřál Petr, Ing.

ANO 2011

ANO 2011

TOP 09 s podporou
starostů a Žít Brno

TOP 09

Zámečník Jan, Ing.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

ANO 2011

ANO 2011

ČSSD

ČSSD

Starostové pro
Jižní Moravu

BEZPP/navržen SOM

Zemánek Richard, Mgr.

KDU-ČSL

KDU-ČSL

ANO 2011

ANO 2011

Ženožička Petr, Bc.

ANO 2011

ANO 2011

Keremidský Marian, Mgr.

Kubásek Miroslav, RNDr., Ph.D.
Kunc Petr, Ing.
Kyjovský Martin, Ing.
Lukášek Jiří, Ing.
Malá Taťána, Mgr., Ing.

Vitula Jan, Ing.

Zbořilová Mária, Ing., DiS.art.
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Bláha Libor

Celý Roman

Crha Jiří

Doležel Michal

Drápalová Jana

Dražilová Lenka

Hrnčíř Jan

Hýbler Petr

Chlup Igor

Janulík Miloslav

Juránek Stanislav

Juránek Zdeněk

Koudelka Zdeněk

Kousalová Marie

Krátký Petr

Křemečková Naděžda

Kubásek Miroslav

Kunc Petr

Nečas Jan

Němec Jiří

Pavlíček Radomír

Pejchalová Jana

Pojezný Ivo

Potměšilová Hana

Šimek Bohumil

Šlapal Marek

Šmerda Vladimír

Španěl Lubomír

Švarcová Kristýna

Tesařík Zdeněk

Vokřál Petr

Zámečník Jan

Zbořilová Mária

Zemánek Richard

Ženožička Petr
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Grois Jan

Grolich Jan

Hanák Roman

Hašek Michal

Hlavenka Jiří

Horák Jiří

Jurka Karel

Kalinová Kateřina

Keremidský Marian

Kochová Jana

Korkešová Šárka

Koštial Rostislav

Kyjovský Martin

Lukášek Jiří

Malá Taťána

Maleček Martin

Mihola Jiří

Navrkal Stanislav

Rajtšlégr Vít

Smutný Bohumil

Soukal Tomáš

Sukalovský Drago

Svoboda Miroslav

Sýkorová Helena

Válka Jaroslav

Vaňková Markéta

Vašíček Ivo

Vítková Jaromíra

Vitula Jan

Vojta Milan

ANO
KDU-ČSL
ČSSD
KSČM
ODS

2

TOP-ŽB
SJM
SPD-SPO
ZELENÍ a PIRÁTI
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Výbor ﬁnanční
Předsedkyně
Místopředsedové

Ing. Naděžda Křemečková
Ing. Petr Vokřál
Ing. Jiří Lukášek

Ing. Jan Nečas
Ing. Martin Kyjovský
Jan Grois, MBA
Bc. Michal Doležel
Ing. Petr Kunc
Členové

Radomír Pavlíček
JUDr. Michal Hašek
Ing. arch. Zdeněk Koudelka
PaedDr. Ivo Vašíček
Marie Kousalová
Rostislav Koštial
Mgr. Libor Bláha, MBA

Výbor kontrolní
Předseda
Místopředsedové

Stanislav Navrkal
Ing. Petr Kunc
Karel Jurka

Bc. Petr Ženožička
Mgr. Lenka Dražilová, MBA
Ing. Jana Drápalová
Ing. Jaroslav Válka
Členové

Ing. Petr Krátký
Ing. Jiří Lukášek
Ing. Jiří Němec
Ing. Jan Zámečník
Kristýna Švarcová
Mgr. Libor Bláha, MBA
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Výbor pro dopravu a územní plánování
Předseda
Místopředsedové

Ing. Jan Nečas
Ing. Petr Kunc
Miroslav Svoboda

Mgr. Šárka Korkešová
Milan Vojta, M.A.
JUDr. Michal Hašek
Ing. Kateřina Kalinová
Ing. Jaroslav Válka
Členové

Ing. Mgr. Drago Sukalovský
Ing. arch. Zdeněk Koudelka
Lubomír Španěl
Mgr. Vladimír Šmerda
Ing. Antonín Tesařík
Mgr. Zdeněk Juránek
PaedDr. Ivo Vašíček

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Předseda
Místopředsedové

Bc. Michal Doležel
Jan Grois, MBA
Mgr. Ivo Pojezný

Ing. arch. Jana Kochová
Mgr. Šárka Korkešová
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.
Ing. Mária Zbořilová, Dis.art
Členové

Ing. Mgr. Drago Sukalovský
Ing. Petr Krátký
Ing. Jiří Hlavenka
Mgr. Vladimír Šmerda
Ing. Stanislav Juránek
PaedDr. Hana Potměšilová
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Výbor pro regionální rozvoj
Předseda
Místopředsedkyně

Radomír Pavlíček
Ing. arch. Jana Kochová
Ing. Kateřina Kalinová

Mgr. Jan Grolich
RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.
Bc. Petr Ženožička
Ing. Mária Zbořilová, Dis.art
Členové

PaedDr. Hana Potměšilová
Ing. Jaroslav Válka
Bc. Zdeněk Tesařík
Ing. Jana Drápalová
Mgr. Marian Keremidský
Mgr. Vladimír Šmerda

Výbor pro meziregionální vztahy
Předseda
Místopředsedové

RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.
Ing. Mgr. Drago Sukalovský
Mgr. Vladimír Šmerda

Mgr. Šárka Korkešová
Mgr. Ing. Taťána Malá
Ing. Petr Hýbler
JUDr. Michal Hašek
Členové

Bc. Michal Doležel
Radomír Pavlíček
JUDr. Helena Sýkorová
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
Mgr. Libor Bláha, MBA
Kristýna Švarcová
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Výbor sociálně-zdravotní
Předseda
Místopředsedové

Igor Chlup
Jan Grois, MBA
Ing. Bohumil Smutný

JUDr. Jana Pejchalová
MUDr. Miloslav Janulík
Ing. Jaroslav Válka
Ing. Jan Vitula
Členové

Mgr. Martin Maleček
Mgr. Šárka Korkešová
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
Kristýna Švarcová
Ing. Roman Celý, DiS.
Ing. Jaromíra Vítková

Výbor pro národnostní menšiny
Předseda
Místopředsedové

Ing. Bc. Jiří Crha
Ing. Petr Kunc
JUDr. Helena Sýkorová

Mgr. Richard Zemánek
Ing. Mária Zbořilová, Dis.art
Mgr. Martin Maleček
Ing. Jaroslav Weigl
Členové

Miroslav Malík
Ilnara Dudash
Ngoc Dung Tran
Ing. Monika Fazekas
Vangelis Liolios
Ljubov Vondroušková
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JUDr. Bohumil Šimek, hejtman,
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti ﬁnancí a v dalších oblastech,
jejichž zabezpečováním není níže pověřen žádný člen rady

Bc. Roman Hanák, náměstek hejtmana,
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti dopravy

Mgr. Ing. Taťána Malá, náměstkyně hejtmana,
pověřena zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti majetku a investic

Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana,
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky

Ing. Jan Vitula, náměstek hejtmana,
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionálního rozvoje v oblasti školství,
vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart region

Mgr. Martin Maleček, náměstek hejtmana,
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti územního plánování

JUDr. Jana Pejchalová, členka rady,
pověřena zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti školství a sportu

Milan Vojta, M.A., MBA, člen rady,
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví

Ing. Petr Hýbler, člen rady,
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionálního rozvoje, venkova a zemědělství

Vít Rajtšlégr, člen rady,
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti životního prostředí

Ing. Tomáš Soukal, člen rady,
pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti kultury a památkové péče
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Složení Rady Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 2018)

Bc. Roman Hanák, náměstek hejtmana

Mgr. Ing. Taťána Malá, náměstkyně hejtmana

Ing. Jan Vitula, náměstek hejtmana

Mgr. Martin Maleček, náměstek hejtmana

JUDr. Jana Pejchalová, členka rady

Milan Vojta, M.A., MBA, člen rady

Vít Rajtšlégr, člen rady

Ing. Tomáš Soukal, člen rady

Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

ANO
ČSSD
TOP-ŽB
SJM

Ing. Petr Hýbler, člen rady
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Komise Rady Jihomoravského kraje

Seznam komisí (stav k 31. 12. 2018)
Název komise
Komise ﬁnanční a majetková

Ing. Jiří Faltýnek

Komise investiční

Ing. Kateřina Kalinová

Komise dopravy a územního plánování

Ing. Mgr. Drago Sukalovský

Komise regionálního rozvoje

Mgr. Pavel Blažík

Komise pro meziregionální vztahy

Ing. Stanislav Juránek

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Jan Grois, MBA

Komise sociálně-zdravotní

Mgr. Lenka Dražilová, MBA

Komise životního prostředí

Ing. et. Ing. Tomáš Hlavenka, MBA

Komise pro rozvoj venkova a zemědělství

František Novotný

Komise pro kulturu a památkovou péči

Ing. arch. Petra Matoušková

Komise pro informační otevřenost

Ing. Jiří Hlavenka

Komise pro cestovní ruch

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.

Komise organizační a legislativní

JUDr. PhDr. Martin Příborský

Komise ﬁnanční a majetková
Předseda
Místopředsedové

Členové
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předseda

Ing. Jiří Faltýnek
Bc. Michal Kolařík

Komise investiční
Předsedkyně
Místopředsedové

Ing. Kateřina Kalinová
Ing. Jiří Lukášek

PaedDr. Ivo Vašíček

Bc. Filip Zachariaš

Ing. Milan Mazura

Richard Homola

Tomáš Frýdek

Karel Kalivoda

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.

Ing. Jiří Horák

Mgr. Michaela Trněná

PhDr. David Malinkovič

Ing. Jarmil Vlach
Pavel Mucha

Členové

JUDr. Jan Kryčer
Martin Landa

Radoslav Skála

Lukáš Dubec

Bc. Miloslav Šale

Ing. Ivan Fencl, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Juránek

PhDr. Jiří Horák, Ph.D.

Mgr. Bc. Ladislava Macurová

Karel Jurka
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Komise dopravy a územního plánování
Předseda

Ing. Mgr. Drago Sukalovský
Ing. Radim Svoboda

Místopředsedové Ing. Martin Bedrava

2

Komise regionálního rozvoje
Předseda
Místopředsedové

Mgr. Pavel Blažík
Mgr. Pavel Macek
Ing. Jakub Hlubinka

Ing. arch. Jana Kochová
Miroslav Svoboda
Ing. arch. Petr Bořecký

Ing. Adam Majchrák

Ing. Václav Šikula

Ing. Eva Peterková, Ph.D.

Zdeněk Sedláček

Hana Habartová

Ing. František Zugar
Členové

Bc. Svatopluk Pěček

Místopředsedové

Miroslav Boháček
Ondřej Rolník

Bc. Emil Pernica, DiS.

Bc. Richard Němec

Rudolf Bauer

Ing. Antonín Tesařík

Libor Sadílek

Miloslav Švábenský

MgA. Jan Symon

Bc. Helena Továrková

Komise pro meziregionální vztahy
Předseda

Členové

Ing. Stanislav Juránek

Komise pro výchovu, vzdělávání a sport
Předseda

PaedDr. Josef Strubl

Ing. Lubomír Šmíd
JUDr. Václav Novák

Jan Grois, MBA

Místopředsedové Ing. Mgr. Pavel Vlach
Mgr. Ivo Pojezný

Ing. Milada Kadlecová

Členové

David Aleš

Mgr. René Černý

JUDr. Vladimír Gašpar

Mgr. Jan Bláha

Bc. Zbyněk Tureček

Mgr. Josef Škvařil

Ing. Karel Aujeský

Mgr. Jaroslava Školařová

JUDr. Jan Navrátil

Členové

Mgr. Marek Babák

Ing. Libor Chládek, BA

Jana Fialová

Bc. Markéta Gregorová

Mgr. Richard Zemánek

Mgr. Jiří Kasala, MBA

Mgr. Vladimír Šmerda

Bc. Tomáš Fénix

Mgr. Matouš Vencálek
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Komise sociálně-zdravotní
Předsedkyně
Místopředsedkyně

Mgr. Lenka Dražilová, MBA

Komise životního prostředí
Předseda

Mgr. Barbora Antonová
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA

Ing. et. Ing. Tomáš Hlavenka, MBA
Bc. Petr Ženožička

Místopředsedové Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.
Ing. Jana Krutáková

Martin Drdla, MSc.

Členové

Mgr. Ing. Lubomír Wenzl

Lukáš Kmenta

Antonie Koblihová, DiS.

Václav Vincenc

Mgr. Tomáš Kratochvíl

Ing. Martin Pavelka

MUDr. Radovan Válek

Mgr. Natálie Doffková

Mgr. Bc. Emil Bajgl

Místopředsedové

Ing. Hana Hřebačková

Jana Fialová

Ing. Rostislav Boháček

Ing. Roman Celý, DiS.

Mgr. Petr Šteﬂíček

Mgr. David Oplatek

Ing. Jaromíra Vítková

Lucie Pokorná

Mgr. Vladimír Šmerda

Komise pro rozvoj venkova a zemědělství
Předseda

Členové

František Novotný

Komise pro kulturu a památkovou péči
Předsedkyně

Mgr. Pavel Dvořáček
Ing. Zdeněk Tesařík

Ing. arch. Petra Matoušková
JUDr. Helena Sýkorová

Místopředsedové PhDr. Jiří Kacetl
Mgr. Bořivoj Ziegler

Petr Hybl

Členové
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MVDr. Ing. Václav Trojan

Martin Janíček

Ing. Martin Marták

PhDr. Alžběta Vlčková

Petr Malach, DiS.

František Koudela

Jozef Pavlík

Michal Boudný

Miroslava Pelikánová

Členové

Mgr. Zdeněk Musil

Marie Kousalová

Ing. Jiří Němec

Ing. Vojtěch Fabík

Kristýna Švarcová

Luboš Sedlák

Ing. Eva Staňková

Bc. Marek Sovka

Jaroslav Zoubek
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Komise pro informační otevřenost
Předseda
Místopředsedové

Členové

Ing. Jiří Hlavenka
Petr Stria

Komise organizační a legislativní
Předseda
Místopředsedové

JUDr. PhDr. Martin Příborský
Mgr. Ing. Ondřej Malý

Mgr. Jan Grolich

Mgr. Petra Svedíková Vávrová

Mgr. Aleš Brauner

Petr Vodička

Ing. Martin Hořice

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Ing. Zdeněk Machů

Bc. Ondřej Antonín

Matěj Ludvík

JUDr. Michal Marek

Mgr. Miloslav Brtníček
Mgr. Martin Habáň

2

Členové

Mgr. Jindřich Cinka
Petr Grünwald

Ing. Bohumil Smutný

Ing. Pavel Březa

Bc. Jiří Kment

Bc. Hana Nečasová

Ivan Vystrčil

Mgr. Jan Duda

Maxim Černý

Marek Sovka

Komise pro cestovní ruch
Předsedkyně
Místopředsedové

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.
Mgr. Aleš Navrátil
Kristýna Švarcová
Martin Mihola
Ing. Karin Karasová
Mgr. Kateřina Prokšová
Mgr. Pavel Sázavský, MBA

Členové

Ing. Michal Burian, Ph.D.
Ing. Michal Hušek
Ing. Bohumil Smutný
Ladislav Ševec
Ing. Jan Zámečník
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Krajský úřad Jihomoravského kraje

Vážení přátelé,
jako každý rok i letos je kromě ekonomického zhodnocení součástí rekapitulace uplynulého roku v našem úřadu také výroční zpráva,
kterou právě držíte v ruce. I když má tato zpráva více než 150 stran,
neobsáhne všechny mimořádné události ani pravidelné činnosti a aktivity, kterými se náš úřad zabývá. Přesto doufám, že tomu, kdo se
o krajskou správu zajímá, pomůže lépe se zorientovat v kompetencích a odpovědnostech Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Kromě toho zde najdete také přehled zdravotních, sociálních, školských
a kulturních příspěvkových organizací, které kraj zřizuje, a v neposlední řadě zjistíte, co všechno si u nás můžete vyřídit a s čím jsme připraveni Vám pomoci.
V roce 2018 byl krajský úřad velmi aktivní ve všech oblastech své
činnosti. Kromě celoroční standardní agendy jednotlivých odborů se
například v dopravě připravuje velký projekt nákupu krajských vlakových souprav, na odboru kanceláře hejtmana se pracovalo na změně
vizuální identity Jihomoravského kraje včetně nového loga a odbor územního plánování byl plně zaměstnán
prací a komunikací ohledně strategického dokumentu Zásady územního rozvoje JMK. Jistě je na místě se pochlubit certiﬁkátem za energetickou politiku, který Jihomoravský kraj získal jako druhý region v republice. Náš
úřad také již několik let administruje takzvané „kotlíkové dotace“. V prvním programu bylo v rámci našeho kraje
provedeno celkem 1 228 výměn kotlů za téměř 139 milionů korun, ve druhém, ještě probíhajícím programu,
bylo dosud schváleno 1 194 žádostí za 122,9 milionu korun. Vyčerpáno je tak přibližně 94 % alokace. Tento
program je určený pro širokou veřejnost, kterou se snažíme oslovovat, motivovat a asistovat jí při čerpání
těchto ﬁnancí, které jednoznačně pomáhají zlepšovat čistotu ovzduší na jižní Moravě. I v ostatních činnostech
se kraj snaží nad rámec svých zákonem daných povinností chovat odpovědně. Rád bych poukázal na aktivitu
našich odborů i jednotlivých zaměstnanců a jejich zapojení v rámci společenské odpovědnosti do různých
environmentálních a charitativních akcí. Za všechny to v loňském roce byla například akce Ukliďme Česko,
sbírka šatstva pro lidi bez domova nebo handy cyklo maraton pro handicapované i zdravé cyklisty, což je
beneﬁční jízda napříč 14 kraji České republiky. Již tradičně jsme v rámci vánočních a velikonočních jarmarků
vybrali na různé dobročinné účely částku přes čtyřicet tisíc korun a zároveň podpořili činnost příspěvkových
organizací kraje z oblasti školství a sociálních služeb a několika neziskových organizací. Velkému zájmu veřejnosti se již druhým rokem těší zapojení naší historické budovy úřadu do Brněnské muzejní noci. Rok 2018
byl rokem oslav 100. výročí republiky a ve stejném duchu byla i atmosféra na Žerotínově náměstí, kde kromě
historické cesty hejtmanstvím, komentovaných prohlídek, výstavy nebo hravých workshopů pro děti zněly
swingové hity 30. a 40. let 20. století v podání kapely Melody Gentlemen. Náš úřad v takových dnech ožívá
a já jsem za to velmi rád.
A na závěr nemohu nezmínit, že se v loňském roce stal Jihomoravský kraj absolutním vítězem ankety Kraj
mého srdce. Dovolte mi tedy popřát, ať už jste v našem regionu starostou, novinářem, učitelkou, zdravotní
sestrou, žákem, seniorem, programátorem nebo kovářem, ať se Vám na jižní Moravě dobře daří.

JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje

26 |

Výroční zpráva Jihomoravského kraje 2018

Struktura veřejné správy Jihomoravského kraje

2

Přehled ocenění získaných Jihomoravským krajem a krajským úřadem
v roce 2018

• Certiﬁkát systému managementu hospodaření s energií ISO 50001
• Ocenění za odpovědné zadávání veřejných zakázek
• Obhajoba vysokého ratingového hodnocení za hospodaření
• Ocenění projektu Bezpečně v kyberprostoru
• Certiﬁkát ISO/IEC 27001:2005 – systém managementu bezpečnosti informací – obhajoba certiﬁkátu
z roku 2015
• Vítězství v anketě Kraj mého srdce
• 3. místo v soutěži pořádané Ministerstvem vnitra Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem
• 3. místo v soutěži Velká cena cestovního ruchu v kategorii Jednotná kampaň
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Organizační schéma Krajského úřadu Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018
ŘEDITEL KrÚ JMK
Sekretariát ředitele

Útvar řízení kvality

Bezpečnostní ředitel

ODBOR
kancelář
hejtmana

oddělení
sekretariát
hejtmana

oddělení právní
a ekonomické

oddělení
tiskové

oddělení
organizační

ODBOR
kancelář
ředitele

oddělení
personálních věcí
a vzdělávání

oddělení
hospodářské
správy

oddělení
krizového řízení
a obrany

Kybernetické
operační
centrum

ODBOR
dopravy

oddělení dopravně
správních agend

oddělení
pozemních
komunikací

oddělení
silniční dopravy

oddělení veřejné
osobní dopravy

ODBOR
kultury
a památkové
péče

oddělení
kultury

oddělení
památkové
péče

ODBOR
ekonomický

oddělení
účetnictví

oddělení
rozpočtu
a ﬁnancování

oddělení
ﬁnancování obcí

oddělení
ek. podpory
neškolských
přísp. org.

ODBOR
majetkový

oddělení
majetkoprávní

oddělení
evidence
a správy majetku

ODBOR
regionálního
rozvoje

oddělení
strategického
rozvoje

oddělení
rozvojových
programů

oddělení
cestovního
ruchu

oddělení
evropských
dotací

oddělení rozvoje
venkova
a zemědělství

ODBOR
životního
prostředí

oddělení
tech. ochrany
životního
prostředí

oddělení
posuzování vlivů
na životní
prostředí

oddělení
vodního
a lesního
hospodářství

oddělení
ochrany přírody
a krajiny

oddělení
správní
a ekonomické

ODBOR
školství

oddělení
organizační
a správní

oddělení
vzdělávání

oddělení
rozpočtu
a ﬁnancování

oddělení
prevence
a volnočasových
aktivit

oddělení
sportu

ODBOR
zdravotnictví

oddělení
správních
činností

oddělení
zdravotní péče
a ekonomiky

ODBOR
územního
plánování
a stavebního řádu

oddělení
územního
plánování

oddělení
stavebního
řádu

ODBOR
správní a Krajský
živnostenský úřad

oddělení
přestupků,
správy poplatků
a vymáhání

oddělení
správní

oddělení
Krajský
živnostenský úřad

ODBOR
kontrolní a právní

oddělení
stížností, petic
a vnitřní kontroly

oddělení
vnější kontroly

oddělení
přezkumu obcí

ODBOR
sociálních věcí

oddělení
sociálních služeb

oddělení sociální
práce, SPO
a rodinné politiky

oddělení
ekonomiky
a kontoly

ODBOR
investic

oddělení
veřejných
zakázek

oddělení
realizace
investic

oddělení
ekonomické
a ﬁnancování
investic

ODBOR
informatiky

oddělení datové
a informační
podpory

ODBOR
vnějších vztahů
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Útvar interního auditu

oddělení
legislativní
a právní

oddělení
rozvoje dopravy
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Počty zaměstnanců dle odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018
Odbory

Počty zaměstnanců

Ředitel a sekretariát ředitele

2

Útvar interního auditu

4

Útvar řízení kvality

4

Odbor kancelář hejtmana

39

Odbor kancelář ředitele

72

Odbor ekonomický

47

Odbor majetkový

24

Odbor regionálního rozvoje

55

Odbor životního prostředí

78

Odbor školství

72

Odbor zdravotnictví

20

Odbor územního plánování a stavebního řádu

30

Odbor správní a Krajský živnostenský úřad

30

Odbor kontrolní a právní

51

Odbor sociálních věcí

44

Odbor investic

26

Odbor kultury a památkové péče

14

Odbor informatiky

17

Odbor vnějších vztahů

12

Odbor dopravy

57

Celkem

698

Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 31. 12. 2018
Typ vzdělání
V doktorském studijním programu
V magisterském studijním programu

Počet

%

11

1,58

448

64,18

V bakalářském studijním programu

70

10,03

Vyšší odborné

18

2,58

132

18,91

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání

17

2,44

Základní

2

0,29

Celkem

698

100,00
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Krajský úřad
Ředitel krajského úřadu
JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
tel.: 541 651 201
e-mail: reditel@jmk.cz
• stojí v čele krajského úřadu (KrÚ), vůči zaměstnancům kraje plní funkce statutárního orgánu zaměstnavatele,
vydává vnitřní předpisy
• v samostatné působnosti kraje plní úkoly stanovené ZJMK a RJMK
• plní úkoly vyplývající ze zákonů o volbách
• podává Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce

Odbor kancelář hejtmana
tel.: 541 651 544
e-mail: okh@jmk.cz
vedoucí odboru: Mgr. Petra Kovářová
počet zaměstnanců: 39
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zasedání zastupitelstva a schůze rady po organizačně-technické stránce
servis pro hejtmana Jihomoravského kraje
odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
tiskové konference členů ZJMK
informování veřejnosti a médií o činnosti představitelů kraje
informování vedení obcí a příspěvkových organizací o aktuálním dění v Jihomoravském kraji prostřednictvím
elektronického newsletteru
mediální aktivity související s návštěvou vlády ČR v Jihomoravském kraji
administraci dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
kraje na období 2017–2020
administraci ostatních dotací a darů nespadajících do dotačních programů Jihomoravského kraje
zajištění a koordinaci aktivit kraje v oblasti marketingu
přípravu podkladů pro veřejnou zakázku na vytvoření nového loga a jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje a následnou koordinaci implementace

Odbor kancelář ředitele
tel: 541 651 262
e-mail: okr@jmk.cz
vedoucí odboru: Mgr. Martin Koníček
počet zaměstnanců: 72
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
•
•
•
•
•
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rekonstrukci budovy Žerotínovo náměstí 1, vč. zabudování klimatizace, realizace 04/18 – 10/18
modernizaci sociálních zařízení v budově Žerotínovo náměstí 3, realizace 07/18 – 09/18
pořízení majetku sloužícího potřebám krajského úřadu, jeho správu, údržbu a pojištění
rozšíření dveřního otvoru v 1. NP budovy Žerotínovo náměstí 1, realizace 10/18 – 12/18
vybavení budov JMK kancelářským zařízením, pracovními pomůckami a materiálem, včetně jejich úklidu
a ostrahy
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• podmínky pro činnost orgánů kraje, např. podatelnu a spisovou službu, provoz telefonní ústředny, rozmnožování písemností, pokladní službu a autoprovoz
• informační službu pro potřeby občanů a organizací
• vidimaci a legalizaci listin a podpisů
• vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy (tzv. pracoviště Czech POINT)
• elektronické podpisy a službu veřejné certiﬁkační autority I. CA
• provoz bezpečnostního dohledového centra a tím zvyšování kybernetické bezpečnosti KrÚ
• povinné hlášení o vzniku kybernetických bezpečnostních incidentů Národnímu úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost
• bezpečnostní dohled nad sítěmi elektronických komunikací krajského úřadu a dalších 9 připojených příspěvkových organizací
• pravidelné jednání bezpečnostní rady kraje
• provedení Krajského taktického cvičení složek IZS „Katamarán 2018“
• provedení Krajského taktického cvičení orgánů krizového řízení v Jihomoravském kraji „Povodeň 2018“
• realizaci konference „Road Show 2017 – My a naše bezpečnost“
• personální správu JMK (organizační struktura, personalistika, odměňování – zejména realizace změn plynoucí
z nových obecně závazných právních předpisů, dále výběr, přijímání adaptace a vzdělávání zaměstnanců)
• agendu výběrových řízení na ředitele neškolských příspěvkových organizací zřizovaných JMK
• metodickou pomoc obcím – zpracovávání nezávazných odborných názorů (výběrová řízení, odměňování,
zápočty dob praxe apod.)
• problematiku zákona o střetu zájmů
• bezpečnost informací

Odbor vnějších vztahů
tel.: 541 658 842
e-mail: ovv@jmk.cz
vedoucí odboru: Mgr. Tomáš Maluška
počet zaměstnanců: 12
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• společenské a kulturní akce, na nichž se podílel Jihomoravský kraj, a akce konané pod záštitou kraje či
představitelů kraje, např. koncert hejtmana Jihomoravského kraje
• přijímání tuzemských i zahraničních návštěv hejtmana a představitelů Jihomoravského kraje (návštěvy
zástupců diplomatických sborů, představitelů partnerských regionů, vrcholných představitelů států, zástupců nejvyšších státních i mezinárodních institucí)
• spolupráci při navazování nových kontaktů a spolupráci mezi subjekty z Jihomoravského kraje a zahraničí
• prezentaci Jihomoravského kraje v zahraničí, spolupořádání obchodních misí
• výsadbu krajských lip ke 100. výročí vzniku Československa v rámci akce „100 lip – 100 oslav“
• pietní akty pořádané Jihomoravským krajem
• organizaci Dne otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje
• agendu udílení Ceny Jihomoravského kraje včetně slavnostního večera
• přípravu podkladů a organizaci zahraničních i tuzemských cest představitelů Jihomoravského kraje
• administraci projektů a dotací v rámci meziregionálních vztahů, poskytování ﬁnanční podpory dle bilaterálních smluv
• účast partnerských regionů na mezinárodních akcích pořádaných na území Jihomoravského kraje, např.
veletrh REGIONTOUR, festival RE:PUBLIKA, mezinárodní plavecké závody Májové Brno atd.
• účast na jednání generálního shromáždění sítě PURPLE (evropská síť periurbánních regionů), na jednání
regionu CENTROPE
• jednání představitelů Jihomoravského kraje a představitelů dalších potenciálních partnerských regionů
• tlumočnické a překladatelské služby pro potřeby představitelů Jihomoravského kraje a pracovníků KrÚ JMK
• poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
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Odbor informatiky
tel.: 541 658 900
e-mail: oi@jmk.cz
vedoucí odboru: Ing. Miroslav Vacula
počet zaměstnanců: 17
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• komplexně vazby na informační systémy veřejné správy a dodržování předpisů pro informační systémy veřejné správy
• návrhy a zpracování vhodných ICT (informační a komunikační technologie) řešení, která splňují legislativu
státní správy
• smluvní vztahy s dodavateli techniky a programového vybavení, včetně nákupu, přejímky a servisu v oblasti
správy sítě a jejich jednotlivých HW a SW komponent
• tvorbu koncepcí a strategií IT (informační technologie) na úrovni JMK s ohledem na dostupnost aplikací
a dat pro oprávněné uživatele
• správu ICT a svěřené digitální techniky až na detašovaná pracoviště úřadu
• nákup a evidenci hmotného i nehmotného majetku organizace spojeného s ICT, zajištění jeho aktuální evidence včetně lokalizace až na detašovaná pracoviště a inventarizaci majetku JMK spojeného s IT
• používání a zavádění elektronického podpisu, správu obslužného SW I. certiﬁkační autority
• vedení evidence kvaliﬁkovaných certiﬁkátů ve spolupráci s odborem Kancelář ředitele
• zabezpečení bezdrátového přístupu k síti KrÚ a jeho nastavení
• správu doménového serveru a jeho přístupové bezpečnostní politiky
• správu souborových, webových, intranetových a poštovních serverů, uživatelských účtů, elektronické podatelny a monitoring v oblastech spojených s IT (el. pošta, webový přístup atd.)
• správu podpůrných systémů (serverové operační systémy, podpůrný software, databáze atd.)
• bezpečnost informačních systémů, dodržování bezpečnosti politiky KrÚ a bezpečnost informací dle normy
ČSN EN ISO 27001 na KrÚ
• administraci informačních systémů pro zajištění chodu KrÚ a zálohování dat informačních systémů sítě KrÚ
• zpracování dat příspěvkových organizací v aplikaci ISP (informační systém o platech) a jejich předání Ministerstvu ﬁnancí ČR
• zajištění exportu dat z elektronického portálu územních samospráv ePUSA pro interní a externí klienty
• zajištění kontrolních průkazů dle požadavků odborů KrÚ
• administraci rezervačního systému zasedacích místností pro budovy KrÚ a komunikaci mezi rezervačním
systémem a informačními panely v budovách KrÚ
• zpracování návrhů na pořízení jednotného kompatibilního technického a programového vybavení v oblasti
zajištění bezpečnosti a dostupnosti serverových systémů a jejich záloh
• metodické, koncepční a projektové vedení IT v rámci JMK
• technickou realizaci komunikace s veřejností a s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě
pomocí ICT s vazbou na čerpání ﬁnančních prostředků IOP
• školení zaměstnanců KrÚ v oblasti ICT
• technickou podporu a odborný dohled z hlediska ICT při vytváření, vedení a koordinaci evropských projektů
v rámci JMK
• koordinaci ICT aktivity jednotlivých odborů v rámci koncepce informatizace JMK a dalších schválených
projektů a koncepcí
• správu a přístupy do správce souborů DMS ke zveřejňování informací pro volené orgány (RJMK, ZJMK,
komise a výbory)
• přípravu rozpočtu § 6113 a § 6172 platné rozpočtové skladby v působnosti odboru informatiky
• správu geograﬁckého informačního systému (GIS) a koncepce GIS na úrovni JMK jako nedílnou součást
IS JMK
• správu webových stránek JMK po stránce struktury informací, metodiky, správy a dostupnosti aplikací
a bezpečnosti dat
• koordinaci výměny dat mezi JMK a dalšími organizacemi
• koordinaci získávání dat z různých zdrojů, přes procesy naplňování a udržování prostorově vázaných i popisných databází až po provádění souborných analýz a jejich graﬁcké vyjádření v podobě tematických
mapových podkladů

32 |

Výroční zpráva Jihomoravského kraje 2018

Struktura veřejné správy Jihomoravského kraje

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

koordinaci aktualizace referenčních a tematických geodat a jejich poskytování ostatním odborům
poskytování podpory krizovému řízení a odborům bez odvětvových odborníků GIS
metodickou pomoc při utváření GIS pracovišť orgánů veřejné správy na území JMK
správu intranetu JMK po stránce designu, struktury informací, metodiky a správy aplikací
realizaci centralizovaného systému sběru a zpracování dat příspěvkových organizací
zajištění ozvučení, datovou projekci a pořízení zvukových záznamů v jednacích prostorách
využití a rozvoj datových skladů a tržišť
činnosti související s tvorbou otevřených dat v podmínkách JMK
přímé přenosy a videozáznamy ze zasedání ZJMK

Odbor ekonomický
tel: 541 651 260
e-mail: oe@jmk.cz
vedoucí odboru: Ing. Ludmila Hrachovinová
počet zaměstnanců: 47
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zpracování střednědobého výhledu rozpočtu JMK na období 2019 až 2021
zpracování návrhu rozpočtu JMK na rok 2019 a závěrečného účtu JMK za rok 2017
průběžné vyhodnocování hospodaření JMK v roce 2018
přípravu podkladů pro ratingové hodnocení JMK a přijetí úvěru
vedení účetnictví kraje dle platné legislativy, zpracování účetních a ﬁnančních výkazů a účetních závěrek
organizaci přezkoumání hospodaření JMK Ministerstvem ﬁnancí ČR
zpracování stanovisek JMK k návrhům právních předpisů v oblasti účetnictví, daní a ﬁnanční kontroly
zpracování ekonomických analýz hospodaření neškolských příspěvkových organizací JMK
poskytování metodické pomoci v oblasti rozpočtu a účetnictví obcím, dobrovolným svazkům obcí a neškolským příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi a JMK
• zprostředkování toku dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí na bankovní účty obcí u České národní
banky a jejich ﬁnanční vypořádání

Odbor majetkový
tel.: 541 652 482
e-mail: om@jmk.cz
vedoucí odboru: Ing. Petr Beneš
počet zaměstnanců: 24
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• prodej pro JMK nepotřebného nemovitého majetku v celkové hodnotě 79 milionů korun
• nabývání nemovitého majetku do vlastnictví JMK od státu, právnických i fyzických osob v souladu s koncepcí sjednocování vlastnictví pozemků a staveb
• na základě požadavků územně samosprávných celků bezúplatné převody pozemků pro realizaci rozvoje
obcí a měst ve vztahu k budování a rozšiřování infrastruktury ﬁnancované z dotačních titulů
• majetkoprávní vypořádání pozemků v návaznosti na investiční akce realizované Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
• agendu soudních sporů, a to jednak soudní spory na vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků
pod krajskými silnicemi, případně soudní spory související s dalším majetkem Jihomoravského kraje (žaloby
na určení vlastnictví), ve kterých odbor majetkový zastupuje Jihomoravský kraj sám, případně spolupracuje
s advokátními kancelářemi
• zastoupení zájmů JMK ve stavebních řízeních, zejména při zřizování věcných břemen k nemovitému majetku
ve vlastnictví JMK
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•
•
•
•
•

plnění povinností vlastníka nemovitého majetku vyplývajících z právních předpisů
metodickou pomoc v oblasti nakládání s nemovitým majetkem příspěvkovým organizacím zřízeným JMK
administraci a metodickou pomoc organizacím zřízeným JMK v souvislosti s pojištěním
agendu spojenou s pasportizací budov v majetku JMK
dodržování principů zavedeného certiﬁkovaného systému managementu hospodaření s energií dle ČSN
EN ISO 50001, včetně provádění pravidelných auditů

Odbor regionálního rozvoje
tel.: 541 651 342
e-mail: orr@jmk.cz
vedoucí odboru: Ing. Ivo Minařík, MPA
počet zaměstnanců: 55
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• dotační program z rozpočtu kraje pro obce a svazky obcí – Program rozvoje venkova JMK pro rok 2018 –
poskytnuty dotace 441 subjektům ve výši 55,2 mil. Kč
• Soutěž Vesnice roku – organizaci krajského kola ve spolupráci s vyhlašovateli soutěže – MMR, MZe, Svazem měst a obcí a Spolkem pro obnovu venkova JMK, zajištění brožury, v roce 2018 se soutěže zúčastnilo
25 obcí z JMK
• prezentace regionálních produktů a aktivit Jihomoravského kraje na veletrzích Salima a Techagro
• Jihomoravské dožínky 1. 9. 2018 – akce konaná v Boskovicích ve spolupráci s Regionální agrární komorou,
Asociací soukromého zemědělství a městem Boskovice – prezentováno jihomoravské zemědělství a regionální
potraviny
• podporu včelařství – dotační program Podpora včelařství z rozpočtu JMK poskytnuty dotace ve výši přes
2 mil. Kč, uskutečněna zakázka Monitoring moru včelího plodu zaměřená na plošné přešetření zdravotního
stavu včelstev v JMK
• podporu vinařství – dotace Vinařskému fondu ve výši 5 mil. Kč, dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví ovocnářství a zelinářství v JMK – na podporu aktivit, které nepodporuje Vinařský fond – určeno
pouze obcím, svazkům obcí a zájmovým spolkům, z rozpočtu JMK poskytnuty dotace ve výši 1 mil. Kč
• prezentaci Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno 2018, ITF Slovakiatour
Bratislava 2018 a Holiday World Praha 2018
• prezentaci Jihomoravského kraje na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v Moskvě, Lodži a Parmě
a zahraničních prezentacích JMK ve Vídni, Budapešti a Kazani
• zajištění udržitelnosti projektů spoluﬁnancovaných z ROP Jihovýchod: hra LOGUJ!, mobilní aplikace
• tvorbu tematického průvodce Zažijte jižní Moravu
• administraci dotačních programů pro turistická informační centra, destinační organizace turistických oblastí a poskytování individuální dotací, včetně vzpomínkových akcí napoleonských bitev
• metodickou pomoc pro pracovníky cestovního ruchu obcí a turistických informačních center
• propagaci nových leteckých linek, krajských dožínek ad.
• administraci dotačních programů „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském
kraji v roce 2018“ a „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2018“,
„Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2018“, individuální dotace
• zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje a jejích pracovních skupin,
aktualizace a vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje
• dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje k připravenosti projektů a podkladů pro Národní investiční plán ČR 2030
• vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje, Krátkodobého realizačního plánu Strategie rozvoje lidských zdrojů za rok 2018
• průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji za rok 2017
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• administraci a realizaci projektů „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (Migrační, integrační, azylový fond), „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na evropském
zeleném pásu podél železné opony na kole“ (INTERREG V-A Rakousko – Česká republika), „Profesní
vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb“ (Operační program Zaměstnanost), „Zajištění
činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje“ (Operační program Technická pomoc), „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ (INTERREG V-A Rakousko – Česká
republika)
• realizaci 36 seminářů v rámci projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“
• elektronický katalog „Dotační programy Jihomoravského kraje 2018“
• realizaci přímé podpory vzdělávání EU občanů v území Jihomoravského kraje
• realizaci Prezentace odborných středních škol Jihomoravského kraje v obchodním a zábavním centru Olympia 2018
• prezentaci Jihomoravského kraje a klíčových zaměstnavatelů na evropském veletrhu celoživotního a pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2018 v Brně
• provedení analýzy faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu,
• prezentaci JMK cyklo expozice v rámci veletrhu Sport life 2018 v Brně v rámci veletrhu FOR BIKE Praha
2018
• realizaci sanace sesuvů svahů v Dolních Věstonicích, žádost Jihomoravského kraje k registraci do podprogramu MŽP na akci „Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117“, řešení havarijního
stavu „Lávky přes švýcarskou zátoku“
• zahájení projektové přípravy k realizaci cyklostezek na mezinárodních a krajských cyklokoridorech BLANSKO ČKD – NOVÝ HRAD; cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim; cyklostezka Rebešovice-Bobrava;
cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny; zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby VH UZEL VNOROVY – KŘÍŽENÍ BAŤOVA KANÁLU
S ŘEKOU MORAVOU, ETAPA č. I; cyklostezka „lávka u mlýna – Anenské údolí a „MK Anenské údolí –
silnice č. 374"
• realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji I a II“ (OP ŽP)
• realizaci projektu „Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji“ (OP VVV)
• realizaci projektu „SoMoPro III“ (Horizont 2020)
• realizaci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském
kraji III a IV“ (OP PMP)
• realizaci projektů v rámci přeshraniční spolupráce AT-CZ a SK-CZ
• zajištění udržitelnosti globálních grantů OP VK
• zajištění udržitelnosti projektů realizovaných v rámci přeshraniční spolupráce AT-CZ a SK-CZ
• administraci dotačního programu „Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2019“,
• administraci a realizaci projektů v oblasti sociálních věcí: „Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa“ a „Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. "Otevřený zámek"“
• realizaci projektů v oblasti zdravotnictví: „eHealth v Jihomoravském kraji“ a „Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje“
• realizaci projektu přeshraniční spolupráce se SK „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace
v archeologickém parku Mikulčice-Kopčany“
• realizaci projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“
• metodickou pomoc a řízení příspěvkové organizace Moravian Science Centre Brno za účelem popularizace
vědy a výzkumu v JMK
• agendu na úseku radonové ochrany
• koordinaci činnosti související s provázaností Státní energetické koncepce ČR a ÚEK JMK
• koordinaci činnosti související s budováním inovačního ekosystému JMK a zabezpečení provázanosti
regionální inovační strategie na Národní RIS3 strategii
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Odbor životního prostředí
tel. 541 651 572
e-mail: ozp@jmk.cz
vedoucí odboru: Ing. František Havíř
počet zaměstnanců: 78
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• vyhlášení či přehlášení tří přírodních památek (Výchoz, Nad řekami, Na Líchách)
• realizaci opatření zaměřených na podporu ochrany, udržení a zlepšení příznivého stavu významných přírodních lokalit (aktivní biotechnický management) na 620 ha zvláště chráněných územích (přírodních památkách a rezervacích); celkově byla proﬁnancována částka 16 640 000 Kč
• realizaci projektu „Obnova cenných biotopů vybraných evropsky významných lokalit Jihomoravského kraje
– I. etapa“, podpořeného 100% dotací z Operačního programu Životní prostředí; předmětem projektu je
obnova a podpora cenných druhů biotopů ve vybraných šesti evropsky významných lokalitách v působnosti
Krajského úřadu Jihomoravského kraje; z ﬁnančních důvodů zde byl dříve proveden pouze omezený rozsah
managementových prací pro udržení těch nejcennějších ploch, nyní s podporou z OP ŽP byly navrhnuty
komplexní plány obnovy zvolených území, které si kladou za cíl podpořit přítomné druhy živočichů, rostlin
a biotopů, které jsou předměty ochrany
• dokončení technické části celkové aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
a projednání návrhu s jednotlivými městy a obcemi
• dokončení zpracování digitálních povodňových plánů pro území Jihomoravského kraje
• vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016–2025 (1. hodnotící
zpráva za období 2016–2017, zpracoval OŽP), projednávání plánů odpadového hospodářství obcí/měst
a posouzení souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje (POH JMK)
2016–2025
• spolupráci se společnostmi ASEKOL a. s., ELEKTROWIN a. s. a ECOBAT s. r. o. v oblasti odpadového
hospodářství směřující k posílení funkčního a efektivního systému zpětného odběru elektrozařízení a baterií
a odděleného sběru elektroodpadu na území Jihomoravského kraje, která zahrnovala nově i propagaci cílů
nového Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje v rámci osvětových akcí a kampaní těchto
partnerů, se zaměřením na prevenci vzniku odpadů a na správné nakládání s nimi
• spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. v oblasti odpadového hospodářství zaměřenou na podporu separovaného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu, zejména
odpadů obalů (papír, sklo, plasty, kovy), opět včetně propagace cílů POH JMK
• ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. realizaci měřicí kampaně kvality ovzduší v měsíci říjnu
a listopadu 2018 pro zjištění koncentrací environmentálních polutantů v ovzduší ve vybraných lokalitách
na území Jihomoravského kraje (okres Brno – venkov – město Kuřim a obec Česká) se zaměřením na prachové částice velikosti PM10, PM2,5, benzo[a]pyren a oxidy dusíku
• zpracování zprávy o vyhodnocení kvality ovzduší v Jihomoravském kraji v roce 2017
• zpracování studie „Kompenzační opatření“ na snížení nebo eliminaci vlivů umístění nových staveb na kvalitu
ovzduší v Jihomoravském kraji (dále jen „JMK“), který může být uplatněn při návrhu silniční sítě v JMK a při
projednávání umístění významných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pro snížení vlivů, popř. i emisní neutralitu uvažovaných dopravních staveb nebo stacionárních zdrojů v JMK
• další ambulantní měření ve spolupráci s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí – RECETOX při
Masarykově univerzitě v Brně v rámci dlouhodobého projektu monitoringu vybraných persistentních organických polutantů ve volném ovzduší, včetně vyhodnocení možných zdravotních rizik ve vybraných lokalitách Jihomoravského kraje (Kyjov, Letiště Brno-Tuřany, Brno-Líšeň, Blansko, Sedlec a Hodonín)
• administraci dotačních programů:
– dotační program pro poskytování dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a lesní
pedagogiky pro rok 2018 – podpořeno 31 projektů v celkové výši 3 444 300 Kč
– dotační program v oblasti vodního hospodářství – schváleno poskytnutí dotace 37 žadatelům v celkové
výši 83 958 000 Kč
• vydání nástěnného kalendáře pro rok 2019 s prezentací zvláště chráněných území a druhů, zejména orchidejí, v Jihomoravském kraji v nákladu 1800 ks
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• vydávání Jihomoravských ekolistů – bulletinu, který vychází 2x ročně v nákladu 3 000 výtisků a je zaměřen
na ekologii a životní prostředí v Jihomoravském kraji
• pořádání XVI. ročníku Soutěže diplomových a bakalářských prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji

Odbor školství
tel.: 541 653 502
e-mail: os@jmk.cz
vedoucí odboru: JUDr. Hana Poláková
počet zaměstnanců: 72
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• zajištění celé řady činností souvisejících s výkonem státní správy a samosprávy ve vztahu ke 183 školám
a školským zařízením, které jsou příspěvkovými organizacemi zřizovanými Jihomoravským krajem
• zajištění úkolů spojených s výkonem státní správy ve vztahu k 958 školám a školským zařízením zřizovaným
obcemi, církvemi, soukromými zřizovateli a MŠMT
• zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji za školní rok
2017/2018
• zajištění úkolů spojených se žádostmi o zápis, změnu zápisu nebo výmaz škol a školských zařízení z rejstříku
škol a školských zařízení
• vedení rejstříku škol a školských zařízení v oblasti mateřských škol a školských zařízení
• jmenování a odvolávání předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria
a státní jazykové zkoušky
• přezkoumání průběhu a výsledků závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
• zajištění odvolacího řízení proti rozhodnutí školy a školského zařízení
• udělení souhlasu ke zřízení jednotlivých tříd, oddělení nebo studijních skupin s upravenými vzdělávacími
programy pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v rámci školy
• zajištění agendy uznávání rovnocennosti zahraničního vzdělání v ČR nebo uznání platnosti zahraničního
vysvědčení v ČR absolventům zahraničních škol, kteří získali doklad o základním, středním nebo vyšším
odborném vzdělání
• zajištění rozpisu rozpočtu neinvestičních nákladů kromě mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek
a potřeb hrazených státem u škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem
• stanovení závazných ukazatelů školským příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje včetně jejich
změn
• sumarizaci účetních a ﬁnančních výkazů všech škol a školských zařízení na území kraje zřizovaných krajem
nebo obcemi a zasílání dotací ze státního rozpočtu těmto příspěvkovým organizacím na přímé náklady
na vzdělávání
• zpracování statistik škol a školských zařízení především o počtu dětí, žáků, studentů a poskytnutých mzdových prostředcích pedagogickým a ostatním pracovníkům ve školství
• administraci dotačních programů Do světa!, preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními a dotačních programů pro oblast protidrogové prevence, volnočasových aktivit mládeže, sportu,
podpory individuálních sportovců a podpory činnosti národnostních menšin
• administraci individuálních dotací v oblasti sportu
• zajištění účasti výpravy JMK na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018
• zajištění účasti výpravy zaměstnanců Krajského úřadu JMK na mezikrajských hrách úředníků
• přípravu a organizační zajištění 10. ročníku přehlídky "České ručičky"
• realizaci aktivit projektů OP VVV "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje", "KaPoDaV"
a "PolyGram"
• organizaci 5. ročníku krajského fóra prevence
• přípravu 24. ročníku krajské konference primární prevence rizikového chování
• přípravu a organizaci galavečera v rámci ankety Sportovec Jihomoravského kraje za rok 2017
• přípravu a realizaci expozice Jihomoravského kraje na veletrhu SPORT LIFE 2018
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Odbor zdravotnictví
tel.: 541 651 141
e- mail: oz@jmk.cz
vedoucí odboru: PhDr. Jarmila Pavlíková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho odboru zdravotnictví
počet zaměstnanců odboru: 20
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• zpracování a přípravu materiálů pro rozhodnutí v orgánech kraje
• práce spojené se schvalováním a kontrolou rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví (dále
jen PO OZ)
• zajištění lékařské pohotovostní služby
• správu manažerského informačního systému
• proplácení příspěvků na kalmetizaci
• spolupráci na investičních akcích PO OZ
• přípravu a změny zřizovacích listin PO OZ
• krizové řízení v oblasti zdravotnictví
• agendu spojenou s přípravou a realizací dotačního titulu „Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji pro rok 2018“
• realizaci projektu „Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví“ v rámci přeshraniční spolupráce
s Dolním Rakouskem a Jihočeským krajem v rámci programu INTERREG AT-CZ
• agendu související s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• správu rozpočtu zdravotnictví
• agendu spojenou s vyhodnocováním zpráv o činnosti PO OZ
• agendu spojenou s ﬁnančním vyúčtováním se státním rozpočtem
• agendu nakládání s nepotřebným majetkem PO OZ
• přípravu podkladů pro odbor investic u investičních akcí realizovaných u PO OZ
• provádění metodické a konzultační činnosti ve vztahu k PO OZ, příjemcům dotací i široké veřejnosti
• provádění kontrolní činnosti na základě zákona č. 320/2000 Sb., o ﬁnanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů
• právní garanci materiálů pro rozhodnutí v orgánech kraje
• provádění metodické pomoci v oblasti zdravotnického práva ve vztahu k PO OZ i široké veřejnosti
• mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotnictví
• provádění metodické pomoci a vyhotovování potvrzení o účasti praktických lékařů na lékařské pohotovostní
službě dle vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních
omezení pro rok 2016
• vyřizování podání a stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti
činnostem souvisejícím se zdravotními službami na území Jihomoravského kraje
• spolupráci na připomínkovém řízení v oblasti zdravotnické legislativy, zpracování stanovisek v oblasti zdravotnického práva a jiných právních oblastí ve vztahu k PO OZ a agendě odboru zdravotnictví
• vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb
• vedení registru poskytovatelů zdravotních služeb
• poskytování metodické pomoci obcím
• provádění výkonu státní správy na úrovni obcí na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
• kontrolu spisové agendy obecních úřadů vedené o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, na úseku zdravotnictví, a dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek, provádění kontrol poskytovatelů zdravotních služeb a dalších subjektů v souvislosti s jejich poskytováním dle příslušných právních předpisů
• přezkoumávání lékařských posudků o zdravotním stavu a nemoci z povolání
• vedení sankčních řízení ve věcech přestupků a správních deliktů dle příslušných právních předpisů
• vyřizování podnětů fyzických i právnických osob směřujících k řešení problematiky zdravotnictví
• nakládání se zdravotnickou dokumentací převzatou po zaniklých poskytovatelích
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• činnost nezávislé odborné komise
• metodické řízení, dozor a kontrolu dodržování povinností poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb stanovených zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odbor dopravy
tel.: 541 651 352
e-mail: od@jmk.cz
vedoucí odboru: Ing. Rostislav Snovický
počet zaměstnanců: 57
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• spolupráci se Správou a údržbou silnic JMK (SÚS JMK), příspěvkovou organizací kraje při údržbě, opravách a výstavbě silnic II. a III. třídy na území kraje
• agendu kraje spojenou s využitím prostředků na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy
• administraci projektu Zajištění činností v oblasti BESIP na území Jihomoravského kraje v roce 2018
• administraci dotací pro dětská dopravní hřiště v rámci výchovy v oblasti BESIP
• zpracování stanovisek dotčeného orgánu k územně plánovací dokumentaci ve věci řešení silnic II. a III. tříd
• zpracování akčních plánů brněnské aglomerace a pozemních komunikací ve vlastnictví kraje podle zákona
o ochraně veřejného zdraví
• přípravu podkladů pro uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících dle příslušných právních
předpisů mezi JMK a dopravci pro oblast veřejné linkové dopravy a pro oblast železniční osobní dopravy
• dopravní plánování dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
• optimalizaci dopravní obslužnosti v JMK – rozvoj integrovaného dopravního systému (IDS) v JMK
• projednávání návrhů obecních úřadů na zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné drážní osobní dopravě
a ve veřejné linkové osobní dopravě a zpracování informací obecních úřadů o místních přepravních podmínkách a o přepravních potřebách ve veřejném zájmu obyvatel obce
• vzájemné propojení jednotlivých linek a spojů a jejich propojení s drážní dopravou dle zákona o veřejných
službách v přepravě cestujících
• připomínkování návrhu jízdních řádů Českých drah, a. s. s ohledem na návaznost na jízdní řády veřejné
linkové osobní dopravy dle zákona o dráhách
• spolupráci s koordinátorem IDS JMK a udělování pokynů při zajišťování dopravní obslužnosti JMK
• výkon činnosti dopravního úřadu na úseku linkové osobní dopravy vnitrostátní dle zákona o silniční dopravě
• vydávání stanovisek pro udělení či změnu licencí na provoz veřejné a zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní pro ostatní dopravní úřady a pro udělení či změnu licencí a povolení na provoz mezinárodní linkové
osobní dopravy pro Ministerstvo dopravy ČR dle zákona o silniční dopravě
• výkon státního odborného dozoru dle zákona o silniční dopravě
• kontrolu výkonu působnosti dopravního úřadu ve věcech provozování městské autobusové dopravy dle
zákona o silniční dopravě a poskytování odborné a metodické pomoci obcím v této oblasti
• vydávání souhlasu s uzavírkami pozemních komunikací z hlediska linkové osobní dopravy
• výkon silničního správního úřadu
• výkon speciálního stavebního úřadu
• provádění zkoušek učitelů autoškol, výuku a výcvik řidičů, rozhodování o udělení profesních osvědčení
učitelů autoškol a o jejich odnětí, vedení evidence o vydaných profesních osvědčeních
• udělování a odnímání oprávnění k provozování STK, vydávání osvědčení k provozování STK, kontrolu činnosti STK
• rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
ve věcech agend řidičů
• rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
ve věcech agend řidičů
• zkoušky a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti dopravců
• projednávání přestupků v prvním stupni, odvolací řízení ve věcech taxislužby
• vedení Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
• výdej a odejmutí licencí Společenství, jejich opisu a osvědčení řidiče
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Odbor územního plánování a stavebního řádu
tel.: 541 651 362
e-mail: oupsr@jmk.cz
vedoucí odboru: Ing. arch. Eva Hamrlová
počet zaměstnanců odboru: 30
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• pořizování „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové
oblasti Brno“, jejíž zpracování uložily „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje”
• vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování pro záměry nacházející se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností
• přezkum závazných stanovisek orgánu územního plánování vydaných úřady územního plánování pro záměry
nacházející se v jejich správním obvodu v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným
stanoviskem podmíněno
• činnosti nadřízeného orgánu územního plánování pro úřady územního plánování
• administraci dotačního programu „Dotace obcím na zpracování územních plánů 2018“
• metodické vedení a kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku územního plánování, územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění u prvoinstančních správních orgánů
• odvolací a přezkumná řízení na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění
• pololetní metodické porady s pracovníky stavebních úřadů
• cyklus seminářů pořádaných pro pracovníky prvoinstančních obecných stavebních úřadů k novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
• činnosti související s výkonem přenesené působnosti v oblasti editace dat Registru územní identiﬁkace,
adres a nemovitostí (RÚIAN)

Odbor správní a Krajský živnostenský úřad
tel: 541 652 244
e-mail: ospz@jmk.cz
vedoucí odboru: JUDr. Lenka Cundová
počet zaměstnanců odboru: 30
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• organizačně technicky volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev obcí a dodatečné volby ve třech
obcích v Jihomoravském kraji
• převedení výkonu přenesené působnosti na příslušný pověřený obecní úřad, včetně převodu příspěvku
na výkon přenesené působnosti u obcí, které přenesenou působnost nebyly schopny zabezpečit
• vydávání osvědčení o konání veřejných sbírek, včetně provádění kontroly a dozoru nad jejich konáním
• odvolací a přezkumná řízení na úseku přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních
dokladů, matrik, hazardních her, místních poplatků, živnostenského podnikání a cenové agendy
• kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, matrik, vidimace a legalizace, veřejných sbírek, hazardních her, místních poplatků, živnostenského podnikání a podnikání v zemědělství u orgánů obcí v Jihomoravském kraji a u Magistrátu města
Brna
• školení pro zaměstnance obcí Jihomoravského kraje zaměřené na problematiku přestupků, správního trestání na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, daňového řádu a zákona o místních poplatcích
• konzultační dny a metodické porady pro zaměstnance obcí Jihomoravského kraje v oblasti přestupků
a ostatních správních činností (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matriky a státní
občanství) a na problematiku daňového řádu a zákona o místních poplatcích
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• ověřování odborné způsobilosti pro zaměstnance obcí s pověřeným obecním úřadem na úseku voleb
• ověřování odborné způsobilosti pro zaměstnance obcí na úseku matrik, vidimace a legalizace
• vydávání osvědčení o státním občanství České republiky, vydávání listin o nabytí nebo pozbytí státního
občanství České republiky prohlášením
• organizačně skládání státoobčanských slibů do rukou ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje
• vydávání příkazových bloků orgánům oprávněným ukládat správní tresty příkazem na místě
• účast na konzultačních dnech a pracovních seminářích pořádaných Ministerstvem vnitra a Ministerstvem
ﬁnancí pro činnosti zabezpečované odborem správním a Krajským živnostenským úřadem
• zpracování připomínek k návrhům zákonů v rozsahu své působnosti
• spravování pohledávek kraje
• metodické porady s vedoucími obecních živnostenských úřadů JMK (OŽÚ), konzultační dny pro pracovníky
registrace a kontroly OŽÚ, jednání metodicko-právní komise OŽÚ JMK
• metodický seminář pro OŽÚ zaměřený na problematiku některých jejich kompetencí stanovených zvláštními právními předpisy
• aktualizaci praktických příruček jako formy metodické pomoci OŽÚ
• výkon dozoru a sankční řízení v oblasti regulace reklamy a cenové agendy v územním obvodu Jihomoravského kraje

Odbor kultury a památkové péče
tel.: 541 652 322
e-mail: ok@jmk.cz
vedoucí odboru: Mgr. Petr Fedor
počet zaměstnanců: 14
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• metodické řízení a vedení devíti příspěvkových organizací a jedné veřejné výzkumné instituce: Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hvězdárny Veselí nad Moravou, Jihomoravského muzea ve Znojmě, Masarykova muzea v Hodoníně, Muzea Brněnska, Muzea Vyškovska, Regionálního muzea v Mikulově, Muzea
Blanenska, Muzea regionu Boskovicka a Ústavu archeologické památkové péče Brno
• zajištění výkonu přenesené státní správy v oblasti památkové péče
• péči o vojenské hroby
• administraci dotačních programů „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018“, „Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2018“ a „Podpora památek místního významu Jihomoravského kraje v roce 2018“
• administraci individuálních dotací
• organizaci 8. ročníku „Dnů otevřených ateliérů na jižní Moravě“ v rámci udržitelnosti projektu česko-rakouské kulturní přeshraniční spolupráce Porta culturae a exkurzi českých umělců a zástupců muzejních
a galerijních institucí na akci „Dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji“
• 7. ročník udílení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravské kraje“ a předání titulu šesti mistrům
• organizaci malířské soutěže „Čarovné barvy země“ a literární soutěže „Skrytá paměť Moravy“
• organizaci 11. ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“
• zasedání pracovní skupiny „Archeopark Mikulčice – Kopčany“ – nominace památek Velké Moravy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
• spolupráci s „Mezioborovou pracovní skupinou pro Lednicko-valtický areál“
• aktivní účast v pracovní skupině Asociace krajů a Ministerstva kultury k projednání připomínek k návrhu
zákona o ochraně památkového fondu
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Odbor kontrolní a právní
tel.: 541 651 282
e-mail: okp@jmk.cz
vedoucí odboru: JUDr. Dagmar Dorovská, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho odboru
počet zaměstnanců: 51
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• zpracování Zprávy o výsledcích ﬁnančních kontrol za rok 2017 pro Ministerstvo ﬁnancí včetně sběru dat
z obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací
• provoz Protikorupční linky Jihomoravského kraje včetně zpracování pololetních zpráv o vyřizování podnětů
přijatých prostřednictvím této linky
• zpracování zpráv o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za každé
pololetí roku 2018
• zpracování plánu kontrolní činnosti a vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje
za každé pololetí roku 2018
• aktualizaci směrnice č. 12/INA-KrÚ Svobodný přístup k informacím
• agendu související s poskytováním informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb.
• řízení o opravných prostředcích podaných podle zákona č. 106/1999 Sb.
• poskytování metodické pomoci obcím při vydávání nařízení obcí, aktualizaci vzorů zveřejněných na webových stránkách Jihomoravského kraje
• výkon dozoru nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření v přenesené
působnosti
• vydávání Věstníku právních předpisů Jihomoravského kraje
• poskytování metodické pomoci obcím ve věci udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávních smluv
• vedení správního řízení o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcemi Jihomoravského kraje
• aktualizaci metodického materiálu k GDPR na webových stránkách Jihomoravského kraje
• kompletní agendu přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území Jihomoravského
kraje
• přestupkové řízení dle zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 420/2004 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb.
• poskytování metodické pomoci a poradenství v oblasti přezkoumání hospodaření v souvislosti se změnami
v právních předpisech v roce 2018
• aktuální obsah metodických listů oddělení přezkumu obcí, jež jsou zveřejněny na webu Jihomoravského
kraje a které obsahují kromě informací k přezkoumání hospodaření též vzory písemností využitelných pro
přezkoumání hospodaření
• agendu výkonu následné veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským
krajem a příjemců dotací, kterým byly poskytnuty veřejné prostředky z rozpočtu Jihomoravského kraje, ze
státního rozpočtu a z jiných zdrojů
• provádění mimořádných kontrol zaměřených na realizaci dílčího projektu fyzických osob v rámci projektu
CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000014 „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském
kraji“ (tzv. „kotlíkové dotace“)
• zpracování informací o výsledcích kontrol pro Ministerstvo vnitra – (čl. 6 odst. 2 a 3 přílohy k usnesení
vlády České republiky č. 689/2013 (VV) o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady,
krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst)
• poskytování metodické pomoci a poradenství příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem
v oblastech ﬁnančního hospodaření

42 |

Výroční zpráva Jihomoravského kraje 2018

Struktura veřejné správy Jihomoravského kraje

2

Odbor sociálních věcí
tel.: 541 651 132
e-mail: osv@jmk.cz
vedoucí odboru: PhDr. Petr Horehleď
počet zaměstnanců: 44
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• úkony spojené s uplatněním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MPSV
na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 1 319 296 739 Kč a administraci žádostí poskytovatelů
sociálních služeb o její rozdělení (§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) včetně kontroly vyúčtování
• administraci účelových dotací poskytovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2018 k ﬁnancování
sociálních služeb (§ 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
ve výši 194 mil. Kč včetně kontroly vyúčtování
• schválení „Pravidel řízení o stanovení a přiznání ﬁnanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019–
2020“ v oblasti podpory poskytování sociálních služeb v souladu s principy veřejné podpory
• metodické vedení a zajištění ﬁnancování 28 příspěvkových organizací kraje v oblasti sociálních služeb pobytového typu s celkovou kapacitou 3 217 lůžek
• realizaci individuálních projektů v rámci podpory Operačního programu Zaměstnanost „Zajištění vybraných
služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ (zapojeno 35 služeb sociální prevence) a „Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje” (zapojeno dalších 18 sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi)
• proces plánování dostupnosti sociálních služeb na místní i regionální úrovni s aktéry komunitního plánování
• pokračování realizace individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“
• zpracování „Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019“ a „Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2019“
• zpracování základní a dočasné sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019
• představení a projednání „Regionálních karet Jihomoravského kraje“ a principy poskytování sociálních služeb;
regionální karty deﬁnují, v čem může služba uživatele podpořit, co společně s ním bude řešit; tyto karty se
tak stávají nástrojem vedoucím k větší transparentnosti a dávají jasný obraz o činnosti služby veřejnosti,
zadavateli i spolupracujícím subjektům
• spuštění nového „Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb v JMK“, který obsahuje nástroje
pro vyhledávání služby pro potencionálního uživatele přes srozumitelné potřeby a životní situace
• kontinuitu transformačního procesu a deinstitucionalizace v JMK, zapojeno pět příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje, a to Srdce v domě, Zámek Břežany, Paprsek, Zelený dům pohody a Domov Horizont
• pokračování realizace projektu gerontologické organizační supervize v příspěvkových organizacích Jihomoravského kraje
• zajištění všech činností spojených s výkonem státní správy v rámci agendy registrace poskytovatelů sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí, veřejného opatrovnictví a sociální práce
• realizaci individuálního projektu „Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“, zaměřeného na rozvoj a rozšiřování standardů kvality v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce
2018 zacíleného na kampaň „Hledáme pěstouny” a vznik samostatných webových stránek pro laickou
i odbornou veřejnost
• podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit Jihomoravského kraje prostřednictvím dotačních programů, podporou realizace dlouhodobých projektů, osvětových a informačních aktivit v souladu se schválenou
Koncepcí rodinné politiky JMK 2015–2019, viz www.rodinnapolitika.cz
• zapojení do Týdne pro rodinu slavnostním zahájením, výstavou a sbírkou hraček, knih a potřeb pro Family
pointy
• zapojení do projektů Ministerstva práce a sociálních věcí „Rodinná politika na krajích“ a „Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň“
• spuštění a provoz nových webových stránek www.seniorskapolitikajmk.cz
• realizaci auditu familyfriendlycommunity v pěti obcích Jihomoravského kraje viz www.affc.cz
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Odbor investic
tel.: 541 651 272
e-mail: oinv@jmk.cz
vedoucí odboru: Ing. Pavel Šrom
počet zaměstnanců: 26
V roce 2018 odbor zabezpečoval zejména:
• činnosti spojené se správou Investičního fondu JMK
• zpracování a aktualizaci střednědobého plánu investic JMK a jeho příspěvkových organizací, jejichž investorem a zadavatelem je JMK nebo jeho příspěvková organizace
• provádění úvěrové politiky JMK ve vztahu k EIB a jiným subjektům v oblasti reprodukce majetku
• ve spolupráci s jednotlivými odbory KrÚ a příspěvkovými organizacemi JMK přípravu a realizaci reprodukce
majetku JMK (z oblasti školství např. „Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova domova mládeže
a Školní jídelny Brno“, Základní škola a praktická škola Hustopeče, p. o. – „Stavební úpravy budovy pro
potřeby ZUŠ Hustopeče“, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o. – „Sanace vlhkého zdiva“,
Střední zahradnická škola Rajhrad, p. o. – „Výstavba objektu a výukového vodního prvku odborného výcviku“, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, p. o. – „Rekonstrukce havarijního stavu
oplocení a školního hřiště na Francouzské 101, Brno“, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy,
p. o. –„Oprava, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v areálu školy – I. etapa“, Střední škola dopravy,
obchodu a služeb Moravský Krumlov, p. o. – „Rekonstrukce havarijního stavu střechy a střešních oken
v DOV Polánka – havarijní stav“ a „Havarijní stav sociálního zařízení budovy školy v Moravském Krumlově“,
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p. o. – „Centrum přesného strojírenství“, Střední
škola Strážnice, p. o. – „Stavební úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice“, Střední škola polytechnická Brno, p. o. – „Rekonstrukce ubytovacích buněk domova mládeže – odstranění nevyhovujícího stavu
požárně bezpečnostního řešení – II. část“, Střední průmyslová škola Jedovnice, p. o. – „Stavební úpravy
učebních hal – areál SPŠ Jedovnice, p. o., Na Větřáku 463, Jedovnice“, Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Hustopeče, p. o. – „Malířské centrum“, Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, p. o. – „Výměna oken a oprava střechy ve dvorním traktu – havarijní
stav”, Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, p. o. – „Rekonstrukce elektroinstalace
II. etapa a sanace vlhkosti suterénních prostor ZŠ“, Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní
akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, p. o. – „Výměna oken v budově Pontassievská 350/3, Znojmo-havarijní stav“, Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, p. o. – „Výměna oken“,
Gymnázium Brno, Vídeňská, p. o. – „Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten“,
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, p. o. – „Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE Vyškov“; z oblasti sociální např. Paprsek, p. o. – „Evakuační výtah“, Emin zámek,
p. o. – „Výměna oken a dveří“, Domov pro seniory Strážnice, p. o. – „Oprava výplní otvorů – havarijní stav“,
Domov pro seniory Bažantnice, p. o. – „Zateplení budovy a výměna oken na p.č. 5952/1 v k. ú. Hodonín“,
Domov u Františka, p. o. – „Zastínění oken“, Domov na Jarošce, p. o. – „Rekonstrukce střechy – část B“;
z oblasti zdravotnictví např. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o. – „Sanitní vozidla
RLP“, Nemocnice Vyškov, p. o. – „Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 – D2+D3 Budova
Lékárny a Radiodiagnostické oddělení“, „Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 – C Budova
Oddělení dlouhodobě nemocných“ a „Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci“, Nemocnice TGM Hodonín, p. o. – „Zateplení provozní budovy“, Nemocnice Kyjov, p. o. – „Zateplení a výměna oken pavilonu nukleární medicíny“ a „Zateplení a výměna oken pavilonu plicní“, Nemocnice
Ivančice, p. o. – „Nemocniční informační systém“, Nemocnice Hustopeče, p. o. – „Úprava bývalých prostor
JIP na rehabilitační pracoviště II“, Nemocnice Znojmo, p. o. – „Řešení havarijního stavu silnoproudých
rozvodů v areálu Nemocnice Znojmo“; z oblasti kultury např. Muzeum Vyškovska, p. o. – „Výměna oken
zámku Vyškov“, Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o. – „Zateplení budovy Městského muzea ve Veselí
nad Moravou“ s výjimkou činností spadajících do jejich výlučné působnosti vymezené zřizovacími listinami
a s výjimkou reprodukce majetku svěřeného SÚS JMK
• činnosti, které jsou mu uloženy vnitřní směrnicí 60/INA-KrÚ Majetek
• činnosti, které jsou mu svěřeny směrnicí 36/INA-VOK Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení
příspěvkových organizací
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• zavedení dynamických nákupních systémů na nákupy zboží pro příspěvkové organizace JMK, a to dynamický nákupní systém na zdravotnické potřeby (nejčastěji pořizovány: lůžka, matrace, zvedáky, sprchovací lůžka a židle, myčky podložních mís, vozíky pro invalidy), dynamický nákupní systém na vybavení stravovacích
provozů (nejčastěji pořizovány: konvektomaty, varné kotle, myčky a mycí centra, pánve, blixéry), dynamický
nákupní systém na vybavení prádelen (nejčastěji pořizovány: průmyslové pračky a sušičky, žehliče prádla)
• metodickou pomoc a konzultace příslušným odvětvovým odborům a příspěvkovým organizacím JMK jak
v oblasti reprodukce majetku, tak při zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek
• ve spolupráci s centrálním zadavatelem zpracování a právní garancí materiálů týkajících se centrálního zadávání veřejných zakázek JMK a odvětvových příspěvkových organizací JMK, případně pouze odvětvových
příspěvkových organizací JMK, pokud náležely do působnosti více odborů KrÚ
• právní agendu ve věci veřejných zakázek pro odbory KrÚ, které nemají právníka

Útvar interního auditu
tel.: 541 653 390
e-mail: uia@jmk.cz
vedoucí: Ing. Lubomír Petlach
počet zaměstnanců: 4
V roce 2018 útvar zabezpečoval zejména:
• interní audity a konzultační zakázky dle zákona o ﬁnanční kontrole v souladu s ročním plánem
• interní audity kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 v souladu s ročním plánem
• interní audity systému managementu společenské odpovědnosti dle normy ČSN 01 0391 v souladu s ročním plánem
• koordinaci analýzy rizik včetně jejího vyhodnocení a vytvoření katalogu rizik
• metodickou pomoc auditorům zřízených příspěvkových organizací a auditorům obcí JMK
• spolupořadatelství na seminářích pro interní auditory
• konzultace při novelizaci interních předpisů
• činnosti spojené se zveřejňováním interních předpisů

Útvar řízení kvality
tel.: 541 651 214
e-mail: urk@jmk.cz
vedoucí: Mgr. Martina Odvárková
počet zaměstnanců: 4
V roce 2018 útvar zabezpečoval zejména:
• funkčnost systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 na KrÚ JMK a funkčnost systému
společenské odpovědnosti dle ČSN 01 0391:2013
• koordinaci aktivit v oblasti společenské odpovědnosti a spolupráci na vybraných činnostech odpovědného
zadávání veřejných zakázek
• aktivity projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21, včetně vzdělávacích akcí
• celkové zhodnocení krajského úřadu dle mezinárodního sebehodnotícího rámce (model excelence)
• koordinaci mapování a optimalizaci procesů na krajském úřadě
• koordinaci a organizaci porad tajemnic a tajemníků obecních úřadů obcí kraje
• organizaci porad starostek a starostů obcí kraje
• přípravu akcí pro zaměstnance krajského úřadu (Den radosti, sportovní den, „Zdravé a férové snídaně“,
společné darování krve, dobrovolnický den) i širší veřejnost (velikonoční a vánoční jarmark včetně organizace dobročinných sbírek, závod Handy cyklo maraton)
• koordinaci Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost
• vydávání vnitřního zpravodaje krajského úřadu
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Adresa sídla:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno

Druhá budova v Brně:
Administrativní a školicí centrum Cejl
Cejl 530/73
601 82 Brno
Umístění:
• Odbor školství
• Odbor správní a Krajský živnostenský úřad – oddělení Krajský živnostenský úřad
• Odbor kontrolní a právní – oddělení vnější kontroly, oddělení přezkumu obcí
• Odbor dopravy – oddělení silniční dopravy (dopravní úřad), oddělení dopravně správních agend
• Odbor kancelář ředitele – oddělení hospodářské správy
• Odbor informatiky – oddělení správy infrastruktury a operačních systémů
• Útvar interního auditu

Detašovaná pracoviště:
Břeclav
Sovadinova 537/6, 690 02 Břeclav (odbor dopravy)
Hodonín
Brněnská 3254, 695 01 Hodonín (odbor dopravy)
Štefánikova 28, 695 01 Hodonín (odbor životního prostředí, odbor kontrolní a právní)
Znojmo
Kotkova 24, 669 02, Znojmo (odbor dopravy)
náměstí Armády 1213/8, 669 02, Znojmo (odbor životního prostředí)

Úřední dny, a provozní doba – Czech Point, informace, podatelna, pokladna, vrátnice Krajského
úřadu Jihomoravského kraje pro veřejnost:
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Pondělí

8:00–17:00 hod.

úřední den

Úterý

8:00–15:00 hod.

provozní doba pro veřejnost

Středa

8:00–17:00 hod.

úřední den

Čtvrtek

8:00–15:00 hod.

provozní doba pro veřejnost

Pátek

8:00–14:00 hod.

provozní doba pro veřejnost
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Společenská odpovědnost a Strategie
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
„Nabídnout víc, než co zákon ukládá
a společnost očekává“
Společenská odpovědnost pro nás není pouze moderní
slovo… Je to směsice hodnot vycházejících z přirozené
potřeby člověka měnit svět k lepšímu. A proto je na Krajském
úřadu Jihomoravského kraje již dlouhodobě součástí téměř
všech jeho činností i každodenního života zaměstnanců.
Vytváříme podnětné prostředí, kterým zaměstnance
motivujeme k poskytování co nejlepších služeb v rámci
i nad rámec zákonů. Naším cílem je zvyšovat spokojenost
občanů Jihomoravského kraje.

Naše hodnoty
PROFESIONALITA
EFEKTIVITA
KVALITA
OTEVŘENOST A SPOLUPRÁCE
ÚCTA K LIDEM
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Jsme otevřený a profesionální úřad. To je naše vize do roku 2020.
Abychom vizi naplnili, usilujeme o dosažení tří základních cílů:
Kvalitní systém personálního řízení
Efektivní procesy
Přívětivé prostředí

Politika společenské odpovědnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Vize:
Moderní úřad spoluodpovědný za pozitivní rozvoj celého území Jihomoravského kraje
a za podporu kvalitního života jeho obyvatel
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Společenská odpovědnost Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Na dlouhodobý plán rozvoje našeho úřadu, Strategii Krajského úřadu Jihomoravského kraje, navazují cíle
v oblasti společenské odpovědnosti:
Ekonomický pilíř

Environmentální pilíř

Sociální pilíř

interní:
• efektivní nakládání se zdroji
• efektivní a kvalitní provádění činností
• transparentnost a protikorupční
politika
• fungující controlling
• budování dobrého jména a kultury
excellence

interní:
• optimalizace uhlíkové stopy
• posilování znalostí zaměstnanců
v oblasti ochrany životního prostředí

interní:
• dodržování lidských práv
• tvorba a rozvoj organizační kultury
• vytváření vhodných pracovních
podmínek
• rozvoj zaměstnanců

externí:
• podpora rozvoje hospodářství JMK
• budování kvalitní, dostatečně
kapacitní a udržitelné dopravní
a technické infrastruktury
• stabilizace znevýhodněných
částí JMK

externí:
• podpora environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
• předcházení haváriím a poškozování
území JMK vlivem přírodních faktorů
• udržitelné zásobování vodou
a energiemi
• koncepce ochrany životního
prostředí JMK

externí:
• rozvoj všech skupin obyvatel
• podpora zaměstnanosti
• podpora rodin s dětmi, seniorů
a mezigeneračního soužití
• péče o zdraví, dostupnost
a kvalitu zdravotní péče
• péče o bezpečí obyvatel
• podpora vzdělanosti a kultury
• podpora sportovních
a volnočasových aktivit

Etický kodex
Standardy kvality:
ČSN EN ISO 9001, ISO/IEC 27001,
ISO 50001, ČSN 01 0391
Odpovědné veřejné zadávání

Snažíme se, abychom to, co považujeme za smysluplné pro rozvoj kraje, sami na úřadě také dělali, a šli tak
dobrým příkladem ostatním.
• nakupujeme s ohledem na životní prostředí a důstojné pracovní podmínky
• snižujeme energetickou náročnost provozu budov
• třídíme odpady a snižujeme jejich produkci, zajišťujeme sběrná místa pro některé druhy odpadů
• pořádáme sbírky pro potřebné:
šatstvo pro lidi bez domova, hračky a knihy pro děti do Family Pointů, dobročinné jarmarky
• podporujeme a organizujeme smysluplné aktivity pro obyvatele kraje
pro děti, mládež, studenty, rodiny, seniory, handicapované, pro podnikatele, cizince a další
• organizujeme konferenci o společenské odpovědnosti, která je otevřená všem příznivcům a zájemcům o téma
• účastníme se dobrovolnických aktivit
• oceňujeme ty, kteří se tématy společenské odpovědnosti zabývají a uplatňují je ve své každodenní
činnosti
• oceňujeme dobrovolníky a dobrovolnice v kraji
• provozujeme ﬁremní mateřskou školku
• udržujeme kontakt se zaměstnankyněmi a zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené
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V roce 2018:
OBLAST ODPOVĚDNÉHO HOSPODAŘENÍ
• Předali jsme 280 tis. Kč oceněným památkám v 11. ročníku soutěže Nejlépe opravená kulturní památka
Jihomoravského kraje. Absolutním vítězem soutěže a zároveň držitelem 1. místa v kategorii velké stavby
je fara ve Vranově nad Dyjí. V kategorii díla výtvarného umění vyhrály opravené varhany v kapli v klášteře
minoritů s kostelem sv. Janů s Loretou v Brně. První místo v kategorii drobné stavby získala boží muka
v Horních Kounicích. Soutěží se snažíme motivovat vlastníky kulturních památek k jejich příkladné obnově
a zviditelnit jejich existenci na veřejnosti.
• Úspěšně jsme administrovali veřejnou zakázku na úklid objektů Jihomoravského kraje, v nichž sídlí Krajský
úřad Jihomoravského kraje, která zohledňuje ekologická hlediska, kvalitu a důstojné pracovní podmínky.
• Vyhlásili jsme veřejnou zakázku na zhotovení stavby koncertního sálu Konzervatoře Brno, u které – prostřednictvím smluvních podmínek – klademe důraz na férový přístup k poddodavatelům (zejména v oblasti
včasných plateb za provedené práce), ale i lidem pracujícím na stavbě: legální zaměstnávání, dodržování
pracovněprávních předpisů, odpovídajících podmínek práce a zajištění bezpečnosti práce pro všechny
osoby, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet.
• Získali ocenění za rozvoj odpovědného veřejného zadávání v ČR.
OBLAST OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• K recyklaci jsme předali 6 458 kg elektrozařízení a dále jsme k bezpečnému zpracování a likvidaci předali
velké množství baterií, žárovek a zářivek.
• Zapojili jsme se do dobrovolnické akce Ukliďme Česko.
• Vytočili jsme 40 kg medu z úlů umístěných na střeše krajského úřadu a uspořádali jsme víkendový kurz pro
začínající včelaře.
SOCIÁLNÍ OBLAST
• Předali jsme devíti obcím nebo městským částem v Jihomoravském kraji (Brno-Bohunice, Brno-Medlánky,
Brno-Židenice, Březina, Ivančice, Kostelec u Kyjova, Krásensko, Telnice a Vysočany) certiﬁkáty auditu
familyfriendlycommunity, jehož cílem je pomáhat při vytváření přívětivého prostředí pro rodinu.
• Spoluorganizovali jsme druhý ročník ceny Křesadlo v Jihomoravském kraji, která oceňuje nezištnou práci
a pomoc.
• Podíleli jsme se na organizaci Handy cyklo maratonu, který je beneﬁčním závodem spojujícím svět „zdravých“
a handicapovaných sportovců a při kterém účastníci zvládnou ve štafetách ujet 2 222 km v průběhu 111 hodin.

KDE SE DOZVĚDĚT VÍCE?
Jak se o společenské odpovědnosti krajského úřadu krátce a čtivě dozvědět více?
Přečtěte si Zprávu o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Jihomoravského
kraje a inspirujte se…

Společenská odpovědnost na webu Jihomoravského kraje:
www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj
Společenská odpovědnost
Zpráva o společenské odpovědnosti
Strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje na webu Jihomoravského kraje:
www.kr-jihomoravsky.cz
Jihomoravský kraj
Koncepce, studie, plány, programy
Přehled zpracovaných platných strategických, programových a koncepčních dokumentů
Strategie Krajského úřadu Jihomoravského kraje
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Vánoční jarmark 2018

Křesadlo 2018

Konference o společenské odpovědnosti

Sbírka šatstva

| 51

52 |

4

Meziregionální aktivity JMK
a zastoupení kraje při EU

4

Meziregionální aktivity JMK
a zastoupení kraje při EU
Výběr meziregionálních aktivit Jihomoravského kraje realizovaných
v roce 2018
Provincie Biskajsko (Španělsko)
• Dne 13. června přivítal představitele Biskajska hejtman Bohumil Šimek v prostorách brněnského sídla
krajského úřadu. Členové delegace tvořené pracovníky zahraničních vztahů nebo poradci pro oblast cestovního ruchu a propagaci se zajímali především o problematiku turistického ruchu.
• Ve dnech 9.–11. prosince absolvoval náměstek hejtmana Roman Hanák spolu s radními Petrem Hýblerem
a Tomášem Soukalem pracovní cestu do metropole této španělské provincie – Bilbaa. V průběhu pracovní
cesty se řešila nejen další spolupráce obou regionů například v oblasti cestovního ruchu, ale uskutečnilo
se i jednání s představiteli Biskajského dopravního konsorcia (biskajská analogie jihomoravské společnosti Kordis). Jihomoravská delegace absolvovala také setkání s představiteli provincie.
Bjelovarsko-bilogorská župa (Chorvatsko)
• Ve dnech 7.–10. června se uskutečnila zahraniční pracovní cesta zastupitelů Jihomoravského kraje do Bjelovarsko-bilogorské župy. Delegaci během návštěvy doprovázel Vladimir Bilek, poslanec chorvatského
parlamentu za českou a slovenskou menšinu. Během cesty se delegace setkala s županem Damirem Bajsem, jednala s vedením města Daruvar, navštívila sídlo Svazu Čechů v Chorvatsku, českou školku Ferdy
mravence a českou základní školu J. A. Komenského – obě instituce Jihomoravský kraj v minulosti podpořil.
Bratislavský samosprávný kraj (Slovensko)
• Dne 26. září hostil Primaciální palác v Bratislavě Večer Jihomoravského kraje. Slavnostní setkání představitelů samospráv a osobností z obou stran hranice Jihomoravský kraj zorganizoval u příležitosti 100.
výročí vzniku samostatného Československa. Akce se spolu s bratislavským primátorem Ivo Nesrovnalem
zúčastnili také župani Trnavského, Bratislavského a Banskobystrického samosprávného kraje – Jozef Viskupič, Juraj Droba a Ján Lunter.
Dolní Rakousko (Rakousko)
• V lednu podepsal hejtman Bohumil Šimek v rakouském St. Pöltenu Pracovní program spolupráce s Dolním Rakouskem na léta 2018–2021. Program, konkretizující Dohodu o spolupráci, uzavřenou v září 2002
ve Znojmě, spolu s ním podepsali dolnorakouská hejtmanka Johanna Mikl-Leitnerová, jihočeská hejtmanka
Ivana Stráská a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk. Současně s Pracovním programem byla
podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Dolním Rakouskem a uvedenými třemi kraji České republiky.
• V březnu proběhlo na Velvyslanectví ČR ve Vídni slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže
Tschechisch Quiz. Jihomoravský kraj zde zastupovala radní Jana Pejchalová. Soutěž je určena pro rakous-

Večer Jihomoravského kraje v Bratislavě
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ké žáky učící se český jazyk. Vítězný tým obdržel jako hlavní cenu čtyřdenní pobyt v ČR, který se uskutečnil
v červnu.
• Dar ve výši jednoho milionu korun předal 11. dubna hejtman Bohumil Šimek starostovi Školského spolku
Komenský ve Vídni Karlu Hanzlovi. Poskytnutí daru schválilo krajské zastupitelstvo 1. března 2018. Účelem
Školského spolku Komenský ve Vídni je zřizování, udržování a podpora mateřských, základních, středních,
odborných a jazykových škol v Rakousku, které nabízejí vyučování v českém, slovenském a německém
jazyce.
• Koncem října proběhla na Velvyslanectví ČR v Rakousku slavnostní recepce konaná u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky. Účastníky pozdravil hejtman Bohumil Šimek, který před samotným
začátkem této slavnostní akce absolvoval setkání s velvyslankyní ČR v Rakousku Ivanou Červenkovou.
Hlavním tématem jednání byly možnosti případné spolupráce s rodem Lichtenštejnů. Současně s recepcí
se uskutečnila prezentace Jihomoravského kraje, který zde představil turistické cíle na jihu Moravy, místní
tradice a také gastronomické speciality.
Francie
• Město Brno a Jihomoravský kraj jsou oﬁciálními partnery projektu Czech Emploi, jehož účelem je přilákat
mladé absolventy škol (včetně vědeckých pracovníků) z Francie pracovat do České republiky. Pilotní projekt Czech Emploi je realizován Francouzským velvyslanectvím v České republice.
Stát Georgia (Spojené státy americké)
• Dne 1. března navštívil jižní Moravu mimořádný a zplnomocněný velvyslanec USA v České republice Stephen B. King. Nového amerického velvyslance v brněnském sídle krajského úřadu přijal hejtman Bohumil
Šimek, který mu jižní Moravu představil jako kraj tradic, vína, ale také jako region vyspělé vědy a inovací.
Hejtman Šimek na setkání vyzdvihl dlouhodobou spolupráci kraje s americkým státem Georgia, se kterým
recipročně organizuje obchodní mise.
Provincie Guangdong (Čínská lidová republika)
• V březnu se uskutečnila návštěva představitelů JMK ve městě Guangzhou v rámci Českých dní 2018. Delegace kraje zde jednala s vedením Guangdongské Univerzity zahraničních studií (Guangdong University
of Foreign Studies, GDUFS) o možnostech studentských výměn a vyslání lektora českého jazyka na nově
otevřený magisterský obor českého jazyka.
• Dne 16. dubna navštívil Jihomoravský kraj guvernér provincie Guangdong Ma Xingrui, s hejtmanem Bohumilem Šimkem jednal o možnostech spolupráce v oblasti vzdělávání, rozvoje technologií a inovací. Čínská
strana se zajímala především o Průmysl 4.0 – současný trend digitalizace, automatizace výroby a změn
na trhu práce.
• V listopadu navštívila delegace Jihomoravského kraje vedená předsedou výboru pro meziregionální vztahy
Miroslavem Kubáskem čínské provincie Hainan a Guangdong. V provincii Guangdong se Jihomoravský
kraj prezentoval na mezinárodním veletrhu designu Guangzhou Design Week. Delegace rovněž navštívila
střední školu se zájmem o spolupráci a studentskou výměnu s JMK. Zástupci kraje dále jednali s místopředsedou zahraničního výboru parlamentu provincie Hainan a navštívili Guangdong University of Foreign
Studies, na níž byl v roce 2018 otevřen magisterský obor čeština a jejíž studenty Jihomoravský kraj podpořil stipendiem pro studium na Letní škole slovanských studií v Brně.

Návštěva velvyslance USA

Jednání v provincii Guangdong
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Provincie Hainan (Čínská lidová republika)
• V listopadu navštívila delegace Jihomoravského kraje vedená předsedou výboru pro meziregionální vztahy
Miroslavem Kubáskem čínské provincie Hainan a Guangdong. V provincii Hainan jednali zástupci kraje
s vedením této čínské provincie o možnostech spolupráce v oblasti zemědělství, turismu, lázeňství a zdravotnictví. V následujících dnech se delegace účastnila akcí na propagaci České republiky a jižní Moravy
jakožto turistických destinací, a to na veletrhu turismu Hainan International Tourism Island Carnival.
Provincie Hebei (Čínská lidová republika)
• Dne 17. října jednal člen Rady Jihomoravského kraje Petr Hýbler v Mikulově a Pasohlávkách s delegací čínské provincie Hebei, kterou vedla paní Xia Yanjun, viceguvernérka provincie. Tématem jednání byl
především záměr výstavby lázeňské zóny v Pasohlávkách, čínská delegace navštívila také místo budoucí
realizace projektu.
Chanty-Mansijský autonomní okruh (Ruská federace)
• První květnový víkend se na 400 plavců z České republiky, Ruska, Slovenska, Maďarska a Polska zúčastnilo dvoudenních závodů Májové Brno 2018, které patří v žákovské kategorii k největším v naší republice.
V plaveckých závodech soutěžili také mladí plavci z Chanty-Mansijského autonomního okruhu – Jugry, kteří
patří k pravidelným účastníkům akce.
• Devět jihomoravských plavců se začátkem listopadu zúčastnilo mezinárodních plaveckých závodů „Severnoje sijanije“ (Polární záře) ve 4 500 km vzdáleném Chanty-Mansijsku. Díky navázání kontaktů Jihomoravského kraje s atraktivním partnerem ze středozápadní Sibiře vznikl zajímavý projekt plavecké spolupráce,
který byl již po šesté příležitostí pro plavce z Komety Brno reprezentovat jižní Moravu. Celkem vybojovali
pět medailí.
Itálie
• Od října došlo k obnovení pravidelného leteckého spojení mezi Brnem a severoitalským městem Bergamem (Lombardie).
• V listopadu se uskutečnila prezentace JMK v sídle regionu Lombardie ve spolupráci s Hospodářskou komorou Itálie – Česká republika a Regionální hospodářskou komorou Brno.
Kanada
• Dne 6. března zavítala do Jihomoravského kraje velvyslankyně Kanady v ČR Barbara C. Richardson. Hejtman Bohumil Šimek jí kraj představil jako region vína a tradic, ale i vědy, školství a inovací. Na setkání se
hovořilo také o možnostech obchodní a investiční spolupráce, například formou konkrétního kanadského
workshopu či semináře.
• Dne 3. října se v brněnské vile Löw-Beer konal Den Kanady. Ústředními tématy bylo představení moderních technologií na čištění vody používaných v Kanadě, zpracování odpadů a ochrana ovzduší. Dne Kanady
se spolu se zástupci kraje zúčastnili nejen představitelé pražského a berlínského velvyslanectví této země,
ale i reprezentanti výzkumného centra CEITEC, Jihomoravského inovačního centra, brněnských vysokých
škol a dalších organizací.

Delegace provincie Hebei v Mikulově
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Leningradská oblast (Ruská federace)
• Ve dnech 28. února – 3. března navštívila delegace Jihomoravského kraje Petrohrad. Jedním z hlavních
cílů cesty byla účast na prezentacích věnovaných cestovnímu ruchu a turistickým zajímavostem celé ČR
s důrazem i na jižní Moravu a dále účast na kulturním večeru věnovaném Leoši Janáčkovi v rámci tzv.
„Dne Moravy“. Dalšími body programu byla pracovní jednání se zástupci Leningradské oblasti se zájmem
o prohloubení stávající spolupráce mezi našimi regiony a jednání s ředitelkou muzea Carské Selo Olgou
Vladislavovnou Taratynovou, které se týkalo možného navázání spolupráce s Lednicko-valtickým areálem.
• Ve dnech 3.–7. června se uskutečnila návštěva skupiny šesti učitelů ze středních škol z celé Leningradské
oblasti. Během pobytu učitelů se mj. konalo přijetí v budově Krajského úřadu JMK, kdy hosty přivítala radní
Jana Pejchalová. Zástupci z Leningradské oblasti se seznamovali s chodem jihomoravských škol, které
jsou jejich školami partnerskými, poznali metodiky výuky a navázali tak na již fungující dlouholetou spolupráci.
• Začátkem července navštívila jižní Moravu delegace z muzea Carské Selo. Ředitelka Taratynova deklarovala zájem Státního muzea – památníku „Carské selo“ navázat dvoustrannou spolupráci s kulturní institucí
obdobného charakteru v Jihomoravském kraji. Během své návštěvy delegace navštívila mj. památky v Jihomoravském kraji, např. Vilu Löw-Beer, Vilu Stiassni nebo Lednicko-valtický areál.
Lodžské Vojvodství (Polsko)
• Maršálek Lodžského vojvodství Witold Stępień v Mahenově knihovně 11. dubna slavnostně zahájil Dny
polské kultury v Brně, v rámci kterých mj. vystoupil taneční soubor umělců z Lodžského vojvodství. Na programu Dnů polské kultury se společně představilo několik regionů Polska, které zájemcům přiblížily svoji
tradiční kulturu a gastronomii, ale také např. jazyk a literaturu.
Lvovská oblast (Ukrajina)
• Zástupci Lvovské oblasti se představili na lednovém veletrhu turistických příležitostí v regionech Regiontour.
• Oﬁciální návštěvu ve Lvovské oblasti uskutečnili představitelé kraje na konci května. Program cesty odstartovalo jednání hejtmana Bohumila Šimka s jeho protějškem, gubernátorem Lvovské oblasti Olegem
Synyutkou. Setkání završil slavnostní podpis dohody o spolupráci mezi oběma regiony. Předmětem této
dohody je rozvoj spolupráce mezi oběma stranami v oblasti ekonomiky a obchodu, zemědělství, péče
o zdraví, vzdělávání, kultury, sportu nebo turistického ruchu. Jihomoravský kraj přichází také s nabídkou
zřízení lektorátu češtiny na jedné ze lvovských univerzit.
• Dne 10. června patřilo pódium Mahenova divadla Baletu Národní opery Lvov a jeho inscenacím Scheherazade a Carmen Suite pod vedením choreografů Anastasii Isupové a Sergyje Naenka. Balet Národní opery
byl hostem tanečního festivalu Dance Brno 100. Představení bylo součástí festivalu Re:Publika, který se
konal v Brně.
Nižegorodská oblast (Ruská federace)
• Také v roce 2018 se prezentovaly na uměleckém festivalu řemesel v Nižním Novgorodě partnerská města
a regiony Nižegorodské oblasti, nechyběly ani jihomoravské umělkyně, které přivezly tradiční krojovou výšivku.

Vídeňská recepce ke 100. výročí založení Československa
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• Díky ﬁnanční podpoře Jihomoravského kraje byl realizován Projekt výměny studentů a učitelů Filozoﬁcké
fakulty MU v Brně a Státní univerzity N. I. Lobačevského v Nižním Novgorodě v rámci spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Nižegorodskou oblastí. Studenti FF MU absolvovali čtyřtýdenní studijní a poznávací
pobyt na Nižegorodské státní univerzitě v Nižním Novgorodě, studenti z Nižního Novgorodu přijeli na studijní pobyt do Jihomoravského kraje.
Střední Franky (Německo)
• Ve dnech 30. června – 2. července se uskutečnila na pozvání Richarda Bartsche, prezidenta krajského
sněmu Středních Frank, zahraniční pracovní cesta delegace z JMK do tohoto německého regionu u příležitosti konání tzv. Dne Franků. Delegace v čele se zastupitelkou Kateřinou Kalinovou se zúčastnila zahájení
této akce a jednala také s představiteli regionu Christinou Naass a Richardem Bartschem.
• V říjnu se v německém Mnichově konal 21. ročník veletrhu Expo Real – prestižního evropského veletrhu
komerčních nemovitostí a investičních příležitostí. Společnou expozici zde měly česká města a kraje včetně
Jihomoravského kraje. Ten doplňoval prezentaci města Brna nejen o investiční možnosti v průmyslových
zónách, ale také o projekty pro bydlení, občanskou vybavenost a rozvoj cestovního ruchu. Jihomoravský
kraj na veletrhu zastupoval radní Petr Hýbler.
Šumadijský okruh (Srbsko)
• Zástupci Červeného kříže Kragujevac navštívili Brno na pozvání Jihomoravského kraje. Stěžejním cílem
jejich návštěvy bylo setkání s Červeným křížem Brno, výměna zkušeností obou organizací a diskuse o možných společných projektech. Díky místnímu Červenému kříži měli také srbští kolegové možnost podívat
se na cvičení IZS. Dále byly prezentovány organizace zabývající se prací s mládeží, konkrétně Střediska
volného času Lužánky a Ratolest Brno, z. s.
• V květnu byli představitelé Jihomoravského kraje pozváni na oslavy 200. výročí města Kragujevac. Mimo
oﬁciální program proběhla jednání o spolupráci s Červeným křížem Kragujevac a s Hudební školou Dr. Miloje Milojeviće v Kragujevaci.
• V říjnu se uskutečnilo setkání delegace Jihomoravského kraje vedené hejtmanem Bohumilem Šimkem
s představiteli partnerských opštin Kragujevac a Topola. Delegace měla také možnost setkat se se studenty českého jazyka, jejichž výuku zabezpečuje lektor Kanceláře pro meziregionální spolupráci Jihomoravského kraje, p. o.
Republika Tatarstán (Ruská federace)
• Zástupci z Republiky Tatarstán se v polovině ledna zúčastnili veletrhu turistických příležitostí v regionech
Regiontour 2018.
• V brněnském konventu Milosrdných bratří se 19. března uskutečnil koncert Filharmonického hudebně-literárního souboru z Republiky Tatarstán. Během hodinového koncertu zazněly písně přibližující kulturu tohoto regionu Ruské federace. Koncert navázal na dřívější akce představující na jižní Moravě umění Republiky
Tatarstán.
• Spolu s delegací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a českými podnikateli navštívili Republiku Tatarstán ve dnech 4.–7. prosince také zástupci Jihomoravského kraje. Zúčastnili se zahájení mezinárodního
specializovaného strojírenského veletrhu Metaoobrabotka v Kazani a setkali se s prezidentem Republiky
Tatarstán Rustamen Minnichanovem. Během návštěvy se uskutečnila také prezentace jižní Moravy, při

Veletrh Expo Real
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které byly představeny možnosti cestovního ruchu, degustace jihomoravských vín, folkloru, modrotisku
a regionálních potravinářských specialit.
Provincie Sfax a Bizerte (Tuniská republika)
• V listopadu se delegace Jihomoravského kraje vedená náměstkem hejtmana Markem Šlapalem účastnila
pracovní cesty do tuniské provincie Sfax. Proběhla návštěva sirotčince v hlavním městě Tunis a setkání
u hrnčířek v Sejnene v rámci projektu „Česká republika pomáhá“. Jihomoravská delegace jednala také se
zástupci asociace pro rozvoj BIZERTE 2050 a SMART CITY a seznámila se s vizí města a provincie Bizerte. Pracovní cestu pak završila účastí na konferenci „Tunisian Export Conference“ a workshopu o vstupu
na africký trh a názvem Tunisko brána do Afriky.
Slovensko
• O společných česko-slovenských regionálních projektech jednal 21. března v Brně hejtman Bohumil Šimek s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Slovenské republiky Petrem Weissem. Jihomoravský
kraj v současnosti úzce spolupracuje s trojicí slovenských regionů – Trenčínským, Bratislavským a Trnavským samosprávným krajem. Společně s Trenčínským krajem pracuje například na projektu nových silnic,
po kterých jezdí turisté ke Kuželovskému mlýnu na české straně hranice a k Žurkovu mlýnu na slovenské
straně hranice.
• Stěžejním společným projektem je také lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku mezi Mikulčicemi a slovenskými Kopčany.
Trenčínský samosprávný kraj (Slovensko)
• Dne 29. července se delegace Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem zúčastnila
Slavností bratrství Čechů a Slováků, které se konají pravidelně poslední červencovou neděli na Velké Javořině v Trenčínském samosprávném kraji. Slavnosti začaly položením kytic u památníku na hranici České
a Slovenské republiky, která prochází právě vrcholem hory. Na slavnosti se sešly tisíce návštěvníků z obou
stran hranice, aby si připomněly tradiční setkávání Čechů a Slováků, které má unikátní více než 170letou
tradici.
Trnavský samosprávný kraj (Slovensko)
• Jednáním hejtmana Bohumila Šimka s županem Jozefem Viskupičem začala v Trnavě dne 5. září dvoudenní
návštěva delegace Jihomoravského kraje v Trnavském samosprávném kraji. Představitelé kraje navštívili
také Domov sociálních služeb Zavar a jednali s vedením města Trnavy. K tématům jednání patřila mj. společná podpora a propagace produktů místních výrobců a zpracovatelů, podpora rozvoje cyklostezek podél
Baťova kanálu či podpora zadržení vody v krajině a protierozní opatření.
Zadarská župa (Chorvatsko)
• Zástupce Zadarské župy představil v lednu region a jeho turistické příležitosti na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour.
• Dne 19. dubna jednala delegace Jihomoravského kraje s novým županem Zadarské župy Božidarem Longinem. K tématům jednání patřil další rozvoj hospodářské a vědecko-technické spolupráce nebo výměnné
pobyty studentů. Delegace jednala rovněž se Zadarskou univerzitou, později se zúčastnila pietního cere-

Konference „Tunisu Export Conference“
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moniálu a slavnostního zasedání zastupitelstva Zadarské župy. Spolu se členy krajského zastupitelstva se
programu účastnili také starostové jihomoravských měst a podnikatelé.
Podnikatelské a obchodní mise JMK
22.–24. května 2018
Lvovská oblast (Ukrajina)
4.– 7. prosince 2018
Kazaň, Republika Tatarstán (Ruská federace)
PURPLE aisbl.
PURPLE aisbl (Evropská platforma periurbánních regionů) je mezinárodní neziskové sdružení s vědeckými
a politickými cíli, založené za účelem výměny znalostí, založené v roce 2015. Jeho sídlo je v Bruselu. PURPLE
je uskupení regionů a regionálních orgánů se společným zájmem o otázky týkající se zemědělství, rozvoje
venkova, environmentálního managementu a řízení otevřeného prostoru, ekonomického rozvoje a územního
plánování zejména v periurbánních oblastech, které zažívají významný tlak ze strany měst.
Jihomoravský kraj uhradil v roce 2018 členský příspěvek ve výši 0,1 mil. Kč (cca 102 600 Kč, 4 000 EUR).
ERRIN asbl (European Regions Research and Innovation Network asbl)
ERRIN asbl (Síť evropských regionů pro výzkum a inovaci, neziskové sdružení) je platforma více než 130 regionů a dalších institucí, jejíž sídlo je v Bruselu. Síť vznikla v roce 2001, registrována byla 6. 12. 2006. Cílem
sítě je sdílení znalostí v oblasti inovací a výzkumu, podpora regionální spolupráce a vývoje projektů ve výše
zmíněné oblasti za účelem posílení regionální a místní dimenze ve výzkumu a inovacích v EU. Většina aktivit
je realizována v rámci 13 pracovních skupin, ve kterých se ERRIN zabývá výzkumem a inovacemi v různých
tematických oblastech – např. v bioekonomii, vodním hospodářství, zdravotnictví a informačních a komunikačních technologiích.
Jihomoravský kraj uhradil v roce 2018 členský příspěvek ve výši 0,07 mil. Kč (cca 69 255 Kč, 2 700 EUR).

Stručné uvedení cílů Zastoupení JMK při EU
Cílem Zastoupení je navázání spolupráce Jihomoravského kraje s ostatními evropskými regiony, propagace
Jihomoravského kraje v zahraničí, zprostředkování kontaktů a poskytování informací o aktuálním dění v evropské politice, prezentování a prosazování zájmů Jihomoravského kraje u institucí Evropské unie za účelem
udržitelného rozvoje JMK.
Zastoupení sleduje vývoj evropské politiky, legislativy a ﬁnančních instrumentů, informuje o nich a prosazuje
zájmy Jihomoravského kraje zejména v následujících tematických prioritách:
• moderní technologie a produkty s vysokou přidanou hodnotou,
• vzdělávání,
• kvalitní životní prostředí a krajina,
• zemědělství a rozvoj venkova,
• transport.
Očekávané přínosy aktivit Zastoupení jsou:
• přímý přístup k aktuálním informacím o politice, legislativě, dotacích EU, projektových výzvách a partnerech,
• vytváření aliancí s ostatními regiony a vliv na politiku EU,
• zvýšený zájem o spolupráci se subjekty z JMK, zapojení do mezinárodních konsorcií a projektů,
• rozvoj turistického ruchu JMK.
Mezi hlavní úkoly Zastoupení v roce 2018 patřilo:
• získávání a předávání aktuálních informací o připravované legislativě EU, dotačních programech, možných
projektových partnerstvích, soutěžích, zasílání reportů z konferencí, pracovních skupin a workshopů (např.
týdenní monitoring EU, výzvy k zapojení do projektových partnerství a soutěží, informace o vývoji regionálních a tematických operačních programů…);
• příprava a realizace seminářů, prezentací a dalších aktivit na témata speciﬁcká pro JMK a v zájmu JMK, zastupování na pracovních skupinách (prezentace Jihomoravského kraje prostřednictvím aktivit Zastoupení
JMK při EU nebo v rámci spolupráce s partnery na cca 40 větších akcích, a to jak v Bruselu, resp. Belgii
a Lucemburku, tak přímo v Jihomoravském kraji. Hlavními partnery akcí jsou České centrum Brusel, Česká
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styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), Velvyslanectví ČR při Belgickém království, Stálé
zastoupení ČR při EU, jiná regionální zastoupení, zejména partneři ze sítí PURPLE a ERRIN):
- 8 kulturních akcí – např. organizační zajištění kulturního programu k výročí československé státnosti
1918 – 2018, promítání ﬁlmu Masaryk; prezentace práce sklářských designerů ze Studia Dechem;
zajištění partnerství a sponzorství JMK s výstavou Josef Koudelka: Invaze Praha 68 v kulturním centru
Le Botanique; spoluorganizace dvoudenní konference k Evropskému roku kulturního dědictví „Cesta
od války k míru, více demokracie a evropské integraci“; organizace akce „Víno a umění z Malých Karpat
a jižní Moravy“ a další,
- 8 akcí v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání – např. spoluorganizace prezentace iniciativy Alliance4life a CEITEC Muni; zajištění účasti zástupců CEITEC a prezentace vědecko-výzkumného a inovačního ekosystému JMK na uzavřeném jednání s Evropskou komisí; představení JMK na oﬁciálním zahájení
projektu Interreg Europe „iWaterMap“; zajištění projektových jednání konsorcia projektu SILENSE se
zástupci VUT Brno; spoluorganizace workshopu „Boj proti změnám klimatu v peri-urbánních oblastech“
v rámci 28. generálního shromáždění sítě PURPLE v JMK; zajištění setkání akčního clusteru Udržitelná
městská mobilita Evropského inovačního partnerství Smart cities and communities a další,
- 14 prezentací regionu – zejména turismu a vinařství, např. prezentace JMK a možností aktivní dovolené na Moravě v rámci veletrhu Fiets en Wandelbeurs Vlaanderen 2018 v Gentu; prezentace JMK
v rámci konání sedmého ročníku slavnostního vyhlášení výsledků ankety Evropský strom roku; zajištění
prezentace JMK včetně ochutnávek regionálních specialit na Dni otevřených dveří institucí Evropské
unie; spoluorganizace největší české prezentační akce pro širokou veřejnost v Bruselu tzv. Czech Street
Party – prezentace JMK, turistických cílů, regionálních specialit, vědecko-výzkumného zázemí a potenciálu a dalších; prezentace moravských vín a barové scény v rámci konání tzv. Wine party v rezidenci
Stálého představitele ČR při EU velvyslance Martina Povejšila; organizace akce „Víno a umění z Malých
Karpat a jižní Moravy“, prezentace moravského vína a regionálních specialit; zajištění vín na slavnostní
recepci u příležitosti oslav 100 let Dne vzniku samostatného československého státu na bruselské radnici a další,
- 7 výjezdů delegací nebo hostů z Jihomoravského kraje, jejich doprovod, zajištění logistické
podpory nebo programu v Bruselu,
- 6 dalších akcí – např. slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Evropský strom roku, vítání občánků, propagace konference sítě PURPLE a další;
• pravidelná účast na setkáních sítě PURPLE a prezentace projektů a záměrů JMK – 6 pracovních skupin
v Bruselu, 2 Generální shromáždění, lobby skupiny se samostatně v tomto roce nekonaly; pravidelná účast
na pracovních skupinách sítě ERRIN, prezentace projektů a záměrů JMK – zejména pracovní skupiny
pro smart specializaci, energetiku, biohospodářství, zdraví, smart cities, pokročilé materiály a nanotechnologie, inovace a investice; zastoupení JMK na setkáních k budoucnosti kohezní politiky (dále KP)
po roce 2020, zejména pořádané Výborem regionů nebo regionálními zastoupeními / sítěmi v Bruselu;
pravidelné zastoupení JMK na setkáních Baltsko-jaderského koridoru v Bruselu, který je součástí
dopravních sítí TEN-T a prochází i Jihomoravským krajem – v roce 2018 se v Bruselu konalo pouze jedno
fórum 26. října, ostatní byla mimo Belgii (např. v Padově); účast na zasedání jihomoravské R&D skupiny (REGON)4 v Jihomoravském inovačním centru; občasná účast na zasedání Komise Smart City
Brno, předávání kontaktů v zahraničí, předávání informací z této oblasti z regionu v evropských kruzích
a z dění v EU do regionu; občasná účast na setkáních tematické skupiny „Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vč. environmentálního vzdělávání)“, Regionální rady podnikavosti (26. února
a 24. září) a dalších pracovních jednáních s partnery projektu KaPoDaV („Podpora kariérového
poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském
kraji“);
• prezentace Jihomoravského kraje, turistických cílů, kultury a tradic ve spolupráci s oddělením bohemistiky
na Université Libre de Bruxelles, a to formou spoluorganizace tzv. Café tchèque (jedná se o sérii
večerů věnovaných českému jazyku a kultuře), dále spolupořádání slavnostního ukončení letní školy bohemistiky a vánoční prezentace moravských tradic;
• pravidelná spoluorganizace čtyř tzv. Science café, tedy neformální debaty s českými vědci pro desítky
účastníků: s odborníkem na chemické mikro-roboty prof. Františkem Štěpánkem (15. března); s prof. Michalem Hejcmanem o souvislostech botaniky, chemie a archeologie (23. května); s významným fyzikem
specializujícím se na spintroniku prof. Tomášem Jungwirthem (23. října) a nakonec rektorkou Mendelovy
univerzity v Brně prof. Danuší Nerudovou (28. listopadu);
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• zprostředkování kontaktů mezi odpovědnými představiteli evropských institucí a jihomoravskými zástupci
z oblasti politiky, veřejné správy, vědy a podnikatelské sféry – kontakty mezi představiteli JMK, europoslanci, pracovníky Evropské komise, Výboru regionů, CZELO, Velvyslanectví ČR v Belgii, zastoupení
regionů EU v Bruselu, pracovníky Evropského a hospodářského sociálního výboru; zprostředkování
kontaktů na moravská vinařství, podpora navázání neformálních kontaktů mezi představiteli Jihomoravského
kraje a reprezentanty evropských a českých institucí;
• navazování kontaktů a spolupráce s ostatními evropskými regiony – zastoupeními jiných regionů ČR v Bruselu, slovenskými a partnerskými regiony JMK, členskými regiony vědecko-výzkumné sítě ERRIN a sítě
periurbánních regionů PURPLE;
• realizace studentských stáží v Zastoupení JMK – Erasmus+ pracovní stáže 8 studentů (příp. již absolventů) Mendelovy a Masarykovy univerzity, spoluorganizace schůzek a představení aktivit Zastoupení v rámci
tzv. focus stáží;
• poskytování informací zájemcům o informace o JMK – mimo jiné např. pravidelná aktualizace webu www.
kjmk.eu informujícího nejen o činnosti Zastoupení JMK při EU v Bruselu, ale také o činnosti celé příspěvkové organizace KJMK, p. o., správa facebookového proﬁlu v anglickém jazyce Representation of the South
Moravian Region to the EU, využívání instagramového proﬁlu south_moravian_region;
• poskytování informací o činnosti Zastoupení JMK při EU na zasedáních Zastupitelstva Jihomoravského
kraje a na zasedáních komise pro meziregionální vztahy a výboru pro meziregionální vztahy.
Více podrobností k činnosti Zastoupení JMK při EU lze získat ve výroční zprávě příspěvkové organizace Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p. o.
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Organizace založené a zřízené
Jihomoravským krajem
Oblast dopravy
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
KORDIS JMK, a. s.

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Nové Sady 946/30, 602 00 Brno

http://www.susjmk.cz
http://www.kordis-jmk.cz

Oblast kultury a památkové péče
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace
Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
Muzeum Blanenska, příspěvková organizace
Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace

Úprkova 601/2, 695 01 Hodonín
http://www.gvuhodonin.cz
Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou
http://hvezdarna-veseli.cz
Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
http://www.muzeumznojmo.cz
Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
http://www.masaryk.info
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
http://www.muzeumbrnenska.cz
sídlo statutárního orgánu: Vila Löw-Beer v Brně, Drobného 297/22, 602 00 Brno
nám. Čsl. armády 475/2, 682 01 Vyškov
http://muzeum-vyskovska.cz
Zámek 1/4, 692 01 Mikulov
http://www.rmm.cz
Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno
http://www.uapp.cz
Zámek 1/1, 678 01 Blansko
http://muzeum-blanenska.cz
Hradní 642/1, 680 01 Boskovice
http://www.muzeum-boskovicka.cz

Oblast sociálních služeb
Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace
S - centrum Hodoním, příspěvková organizace
Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Domov Hvězda, příspěvková organizace
Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace
Domov Božice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace
Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková organizace
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Zámecká 1, 679 21 Černá Hora
Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko
Sportovní 432, 664 84 Zastávka
Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice
Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín
Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov
Nové Hvězdlice 200, 683 41 Hvězdlice
Domov 1, 671 32 Plaveč
Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice
Božice 188, 671 64 Božice
Hostim 1, 671 54 Hostim
Skalice 1, 671 71 Skalice
Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří

Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

https://www.domovch.cz/
https://seniorcentrumblansko.webnode.cz/
http://dszastavka.cz/
http://www.dsstraznice.cz/
http://www.s-centrum-hodonin.eu/
http://www.centrumproseniorykyjov.cz
http://www.domovhvezda.cz
http://www.domovproseniory.obecplavec.cz
http://www.domovjevisovice.cz
http://www.domovbozice.cz
http://www.domovhostim.cz
http://www.domovskalice.cz
http://www.domovpredklasteri.cz
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Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace
Habrovanský zámek, příspěvková organizace
Paprsek, příspěvková organizace
Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Srdce v domě, příspěvková organizace
Domov Horizont, příspěvková organizace
Zámek Břežany, příspěvková organizace
Zelený dům pohody, příspěvková organizace
Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace
Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Emin zámek, příspěvková organizace
Domov u Františka, příspěvková organizace

Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
třída Bří Čapků 3273/1, 695 01 Hodonín
Polní 252/1, 682 01 Vyškov
Habrovany 1, 683 01 Habrovany
K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
Šebetov 1, 679 35 Šebetov
Tetčická 311/69, 664 47 Střelice
Klentnice 81, 692 01 Mikulov
Strážovská 1096/3, 697 01 Kyjov
Břežany 1, 671 65 Břežany
P. Jilemnického 2923/1, 695 01 Hodonín
Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice
Jarošova 1717/3, 695 01 Hodonín
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Rybářská 1079, 66453 Újezd u Brna

5

http://www.domovsokolnice.cz
http://www.ds-hodonin.cz/
http://www.socialnisluzbyvyskov.info/
http://www.habrovanskyzamek.cz
http://www.paprsek.eu
http://www.socialnisluzbysebetov.cz
http://www.zamecekstrelice.cz
http://www.srdcevdome.cz
http://www.horizontkyjov.cz
http://www.zamekbrezany.cz
http://www.zelenydumpohody.cz
http://www.domovtavikovice.cz
http://www.domovjaroska.cz
http://www.eminzamek.cz
http://www.domovufrantiska.cz

Oblast školství
Brno-město
Gymnázia
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace

Botanická 63/70, 602 00 Brno
Elgartova 689/3, 614 00 Brno
Křenová 304/36, 602 00 Brno
Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno
Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno-Řečkovice
třída Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno
Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno-Bystrc
Vídeňská 55/47, 639 00 Brno
Žižkova 980/55, 616 00 Brno

Konzervatoře
Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace
Konzervatoř Brno, příspěvková organizace

Nejedlého 375/3, 638 00 Brno
třída Kpt. Jaroše 1890/45, 662 54 Brno

Střední školy a vyšší odborné školy
Střední škola informatiky, poštovnictví a ﬁnančnictví Brno, příspěvková organizace
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Čichnova 982/23, 624 00 Brno
Husova 537/10, 602 00 Brno
Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
Jaselská 190/7, 602 00 Brno

Paprsek, příspěvková organizace

http://www.sgldbrno.cz/
http://www.gymelg.cz
http://www.gymkren.cz
http://www.gymnaslo.cz
http://www.gyrec.cz
http://www.jaroska.cz
https://www.gyby.cz/
http://www.gvid.cz
http://www.gml.cz

http://www.tkbrno.cz
http://www.konzervatorbrno.eu/

http://www.cichnovabrno.cz/
http://www.ssudbrno.cz/main.html
http://www.soups.cz
http://www.szs-jaselska.cz

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace
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Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace
Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno,
Merhautova, příspěvková organizace
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská,
příspěvková organizace
Střední škola graﬁcká Brno, příspěvková organizace
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Jílová 164/36g, 639 00 Brno
Kotlářská 263/9, 611 53 Brno
Křižíkova106/15, 612 00 Brno
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno
Kounicova 684/16, 602 00 Brno
Lomená 530/44, 617 00 Brno
Merhautova 590/15, 613 00 Brno

http://www.issabrno.cz
http://www.spsstavbrno.cz
http://www.voszbrno.cz
http://www.oupslomena.cz
http://www.szsmerh.cz/

Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
Pražská 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy
Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno
Sokolská 366/1, 602 00 Brno

http://www.sstebrno.cz/
http://www.soubosonohy.cz
http://www.sspbrno.cz/
http://www.spssbrno.cz

Šmahova 364/110, 627 00 Brno
Trnkova 2482/113, 628 00 Brno
Vranovská 1364/65, 614 00 Brno

Školy samostatně zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dětské domovy
Mateřská škola a základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková organizace Černopolní 212/9, 613 00 Brno
Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace
Gellnerova 66/1, 637 00 Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno,
Ibsenova 114/1, 638 00 Brno
příspěvková organizace
Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace
Kociánka 2129/6, 612 00 Brno
Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno,
Koperníkova 803/2, 615 00 Brno
příspěvková organizace
Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace
Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno
Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace
Palackého třída 343/68, 612 00 Brno
Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace
Sekaninova 895/1, 614 00 Brno
Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace
Štolcova 301/16, 618 00 Brno
Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace
Vaculíkova 259/14, 638 00 Brno
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Vídeňská,
Vídeňská 244/26, 639 00 Brno
příspěvková organizace
Dětský domov Dagmar Brno, příspěvková organizace
Zeleného 825/51, 616 00 Brno
Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace
Jílová 119/13, 639 00 Brno
Základní umělecké školy
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48,
příspěvková organizace
Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
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http://www.jilova.cz/
http://www.oakobrno.cz

Došlíková 4185/48, 636 00 Brno
Charbulova 108/84, 618 00 Brno
Palackého třída 822/70, 612 00 Brno

http://ssgbrno.cz/
http://www.sssebrno.cz/
http://www.spschbr.cz

http://www.msfnbrno.cz/cz/uvod/
http://www.ssbrno.cz/
http://www.ibsenka.cz/
http://www.skola-kocianka.cz/
http://www.skolaelpis.cz/
http://www.ssfdr.cz/
http://www.zspalackeho.cz/
http://www.zssekaninova.cz/
http://www.autistickaskola.cz/
http://www.geminibrno.cz/
http://www.videnska.cz/
http://www.dddagmar.cz
http://www.ddjilova.cz/

http://www.zus-brno.cz
http://www.zuscharbulova.cz/
http://www.zus-vk.cz

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace
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Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace
Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81,
příspěvková organizace
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace
Základní umělecká škola F. Jílka Brno, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Ostatní školská zařízení
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,
příspěvková organizace
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, Kotlářská,
příspěvková organizace

Slunná 193/11, 617 00 Brno
Smetanova 346/8, 602 00 Brno
Smetanova 756/14, 602 00 Brno
Trnkova 1784/81, 628 00 Brno

http://zus-slunna.cz/
http://www.zusvarhanicka.cz/
http://www.zussmetanova.cz
http://www.zustrnkova.cz/

třída Kpt. Jaroše 1939/24, 602 00 Brno
Veveří 944/133, 616 00 Brno
Vídeňská 264/52, 639 00 Brno
Vranovská 852/41, 614 00 Brno

http://www.zusjk.cz
http://www.zusveveri.cz
http://www.zusjilka.cz
http://www.zusvranovska.cz/

Helceletova 234/4, 602 00 Brno
Lidická 1880/50, 658 12 Brno
Lipová 233/20, 602 00 Brno

http://www.ddmhelceletova.cz
http://www.luzanky.cz
http://www.lipka.cz/

Cihlářská 604/21, 602 00 Brno
Hybešova 253/15, 602 00 Brno
Hybešova 253/15, 602 00 Brno

http://www.dmms.wz.cz
http://www.pppbrno.cz/
http://www.sssbrno.cz

Klášterského 620/4, 617 00 Brno
Kotlářská 263/9, 602 00 Brno

http://www.dmklast4.cz/
http://www.sjs-brno.cz

5

Blansko
Střední školy a vyšší odborné školy
Gymnázium Blansko, příspěvková organizace
Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace
Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice,
příspěvková organizace
Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
Palackého náměstí 222/1, 680 11 Boskovice
Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko
Nad Čertovkou 2272/18, 678 01 Blansko
Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice

http://www.gymbk.cz
http://www.gymbos.cz
http://www.sosblansko.cz/
http://www.oabk.cz
http://www.vassboskovice.cz

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
Tyršova 500/6, 679 61 Letovice

http://www.spgs-bce.cz
http://www.soubce.cz
http://www.spsjed.cz
http://www.stredni-skola.cz

Školy samostatně zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dětské domovy
Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace
Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko
Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace
Žižkova 1919/27, 678 01 Blansko

Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace

http://www.zsblansko.cz/
http://specialniskola.blansko.net

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace
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Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace
Dětský domov Boskovice, příspěvková organizace
Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12,
příspěvková organizace
Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace
Základní škola při Dětské léčebně Ostrov u Macochy, příspěvková organizace

Štefánikova 1142/2, 680 01 Boskovice
Štefánikova 2344/2b, 680 01 Boskovice
Křetín č. p. 12, 679 62 Křetín
Hodonín u Kunštátu č. p. 48, 679 71 Lysice
Ostrov u Macochy č. p. 363, 679 14 Ostrov u Macochy

http://www.zspboskovice.cz/
http://www.ddboskovice.cz/
http://skola.ozdravovnakretin.cz/
http://www.ddhodoninukunstatu.cz/
http://www.zsdl.net

Základní umělecké školy
Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

Ronovská 281/12, 679 04 Adamov
Zámek 3/3, 678 01 Blansko
náměstí 9. května 951/7, 680 01 Boskovice
Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
Masarykovo nám. 203/29, 679 61 Letovice
Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice

http://www.zusadamov.cz/
http://www.zusblansko.cz/
http://www.zusboskovice.cz/
http://zusjedovnice.eu/
http://www.zusletovice.cz
http://zusvo.skolniweb.cz

Ostatní školská zařízení
Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace
Středisko volného času Boskovice, příspěvková organizace
Letokruh – středisko volného času Letovice, příspěvková organizace

Údolní 1200/2, 678 01 Blansko
17. listopadu 153/1, 680 01 Boskovice
Českobratrská 137/5, 679 61 Letovice

http://www.ddmblansko.cz
http://www.ddmboskovice.cz/
http://ddmletovice.net

Lány 859/2, 664 91 Ivančice
Riegrova 40/17, 664 51 Šlapanice
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
U Školy 39, 664 84 Zastávka
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
Cvrčovice č. p. 131, 691 23 Cvrčovice
Tišnovská 15, 679 23 Lomnice
Masarykova 198, 66461 Rajhrad
Učiliště 496, 664 52 Sokolnice
nám. Míru 22, 66625 Tišnov

http://www.gjbi.cz
http://g.slapanice.cz/
http://www.gym-tisnov.cz
http://www.gzastavka.cz
http://www.gymnzidlo.cz
http://www.oucvrcovice.cz/
http://www.fortika.cz
http://www.skolarajhrad.cz
http://www.iss-sokolnice.cz
http://www.skolatisnov.cz/

Brno-venkov
Střední školy
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace
Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace
Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace
Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace
Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Školy samostatně zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dětské domovy
Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace Široká 484/42, 664 91 Ivančice
Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace
Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov
Dětský domov Vranov, příspěvková organizace
Vranov č. p. 160, 664 32 Vranov
Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace
Sadová 338, 664 43 Želešice

Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace
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http://www.neslysici-ivancice.info
https://sites.google.com/site/ddtisnov/
http://www.dd-vranov.cz/
http://skolahrou-zelesice.cz

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

Výroční zpráva Jihomoravského kraje 2018

Organizace založené a zřízené Jihomoravským krajem

Základní umělecké školy
Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

Palackého náměstí 1607/27a, 664 91 Ivančice
Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim
Komenského 702/4, 664 44 Ořechov
Náměstí 13. prosince 144/12, 664 12 Oslavany
Školní 462, 691 23 Pohořelice
U Školy 386, 664 07 Pozořice
Na Schodech 239, 665 01 Rosice
Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov
Nádražní 232, 667 01 Židlochovice

Ostatní školská zařízení
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace
Středisko volného času Pohořelice, příspěvková organizace

Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim
Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice

http://www.ddmivancice.cz
http://www.ddmkurim.cz
http://www.svcpohorelice.cz/

Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav

http://www.gbv.cz

5

http://www.zus-ivancice.cz/
http://www.zus-kurim.cz/
http://www.zusmore.cz/
http://www.zusoslavany.cz/
http://www.zuspohorelice.cz/
http://www.zus-pozorice.cz
http://zusrosice.cz/
http://www.zustisnov.cz/
http://www.zuszidlochovice.cz/

Břeclav
Střední školy
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav,
příspěvková organizace
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7,
příspěvková organizace
Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav,
příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče,
příspěvková organizace
Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

Dukelské náměstí 31/7, 693 31 Hustopeče

http://www.gymhust.cz

Komenského 273/7, 692 16 Mikulov
nábř. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav

http://www.gymik.cz
http://www.spsbv.cz

Masarykovo nám. 136/1, 693 24 Hustopeče

http://www.sou-hustopece.cz

Sobotní 116, 691 42 Valtice

Školy samostatně zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dětské domovy
Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav
Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace
Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče
Dětský domov Mikulov, příspěvková organizace
Nádražní 974/26, 692 01 Mikulov
Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková organizace
Školní 184/1, 692 01 Mikulov
Základní umělecké školy
Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Rosice, příspěvková organizace

Komenského 684/4, 693 01 Hustopeče
Bří. Mrštíků 79/1, 691 72 Klobouky u Brna
Náměstí 23/28, 692 01 Mikulov
Hlavní 178/30, 691 06 Velké Pavlovice

http://www.svisv.cz

http://www.herbenka.breclav.cz/
http://www.skolahustopece.cz
http://www.dd.mikulov.eu/
http://www.zsspmikulov.cz/

http://www.zus-hustopece.cz/
http://www.zusklobouky.czweb.org/
http://www.zus-mikulov.cz/
http://www.zus-velkepavlovice.cz

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace
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Ostatní školská zařízení
Duhovka – středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková organizace

Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav
Svobody 241/6, 692 01 Mikulov
Bří. Mrštíků 2131/30, 690 02 Břeclav

http://www.duhovka.cz
http://www.ddmmikulov.cz/
http://www.pppbreclav.cz/

Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín

http://www.gymhodonin.cz

Hodonín
Střední školy
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, příspěvková organizace
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace
Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Střední škola Strážnice, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou,
příspěvková organizace

třída Komenského 549/23, 697 11 Kyjov
Masarykova 379, 696 62 Strážnice
nám. Svobody 318, 696 81 Bzenec
Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín
Brandlova 2222/32, 695 01 Hodonín
Nádražní 471/48, 697 01 Kyjov
Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov
J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou

Školy samostatně zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dětské domovy
Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace
Jarošova 2267/1, 695 01 Hodonín
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Hodonín, náměstí B. Martinů,
nám. B. Martinů 2952/5, 695 03 Hodonín
příspěvková organizace
Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace
Sídlištní 3969/2, 695 01 Hodonín
Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice,
Vřesovice č. p. 243, 696 48 Ježov
příspěvková organizace
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace
Školní 3208/51, 697 01 Kyjov
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace
Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace
ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice
Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, Kollárova,
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
příspěvková organizace
Základní umělecké školy
Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Hodonín, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Prostřední 417, 696 17 Dolní Bojanovice
Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín
Preláta Horného 509, 696 62 Strážnice
Velká nad Veličkou 462, 696 74 Velká nad Veličkou
náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
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http://www.gymkyjov.cz
http://www.gys.cz
http://www.sosbzenec.cz
http://www.issho.cz
http://www.prumyslovka.cz
http://www.sossoukyjov.cz/
http://www.soukyjov.cz
http://www.sosostraznice.cz
http://www.oaveseli.cz

http://www.detskydomovhodonin.cz/
http://www.mszshodonin.cz/
http://skolka.awardspace.com
http://www.skolavresovice.cz
http://www.mszskyjov.cz
http://www.skolazahumnykyjov.cz/
http://www.domuvek.cz/
http://www.mszsveseli.cz/

http://www.zusbojanovice.ic.cz/
http://www.zushodonin.cz
http://www.zusstraznice.cz
http://www.zusvelka.cz/
http://www.zus-veseli.cz

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace

Výroční zpráva Jihomoravského kraje 2018

Organizace založené a zřízené Jihomoravským krajem

Ostatní školská zařízení
Středisko volného času Hodonín, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Vracov, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková organizace

nám. B. Martinů 2952/5, 695 03 Hodonín
Radějovská 848, 696 62 Strážnice
Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou
Sokolská 896, 696 42 Vracov
P. Jilemnického 2854/2, 695 03 Hodonín

5

http://www.svchodonin.cz/
http://www.ddmstraznice.cz/
http://www.ddmveseli.cz/
http://www.ddmvracov.cz
http://www.ppp-hodonin.eu/

Vyškov
Střední školy
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov,
příspěvková organizace
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

Komenského 16/5, 685 01 Bučovice

http://www.gymbuc.cz

Součkova 500, 682 11 Vyškov
Tyršova 479, 684 15 Slavkov u Brna
Sochorova 552/15, 682 01 Vyškov

http://www.gykovy.cz
http://www.iss-slavkov.eu/
http://www.sos-vyskov.cz

Školy samostatně zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dětské domovy
Základní škola a praktická škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna
Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace
Sídliště Osvobození 684/55, 682 01 Vyškov

http://www.zsmalina.cz/
http://www.mszsvyskov.cz/

Základní umělecká škola
Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace

Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov

Ostatní školská zařízení
Maják – středisko volného času Vyškov, příspěvková organizace
Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, příspěvková organizace

Brněnská 139/7, 682 01 Vyškov
Jungmannova 76/2, 682 01 Vyškov

http://www.ddm.vys.cz
http://www.pppvy.cz/

Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov
náměstí Komenského 945/4, 669 75 Znojmo
Pontassievská 350/3, 669 02 Znojmo

http://www.mkgym.cz
http://www.gymzn.cz
http://www.gpoa.cz/

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

http://www.ssmk.eu/

http://www.zusvy.cz

Znojmo
Střední školy a vyšší odborné školy
Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace
Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov,
příspěvková organizace
Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo,
příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace

Dvořákova 1594/19, 669 67 Znojmo
Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo
Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo

http://www.sos-znojmo.cz/
http://www.souuhelna.cz/
http://www.szsz.cz/

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
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Školy samostatně zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dětské domovy
Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace
Hakenova 716/18, 669 02 Znojmo
Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace
Horní Česká 247/15, 669 51 Znojmo
Základní umělecké školy
Základní umělecká škola Hrušovany nad Jevišovkou, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Miroslav, příspěvková organizace
Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov,
příspěvková organizace
Základní umělecká škola Znojmo, příspěvková organizace
Ostatní školská zařízení
Středisko volného času Miroslav, příspěvková organizace
Středisko volného času Znojmo, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková organizace

Anenská 210, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Komenského 177/1, 671 72 Miroslav
Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov
Rooseveltova 999/21, 669 02 Znojmo

http://www.ddznojmo.cz/
http://www.specialniskolyznojmo.cz/

http://www.zushrusovany.cz/
http://www.zusmiroslav.cz/
http://www.zusmkrumlov.cz/
http://www.zusznojmo.cz/

Kostelní 197/16, 671 72 Miroslav
Sokolská 1277/8, 669 02 Znojmo
Jana Palacha 955/6, 669 02 Znojmo

http://www.ddmmiroslav.wu.cz/
http://www.ddmznojmo.cz/
http://www.ppp-znojmo.cz/

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav
Purkyňova 279, 666 13 Tišnov
Široká 16, 664 95 Ivančice
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice
Brněnská 41, 693 01 Hustopeče

http://www.nemzn.cz
http://www.nemkyj.cz
http://www.nemvy.cz
http://www.nembv.cz
http://www.nemtisnov.cz
http://www.nspiv.cz
http://www.nemho.cz
http://www.nemletovice.cz
http://nemocnicehustopece.cz

Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace
LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace
Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace

Křetín 12, 679 62 Křetín
Mládeže 10, 669 02 Znojmo
Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice
Strážovská 965, 697 33 Kyjov

http://www.detskelecebny.cz/
http://www.detskecentrumzn.cz
http://www.lila.cz
http://www.dckyjov.cz

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Oblast zdravotnictví

http://www.zzsjmk.cz

Oblast vnějších vztahů
Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci,
příspěvková organizace

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace
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Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

http://www.kjmk.eu

Výroční zpráva Jihomoravského kraje 2018

Organizace založené a zřízené Jihomoravským krajem
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Oblast lázeňství
Thermal Pasohlávky, a. s.

Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky

http://www.thermalpasohlavky.cz

Oblast zadávání veřejných zakázek
CEJIZA, s. r. o.

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

http://www.cejiza.cz

Oblast autoopravárenství
CL JUNIOR AUTO Boskovice, s. r. o.

nám. 9. května 2a, 680 01 Boskovice

http://www.cljuniorauto.cz

Oblast popularizace vědy
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace

Křížkovského 554/12, 603 00 Brno

http://www.vida.cz
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Významné události v roce 2018

LEDEN

Hejtman Bohumil Šimek podepsal 10. ledna v St.
Pöltenu Pracovní program spolupráce s Dolním
Rakouskem na léta 2018–2021. Program, konkretizující Dohodu o spolupráci, uzavřenou v září
2002 ve Znojmě, spolu s ním podepsali dolnorakouská hejtmanka Johanna Mikl-Leitnerová, jihočeská hejtmanka Ivana Stráská a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk.
V pátek 12. ledna se poprvé v rámci tohoto volebního období sešli na společném pracovním jednání členové Rady Jihomoravského kraje a Rady
města Brna.

Podpis dohody v St. Pöltenu

Přijetí úvěru od Evropské investiční banky ve výši
700 milionů korun s předpokládanou splatností
v roce 2040 na ﬁnancování infrastruktury Jihomoravského kraje, zejména v oblasti sociálních věcí,
zdravotnictví a dopravy – tento záměr schválilo jihomoravské zastupitelstvo na svém jednání 15. ledna.
Řešení Železničního uzlu Brno ve variantě A – tedy
„Řeka“ – taková je preference, kterou na svém
zasedání 15. ledna schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Upřednostněny byly přitom její
varianty řešení Aa a Ac, které využívají trasy severojižního kolejového diametru pro chrlickou trať.
V prostorách brněnského výstaviště proběhlo
18. ledna slavnostní zahájení tradičního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2018,
kterého se spolu s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou a primátorem města Brna Petrem
Vokřálem zúčastnil také hejtman Bohumil Šimek.

Veletrh Regiontour 2018
Celkem 437 žádostí o „kotlíkové dotace“ za 44,893
milionu korun schválila krajská rada na svém jednání 22. ledna. Šlo o první schválené žádosti podané
v první krajské výzvě Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji II.
Celkem 95 ředitelů školských zařízení zřizovaných
krajem, kteří budou pokračovat dalších šest let
ve funkci a 24 nových konkurzních řízení – takové
bylo rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje z jednání 22. ledna na základě předložených podkladů.

Předání sanitek
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Deset moderních vozů značky Mercedes Benz si
23. ledna převzali jihomoravští záchranáři. Novou
techniku v hodnotě 26,7 milionu korun dostala
Zdravotnická záchranná služba od svého zřizovatele, Jihomoravského kraje. Sanitky se ihned
po slavnostním předání rozjely do všech okresů,
kde nahradily nejstarší vozy.
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Závěrečným ceremoniálem na zimním stadionu v České Třebové skončila 2. února v Pardubickém kraji zimní Olympiáda dětí a mládeže, které se zúčastnilo přes 1 200 mladých
sportovců. Z celkového vítězství se radoval
Liberecký kraj, Jihomoravský kraj se umístil v celkovém pořadí 14 regionálních výprav
na sedmém místě.
Společnost EY pod záštitou hejtmana Bohumila Šimka a ve spolupráci s Jihomoravským
inovačním centrem vyhlásila 14. února vítěze
soutěže EY Podnikatel roku 2017 Jihomoravského kraje. Stal se jím Oliver Dlouhý, zakladatel a spolumajitel společnosti Kiwi.com s.r.o.
Zimní Olympiáda dětí a mládeže

Sedmnáct dnů, třicet sportů a 157 271 návštěvníků – to byla bilance Olympijského
festivalu 2018 v Brně. Po úspěšné letní edici projektu Českého olympijského výboru při
příležitosti olympijských her v Riu de Janeiro
2016 zaznamenali organizátoři úspěch i se
zimním vydáním...
Evropské dotace, vlastní rozpočet i Státní
fond dopravní infrastruktury – Jihomoravský
kraj maximálně využívá všechny zdroje pro
opravy silnic II. a III. tříd, které má ve správě.
Jen na rok 2018 naplánoval stavební akce
za víc než 1,5 miliardy korun. Program výstavby, rekonstrukcí a oprav na svém únorovém
zasedání schválili radní Jihomoravského kraje.

Soutěž EY Podnikatel roku 2017

Olympijský festival na brněnském výstavišti
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Koalice Zastupitelstva Jihomoravského kraje
po roce své existence provedla zhodnocení
fungování jednotlivých oblastí a dosažených
výsledků a rozhodla se pro některé personální
změny v Radě Jihomoravského kraje. Na základě vzájemné dohody koaličních partnerů
hnutí ANO a ČSSD se po rezignaci dvou členů rady s platností od 2. března změnilo obsazení postů radních pro oblast zdravotnictví
a životního prostředí...
V brněnském sídle krajského úřadu se 16. března
uskutečnilo jednání zástupců Jihomoravského kraje a statutárního města Brna k přípravě
podkladů pro zpracování studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru.
Novým radním se stal Vít Rajtšlégr
Nejlepším sportovcem Jihomoravského kraje
za rok 2017 byl 20. března v Brně vyhlášen
sportovní lezec Adam Ondra. Obhájil tak své
vítězství v této anketě. V úvodu slavnostního
večera hejtman Bohumil Šimek poděkoval
všem úspěšným sportovcům za jejich výkony.
V roce 2017 zadal Jihomoravský kraj v rámci veřejné zakázky zpracování „Územní studie
nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti
Brno“ architektonické kanceláři knesl kynčl
architekti s.r.o. z Brna. První prezentace dokumentu se konala 28. března.

Nejlepším sportovcem kraje se stal Adam Ondra

Velikonoční jarmark
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Oslavám velikonočních svátků předcházely
ve dnech 20. a 22. března tradiční velikonoční
jarmarky v budovách krajského úřadu na Žerotínově náměstí a na ulici Cejl. Nechyběl tradiční dobročinný stánek zaměstnanců úřadu,
jehož výtěžek v částce cca 11 000 Kč byl věnován ve prospěch obecně prospěšné společnosti Na Počátku.
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Akcí „100 lip – 100 oslav“ si Jihomoravský kraj
symbolicky připomenul sté výročí vzniku Československa. Na stovce vybraných míst v kraji
se vysadilo 100 lip srdčitých. První z nich vysadil hejtman Bohumil Šimek 3. dubna v Čejkovicích v parku před místní základní školou
společně se starostou Pavlem Novotným,
místními skauty, dětmi i seniory.
Podpořit provoz venkovských prodejen v obcích na jižní Moravě si klade za cíl nový dotační program Jihomoravského kraje, který schválilo dubnové zasedání zastupitelstva.

Akce „100 lip – 100 oslav“ byla zahájena v Čejkovicích

Dar ve výši jednoho milionu korun předal
11. dubna hejtman Bohumil Šimek starostovi Školského spolku Komenský ve Vídni Karlu
Hanzlovi. Poskytnutí daru schválilo krajské zastupitelstvo na svém březnovém zasedání.
Setkáním s novým županem Zadarské župy
Božidarem Longinem zahájila delegace Jihomoravského kraje 19. dubna jednání v partnerské chorvatské provincii.
Jihomoravský kraj zřídil webovou aplikaci,
která slouží ke sdílení informací o volných
lůžkových kapacitách v nemocnicích na území kraje. Aplikace, představená 23. dubna,
je určená záchranářům při přepravě pacientů
do zdravotnických zařízení.

Pietní akt na hřbitově v Zadaru

Osmnáct organizací působících v kraji mělo
šanci získat Cenu hejtmana Jihomoravského
kraje za společenskou odpovědnost. Uplynulý
ročník poznal své vítěze 24. dubna po skončení konference nazvané „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti“.
Ocenění předal v brněnské vile Löw-Beer náměstek hejtmana Marek Šlapal.
Dotace na podporu boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území jižní Moravy
schválilo na svém zasedání 26. dubna krajské
zastupitelstvo. V první etapě bylo schváleno
rozdělení dotací ve výši přibližně 3 miliony korun, k rozdělení celkové částky 6 milionů korun
došlo během roku.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje rozhodlo 26. dubna o založení obchodní společnosti
Moravia GSA, jako dceřiné společnosti JihoCenu hejtmana JMK za společenskou odpovědnost předával náměstek Marek Šlapal
moravská rozvojová společnost, ve které má
55% podíl společnost Letiště Brno a 45%
právě Jihomoravská rozvojová. Důvodem založení této společnosti je budoucí plánované rozšíření leteckého spojení města a kraje v rámci Evropy.
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Vláda České republiky v demisi zahájila 2. května
cestu po Jihomoravském kraji návštěvou hlavního nádraží v Brně, kde členové vlády řešili výstavbu nového železničního uzlu včetně polohy
nového nádraží. Druhý den návštěvy na jihu Moravy věnovala vláda především Brnu a setkání se
starosty.
Vzpomínkové akce u příležitosti 73. výročí vítězství nad fašismem završil na jižní Moravě pietní
akt, který se uskutečnil 8. května na Moravském
náměstí v Brně. Květiny zde za Jihomoravský kraj
položil hejtman Bohumil Šimek.

Vzpomínková akce na Moravském náměstí

Devět obcí a měst jižní Moravy získalo certiﬁkát
auditu familyfriendlycommunity. Jejich představitelům předal tyto certiﬁkáty náměstek hejtmana
Marek Šlapal 17. května v prostorách brněnské
vily Löw-Beer.
Historická cesta hejtmanstvím, komentované
prohlídky, výstavy nebo hravé workshopy pro
děti – to bylo jen několik akcí, které mohli absolvovat návštěvníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje v sobotu 19. května. V rámci muzejní
noci byl pro návštěvníky připraven bohatý program v duchu první republiky. Do akce Brněnská
muzejní noc se úřad zapojil podruhé.

Muzejní noc 19. května

V pravé poledne byly 19. května hymnami Bulharské a České republiky zahájeny na Slovanském hradišti v Mikulčicích oslavy svátku svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, státního
svátku Bulharska za účasti Ilijany Jotové, viceprezidentky Bulharské republiky, a radního Tomáše Soukala.
Oﬁciální program pracovní cesty a podnikatelské mise jihomoravské delegace do ukrajinského
Lvova 23. května odstartovalo jednání hejtmana
Bohumila Šimka s jeho protějškem gubernátorem Lvovské oblasti Olegem Synyutkou.
V brněnské vile Stiassni se 24. května sešli vlastníci nejlépe opravených památek v kraji za minulý rok. Ocenění jim předal radní Tomáš Soukal.
Hlavním vítězem jihomoravské krajské soutěže
o nejlépe opravenou kulturní památku regionu
se v kategorii velké stavby počtem 3460 hlasů
stala fara ve Vranově nad Dyjí (vlastník Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí).

Festival RE:PUBLIKA 1918–2018

Na brněnském výstavišti byl 26. května zahájen
festivalu RE:PUBLIKA 1918–2018, kterého byl
Jihomoravský kraj partnerem. Festival připomenul 100 let od vzniku Československa a také 90 let od slavnostního otevření brněnského výstaviště prezidentem Tomášem G. Masarykem.
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Celkové příjmy ve výši 20 228,2 mil. Kč
a celkové výdaje 19 328,4 mil. Kč – to jsou
základní parametry hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2017, které na červnovém
zasedání schválilo krajské zastupitelstvo. Kraj
v roce 2017 hospodařil s přebytkem 899,855
milionu korun.
Jihomoravský kraj od roku 2012 každoročně
uděluje titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje. V roce 2018 byl seznam
držitelů titulu rozšířen hned o šest nových
jmen a spolu s nimi o dalších šest unikátních
oblastí lidové rukodělné tvorby.

Noví mistři tradiční rukodělné výroby

Zlepšující se provozní výsledky, nízká zadluženost, solidní likvidita, silná kapacita samoﬁnancování a obezřetné řízení rozpočtu – to
jsou silné stránky hospodaření Jihomoravského kraje, díky kterým byl kraji udělen společností Moody's mezinárodní rating na úrovni A2
a národní rating na úrovni Aa3.cz. Udělení ratingu vzala na vědomí krajská rada 11. června.
Nehoda v lodní dopravě v důsledku střetu
výletní lodě s kmenem stromu skrytého pod
hladinou a záchrana osob z vodní hladiny – to
bylo námětem červnového taktického cvičení
složek Integrovaného záchranného systému
Jihomoravského kraje KATAMARÁN 2018
na vodní nádrži Nové Mlýny III, v blízkosti přístaviště YachtClub Dyje.

Přehlídka České ručičky

Ve dnech 14. a 15. června se v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích uskutečnilo
slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti a mládež „Čarovné barvy země“
a soutěže mladých literárních talentů „Skrytá
paměť Moravy“.
Dvacet jedna nejšikovnějších mladých řemeslníků bylo oceněno v rámci jubilejního desátého ročníku přehlídky České ručičky. Galavečer se konal 20. června na brněnském
výstavišti. Náměstek hejtmana Roman Hanák
předal těmto žákům učňovských oborů zlatou
plaketu Českých ručiček.

Cvičení Katamarán

Do celkem 51 obcí jižní Moravy zamířila dotace na podporu provozu venkovských prodejen. Rozdělení částky dvou milionů korun
schválilo krajské zastupitelstvo na svém zasedání 21. června. Šlo o premiéru nového krajského dotačního programu.
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Na budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, stejně jako na radnicích a obecních
úřadech více než 1400 měst a obcí Moravy,
zavlála 5. července vedle vlajek České republiky a Jihomoravského kraje také vlajka v moravských zemských barvách – červené a žluté
doplněná moravským zemským erbem.
V Hruškách na Vyškovsku se 14. července
uskutečnilo slavnostní předání cen vítězům
jednotlivých kategorií krajského kola soutěže
Vesnice roku. Ocenění nejlepším obcím za
Jihomoravský kraj předal hejtman Bohumil
Šimek a radní Petr Hýbler.

Vesnicí roku se staly Hrušky

Delegace Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem se 29. července
zúčastnila Slavností bratrství Čechů a Slováků, které se konají pravidelně poslední červencovou neděli na Velké Javořině.
Poslední červencový den byl v Praze odstartován Handy cyklo maraton 2018 pořádaný spolkem Cesta za snem. Pro sportovce
a jejich doprovod pracovníci krajského úřadu
zajistili ve dnech 1. až 3. srpna občerstvení
a odpočinkovou zónu.

Slavnost bratrství Čechů a Slováků

Handy cyklo maraton
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Společnost Thermal Pasohlávky s platností
od 1. srpna vyhlásila záměr prodeje strategických pozemků v lokalitě Pasohlávky, které jsou
určené k výstavbě lázeňského resortu. Cílem
bylo najít kupujícího, který nabídne nejvyšší nabídkovou cenu za pozemky a současně splní
další podrobně speciﬁkované podmínky.
Desetitisíce diváků sledovaly z tribun brněnského Masarykova okruhu nedělní (5. srpna)
vyvrcholení závodů motocyklového mistrovství
světa – Velké ceny České republiky.

Velká cena České republiky

V prostorách brněnského hradu Špilberk u vyhlídkového Glorietu si 15. srpna účastníci
vzpomínkového aktu připomenuli 373. výročí
úspěšné obrany města před švédskými vojsky.
Za Jihomoravský kraj zde památku obránců
moravské metropole květinami uctil náměstek
hejtmana Marek Šlapal.
Kličkování mezi výtluky, trhliny ve vozovce, zvlněný povrch a nevhodně uspořádaná křižovatka
u severovýchodního okraje obce. Tak vypadala
silnice II/408 na průtahu vsí Hrádek nedaleko
Znojma. Jihomoravští silničáři však komunikaci
zcela zrekonstruovali a místo stykové křižovatky
zbudovali bezpečnější a přehlednější rondel.

Připomínka úspěšné obrany Brna

Silnice II/430 mezi Tučapy a Vyškovem vede
podél dálnice D1. Řidiči ji proto v minulosti
často používali jako objízdnou trasu a trpěla
i silnou zátěží z nákladní dopravy. Špatný stav
silnice je však od srpna 2018 minulostí. Jihomoravský kraj ji za necelých 61 milionů korun
opravil.

Nový průtah obcí Hrádek
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Slavnostním průvodem, poděkováním za úrodu
a dožínkovým pásmem vyvrcholily letošní Jihomoravské dožínky, které 1. září hostily Boskovice.
Jednáním hejtmana Bohumila Šimka s županem Jozefem Viskupičem začala v Trnavě 5. září
dvoudenní návštěva delegace Jihomoravského
kraje v Trnavském samosprávném kraji.
Více než tři kilometry vozovky ve třech silničních
úsecích na průtahu obcí Hrubá Vrbka zrekonstruoval Jihomoravský kraj s využitím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.
Stavbu za téměř 40 milionů korun 6. září spolu
se starostou a zástupci zhotovitele slavnostně
otevřel náměstek hejtmana Roman Hanák.
Jihomoravské dožínky
Slavnostním poklepáním základních kamenů
18. září zahájil Jihomoravský kraj ve spolupráci s Trnavským samosprávným krajem výstavbu lávky přes řeku Moravu v rámci projektu
„Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové
komunikace v archeologickém parku Mikulčice-Kopčany“.
V prostorách vily vily Löw-Beer v Brně se 18.
září konalo již druhé slavnostní setkání hejtmana
Jihomoravského kraje se členy brněnského diplomatického sboru.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém
zasedání 20. září schválilo doﬁnancování sociálních služeb ve výši bezmála 101 milionů
korun.
Zahájení stavby lávky přes řeku Moravu
Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek
a za přínos k jeho rozvoji v České republice
udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Ministerstvo zemědělství během konference
20. září s názvem „Odpovědné veřejné zadávání
2018“ dvěma institucím – Masarykově univerzitě a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
Primaciální palác v Bratislavě hostil 26. září
Večer Jihomoravského kraje. Slavnostní setkání představitelů samospráv a osobností z obou
stran hranice Jihomoravský kraj zorganizoval
u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného
Československa.
Více než 6 kilometrů zrekonstruované silnice
z Deblína do Tišnova, dva mosty a řada dalších
stavebních objektů. Tak se dá ve zkratce shrnout
doposud největší akce, kterou realizoval Jihomoravský kraj s pomocí Integrovaného regionálního operačního
programu. Otevřena byla 27. září.
Setkání se členy brněnského diplomatického sboru
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ŘÍJEN

Odstranění havarijního stavu bylo cílem v říjnu
zahájených oprav lávky přes Švýcarskou zátoku na Vranovské přehradě. Převážnou část nákladů na opravu (17,3 milionu z celkové částky
19,3 milionu korun) uhradil Jihomoravský kraj.
Nejvyšší političtí představitelé Brna, Jihomoravského kraje, Kuřimi, Rosic, Slavkova u Brna,
Šlapanic a Židlochovic dne 3. října společně
podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti.

Podpis Memoranda o spolupráci v rámci jednání Brněnské metropolitní oblasti

Titul „Víno Jihomoravského kraje 2018“ získala
8. října čtyři regionální vína. Dvě bílá vína a dvě
červená vína zvítězila v soutěži, kterou vyhlásil
Jihomoravský kraj. Vína reprezentují region jižní
Moravy při oﬁciálních akcích.
Jihomoravský ﬁlmový nadační fond vyhlásil v říjnu výzvu určenou na podporu vzniku nových
projektů. Příspěvky směřují na vývoj první verze
scénáře hraných a animovaných audiovizuálních děl, celovečerních či krátkých, a také seriálů.
Situaci se skokovým nárůstem mzdy řidičů autobusových dopravců kraj po vyplacení desítek
milionů korun jako kompenzaci za nárůst mezd
řidičů řešil na mimořádné schůzi rady 19. října
vypovězením smluv a novou soutěží.

Akce „100 lip – 100 oslav“ vyvrcholila v Mikulčicích a Kopčanech

Zlatou medaili Jihomoravského kraje a věcné
dary předal 24. října hejtman Bohumil Šimek
Monice Pecinové, odborné učitelce Vyšší odborné školy zdravotnické Brno za záchranu lidského života.
Vysazením lip s pořadovými čísly 99 a 100
v Kopčanech a Mikulčicích v neděli 28. října
2018 vyvrcholila akce „100 lip – 100 oslav“.
Tou si od dubna do října Jihomoravský kraj
symbolicky připomenul sté výročí vzniku Československa. Na stovce vybraných míst v kraji
bylo vysázeno 100 lip srdčitých.
V neděli 28. října, v den stého výročí vzniku
Československa, odstartovala prvním odletem
z brněnského letiště nová pravidelná linka Brno
– Milán Bergamo.

Nová linka Brno–Milán Bergamo
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LISTOPAD

Smlouvu o přijetí úvěru od Evropské investiční
banky (EIB) ve výši 700 milionů korun schválili jihomoravští zastupitelé na svém zasedání 1. listopadu. V seznamu projektů, které bude možné ﬁnancovat tímto úvěrem jsou výjezdové základy ZZS
JMK, domovy pro seniory i rekonstrukce silnic.
Záměr výstavby nové dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy včetně přípravy zadávacího řízení této akce metodou Design & Build
schválila 5. listopadu Rada Jihomoravského kraje.

Schválení smlouvy o přijetí úvěru EIB

Společnost Ryanair 6. listopadu oznámila start
nové pravidelné linky z Brna na Berlín Schönefeld. Létá dvakrát týdně jako součást letního
letového řádu Ryanairu na rok 2019. Pro Jihomoravský kraj a město Brno je to další z dílčích
úspěchů ve snaze zvýšit počet pravidelných linek
z krajského letiště.
Poklepem základního kamene 9. listopadu začala
výstavba Vzdělávacího a výcvikového střediska
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského
kraje (ZZS JMK) v Brně-Bohunicích.
Příjem žádostí o ﬁnanční podporu v rámci projektu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“ nebo také „Kotlíkové dotace“
byl v listopadu prodloužen do 31. března 2019.
V prostorách brněnského sídla krajského úřadu
převzali 15. listopadu z rukou hejtmana Bohumila
Šimka ocenění vítězové regionálního kola soutěže Spokojený zákazník.

Veletrh středních škol
Více než sedmdesátka studentů se 20. listopadu sešla na každoročním slavnostním setkání
nejúspěšnějších žáků a studentů s představiteli
Jihomoravského kraje. V zasedacím sále brněnského sídla kraje je přivítal hejtman Bohumil
Šimek spolu s radní Janou Pejchalovou.
Hejtman Bohumil Šimek se 22. listopadu ve své
pracovně setkal s nově zvolenou primátorkou
statutárního města Brna Markétou Vaňkovou. Tématem jednání bylo pokračování společných projektů Jihomoravského kraje a města Brna.
V areálu brněnského výstaviště 22. listopadu
začal XXIV. ročník veletrhu středních škol, jehož
součástí byl poprvé také Festival vzdělávání.
Předání Cen Jihomoravského kraje

Vyhodnocení XVI. ročníku Soutěže diplomových
prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii
v Jihomoravském kraji proběhlo v rámci tradiční studentské mezioborové konference dne 27. listopadu v prostorách krajského úřadu.
V sále konventu Milosrdných bratří v Brně se 29. listopadu uskutečnilo slavnostní předání Ceny Jihomoravského
kraje deseti osobnostem jižní Moravy. Premiérovou Cenu hejtmana obdržela Věra Sosnarová.
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PROSINEC

Pietním aktem v areálu památníku Mohyla míru
u obce Prace vyvrcholily v neděli 2. prosince
2018 vzpomínkové akce u příležitosti 213. výročí bitvy u Slavkova.
Novou ředitelkou Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje s platností od 1. ledna 2019 jmenovala Rada Jihomoravského kraje
MUDr. Hanu Albrechtovou.
Částku 25 milionů korun jako dotace městu
Brnu na Janáčkovo kulturní centrum schválilo
krajské zastupitelstvo na svém prosincovém
zasedání.

Vzpomínkové akce k výročí bitvy u Slavkova

Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání dobrovolníků v Jihomoravském kraji. Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku této ceny se uskutečnilo 4. prosince.
Územní studie doporučila konečnou podobu
dopravního uspořádání v brněnské aglomeraci. Byla vyhotovena za 19 měsíců, vedení
kraje ji poprvé představilo starostům obcí
10. prosince.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém
zasedání 13. prosince schválilo rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2019. Rozpočet byl
sestaven jako schodkový, zdroje kraje jsou tvořeny celkovými příjmy ve výši 7 642,5 mil. Kč,
výdaje byly navrženy ve výši 7 832,5 mil. Kč.

Představení územní studie

Jihomoravský kraj se po osmi letech rozhodl modernizovat své logo a vizuální identitu.
Na základě výběrového řízení byl v prosinci
vybrán návrh založený na jednoduchosti, minimalismu a nadčasovosti, který má své základy
v moravské tradiční tvorbě. Vychází tedy z tradičních barev a tvarů moravské keramiky, krojů
i architektury.

Schválení rozpočtu kraje na rok 2018
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Významné investiční akce Jihomoravského
kraje v roce 2018
Oblast regionálního rozvoje
„Srdce v domě, příspěvková organizace – Transformace I. etapa“
Předmětem projektu je částečná deinstitucionalizace zařízení Srdce v domě v Klentnici, kde je poskytována
služba domov pro osoby se zdravotním postižením. V rámci projektu budou vybudovány dva nové objekty
pro bydlení, a to v rámci poskytování služby chráněného bydlení komunitního typu. Do nové služby přejde
celkem 12 uživatelů z původního ústavního zařízení. Dojde tak k trvalému snížení kapacity původního zařízení
a současně vybudování nové služby komunitního typu v obci Lednice.
Celkové náklady:
Zdroj ﬁnancování:

Doba realizace:

38 800 000 Kč
EU (85 % způsobilých výdajů) – 24 082 200 Kč
Státní rozpočet České republiky (SR ČR) (5 % způsobilých výdajů)
– 1 416 600 Kč
JMK – 13 301 200 Kč
07/2014 – 03/2020

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=362702&TypeID=2

„Transformace DOZP Zámek Břežany p. o. ‚Otevřený zámek’“
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti komunitních služeb Domova pro osoby se zdravotním
postižením (DOZP) a sociální začleňování uživatelů v JMK. V rámci částečné transformace DOZP Zámek
Břežany, p. o. dojde ke koupi pozemků a výstavbě rodinných domů v souladu s materiálně-technickým standardem pro služby sociální péče za účelem provozování nové komunitní služby DOZP s novou registrací
a pověřením služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), plně v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.
Celkem 24 dospělých uživatelů se přestěhuje do 4 skupinových domácností po 6 ve čtyřech domcích v běžné zástavbě.
Celkové náklady:
Zdroj ﬁnancování:

Doba realizace:

69 204 000 Kč
EU (85 % způsobilých výdajů) – 58 520 000 Kč
SR ČR (5 % způsobilých výdajů) – 3 442 000 Kč
JMK – 7 242 000 Kč
05/2016 – 12/2019

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=368828&TypeID=2

„Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém
parku Mikulčice – Kopčany“
Předmětem projektu, který je realizován ve spolupráci s Trnavským samosprávným krajem, je stavba lávky
v délce 143 m přes hraniční řeku Moravu a vybudování navazujících přístupových komunikací v celkové délce
3,1 km s vyznačením 8,5 km nové cyklotrasy, která se napojí na již existující infrastrukturu.
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102 513 000 Kč
EU (85 % způsobilých výdajů) – 35 991 550 Kč
SR ČR (5 % způsobilých výdajů) 2 117 150 Kč
JMK – 4 234 300 Kč
09/2017 – 12/2019

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=362837&TypeID=2

„eHealth v Jihomoravském kraji“
Předmětem projektu je vybudování nového eHealth systému pro výměnu zdravotnické dokumentace na území Jihomoravského kraje.
Systém bude sloužit pro zajištění efektivní výměny zdravotních dat a zdravotnické dokumentace mezi všemi
zdravotnickými zařízeními poskytujícími přednemocniční nebo akutní lůžkovou péči na území Jihomoravského
kraje a pro zvýšení efektivity poskytování zdravotní péče na tomto území.
Dojde k vybudování základní informační infrastruktury pro agendu zdravotnictví a proběhne dodávka nezbytné
HW a SW infrastruktury pro potřebné informační systémy.
Celkové náklady:
Zdroj ﬁnancování:

Doba realizace:

22 152 700 Kč (včetně povinné udržitelnosti)
EU (85 % způsobilých výdajů) – 10 604 300 Kč
SR ČR (5 % způsobilých výdajů) – 623 700 Kč
JMK – 10 924 600 Kč
03/2017 – 12/2019

„Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje“
Předmětem projektu je vybudování vzdělávacího a výcvikového střediska (dostavba stávající stavby) výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně-Bohunicích, její odpovídající vybavení vnitřním zařízením (nábytkem), audiovizuální technikou a PC technikou včetně pořízení souboru pokročilých simulátorů a polygonu – lezecké stěny.
Díky realizaci projektu vznikne špičkové zázemí umožňující efektivní výuku dospělých, praktickou výuku modelových situací s využitím pokročilých simulátorů. Bude možné provádět výcvik personálu pro mimořádné
situace a krizové stavy.
Celkové náklady:
Zdroj ﬁnancování:

Doba realizace:

119 408 100 Kč
EU (85 % způsobilých výdajů) – 81 276 800 Kč
SR ČR (5 % způsobilých výdajů) – 4 781 000 Kč
JMK – 33 350 300 Kč
02/2017 – 12/2019
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„Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“
Projekt řeší potřebu zkvalitnění vozového parku na páteřních regionálních linkách S2 (Letovice – Blansko –
Brno – Křenovice hor. n.) a S3 (Tišnov – Brno – Břeclav) IDS JMK prostřednictvím pořízení 36 ks nových
elektrických jednotek pro železniční osobní dopravu. Počet je zdůvodněný provozním konceptem taktové dopravy páteřních linek regionální dopravy, frekvencemi cestujících a výhledem rozvoje Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Jednotky budou jednosystémové, splňující požadavky na bezbariérovost,
bezpečnost a komfort cestujících.
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro širší využití železniční dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku s dopadem na zvýšení kvality a spolehlivosti služeb osobní železniční dopravy v závazku veřejné
služby a posílení její konkurenceschopnosti vůči individuální automobilové dopravě.
Celkové náklady:
Zdroj ﬁnancování:
Doba realizace:

7 806 786 900 Kč
EU (85 % způsobilých výdajů) – 5 483 624 000 Kč
JMK – 2 323 163 000 Kč
02/2017 – 12/2022

Připravované investiční akce:
„Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC“
Předmětem projektu je zkvalitnění a rozšíření inovační infrastruktury centra INTEMAC v Kuřimi jako výzkumně
vývojové základny sdílených služeb v oblasti obráběcích strojů, strojírenské výrobní techniky a technologií
na podporu zvýšení konkurenceschopnosti strojírenství. Hlavní aktivitou projektu jsou stavební práce spojené s realizací přístavby o podlahové ploše 605 m2 s novou těžkou laboratoří a úpravami stávajícího objektu
centra INTEMAC.
Projekt je v současné době předložen k hodnocení v rámci výzvy č. I. Programu podpory Služby infrastruktury
– ITI Brno.
Celkové náklady:
Zdroj ﬁnancování:
Doba realizace:

55 873 100 Kč
EU (50 % způsobilých výdajů) – 26 782 200 Kč
JMK – 29 091 000 Kč
03/2018 – 11/2020

Oblast Odboru kancelář ředitele
Rekonstrukce budovy Žerotínovo náměstí 1, Brno, vč. zabudování klimatizace
Předmětem investiční akce bylo provedení částečné rekonstrukce budovy Žerotínovo náměstí 1. Součástí
investiční akce bylo vybudování klimatizace, rekonstrukce podlah a výmalba stěn. Zároveň došlo k přesunu
a modernizaci hlavní podružné rozvodny a byla provedena výměna světel na chodbách, včetně nových kabelových tras. V rámci realizace jednotlivých etap stavebních prací byly postupně kompletně vystěhovány
a následně znovu nastěhovány všechny kanceláře v budově Žerotínovo náměstí 1.
Celkové náklady:
Termín realizace:
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Stav po realizaci

Rozšíření dveřního otvoru v 1. NP budovy Žerotínovo náměstí 1
Předmětem investiční akce bylo rozšíření stávajícího prostupu mezi budovami Žerotínovo náměstí 1 a 3. Součástí stavebních prací byla také rekonstrukce dlažby v části zvýšeného přízemí budovy, dodávka a montáž
nových protipožárních dveří a odstranění nepůvodních kovových mříží a dřevěných prosklených stěn ze schodiště. Rozšíření prostupu mezi budovami bylo nutné mimo jiné z důvodu nevyhovujícího stávajícího prostupu
z hlediska přístupu pro osoby s tělesným postižením.
Celkové náklady:
Termín realizace:

Stav před realizací

382 600,80 Kč bez DPH
10/2018 – 12/2018

Stav po realizaci
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Modernizace sociálních zařízení v budově Žerotínovo náměstí 3
Předmětem investiční akce byla kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v centrální části budovy Žerotínovo náměstí 3 (zvýšené přízemí až 4. patro), zahrnující výměnu sanitárního a dalšího vybavení toalet, výměnu
stoupaček vody a odpadů, odvětrání kanalizace na střechu budovy, výměnu rozvodů vzduchotechniky, výměnu obkladů a dlažeb, výměnu osvětlení včetně nových rozvodů NN a provedení výmalby. Na těchto sociálních
zařízeních byla také provedena změna způsobu osoušení rukou, stávající způsob osoušení pomocí papírových ručníků byl nahrazen moderními bezkontaktními osoušeči rukou. Tato změna vychází z doporučení studie
LCA, kterou si Jihomoravský kraj nechal zpracovat.
Celkové náklady:
Termín realizace:

3 361 638,79 Kč bez DPH
07/2018 – 09/2018

Stav před realizací

Stav po realizaci

Oblast kultury a památkové péče
Název: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace – Zakoupení plakátu
A. Muchy „Médea“
Stručná charakteristika:
Plakát „Médea“ byl vytvořen Alfonsem Muchou v roce 1898 pro divadelní hru pařížského divadla Théâtre
de la Renaissance se slavnou herečkou Sarah Bernhardtovou v hlavní roli. Patří k nejdůležitějším Mucho-
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vým zakázkám pro divadlo. Zakoupením tohoto artefaktu Muzeum v Ivančicích,
pobočka Muzea Brněnska, rozšířilo fond děl svého rodáka světového jména
o prvotřídní ukázku jeho pařížské plakátové tvorby, která se stane páteřním
exponátem právě připravované nové stále expozice věnované A. Muchovi.
Celkové náklady:
Zdroj ﬁnancování:

Termín realizace:

330 tis. Kč
JMK: 65 tis. Kč
Zdroje PO JMK: 85 tis. Kč
Ministerstvo kultury: 180 tis. Kč
2018

Plakát Médea

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace – „Zateplení
budovy Městského muzea ve Veselí nad Moravou“
Předmětem akce byly stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu. Zejména byly vyměněny výplně otvorů a zatepleny fasády a stropní a střešní konstrukce. Dále byla provedena injektáž obvodové stěny objektu a doplněna hydroizolace. Akce byla spoluﬁnancována z OPŽP.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

Průčelí muzea – stav před realizací

09/2018 – 11/2018
5 252 000 Kč
JMK 3 227 000 Kč
OPŽP 2 025 000 Kč

Průčelí muzea – stav po realizaci
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Pohled od řeky – stav před realizací

Pohled od řeky – stav po realizaci

Jihomoravský kraj – „Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova
domova mládeže a Školní jídelny Brno“
Jednalo se o rekonstrukci kuchyňského provozu a potřebného zázemí s jídelnou v památkově chráněném
objektu na ulici Cihlářská v Brně, který je využíván Masarykovým domovem mládeže a Školní jídelnou, příspěvkovou organizací.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

Školní jídelna – stav před realizací

01/2018–08/2018
24 002 000 Kč
JMK 24 002 000 Kč

Školní jídelna – stav po realizaci

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace – „Výměna oken zámku
Vyškov“
Předmětem akce byla kompletní výměna stávajících nenávratně poškozených dřevěných dvojitých oken na nemovité kulturní památce zámku Vyškov. Provedením výměny stávajících oken za jejich repliky došlo k zajištění
objektu před nepříznivými vnějšími vlivy, čímž byly docíleny mimo jiného i komfortnější podmínky v objektu.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:
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08/2018 – 12/2018
4 590 000 Kč
JMK 4 590 000 Kč
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7

Muzeum – stav po realizaci

Oblast sociálních věcí
Domov na Jarošce, příspěvková organizace – „Rekonstrukce střechy – část B“
Rekonstrukce střechy zahrnovala výměnu stávajícího krovu, střešní krytiny včetně klempířských výrobků s montáží střešních oken. Nový krov byl proveden v souladu se záměrem budoucí realizace půdní vestavby pro
humanizaci objektu (vestavba dvou jednolůžkových a pěti dvoulůžkových pokojů včetně sociálního zázemí).
Doba realizace: 04/2018 –12/2018
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
4 691 000 Kč
Zdroje ﬁnancování:
JMK 4 485 000 Kč
Domov na Jarošce, příspěvková organizace 206 000 Kč

Průběh realizace

Domov u Františka, příspěvková organizace – „Zastínění oken“
Realizací akce byla provedena instalace 122 ks venkovních žaluzií s elektrickým pohonem, čímž došlo
ke zlepšení tepelného komfortu pro uživatele. Vzhledem k tomu, že většina oken pokojů a společných
prostor je situována na jih a jihozápad, docházelo v letních měsících ke značnému přehřívání uvedených prostor.
Doba realizace: 04/2018 – 06/2018
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
4 500 000 Kč
Zdroje ﬁnancování:
JMK 4 500 000 Kč

Stav po realizaci
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Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace – „Zateplení budovy
a výměna oken na p. č. 5952/1 v k. ú. Hodonín“
Realizací akce bylo provedeno zateplení obvodového pláště pavilonu A, kde je lůžková část (výměna výplní
otvorů byla provedena v minulosti) a současně výměna výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a střechy
pavilonu B, kde se nachází stravovací provoz a technické zázemí organizace.
Akce byla prováděna v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 – Energetické úspory,
speciﬁckého cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů
energie“.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

Stav před realizací

04/2018 – 08/2018
14 020 000 Kč
JMK 10 161 000 Kč
OPŽP 3 759 000 Kč
Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
100 000 Kč

Stav po realizaci

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace – „Oprava výplní otvorů
– havarijní stav“
Realizací akce byla provedena částečná výměna a částečná repase výplní otvorů v památkově chráněném
objektu v počtu 160 ks, čímž se omezily značné úniky tepla a zatékání do objektu při prudkých deštích. Práce
byly prováděny za plného provozu organizace. Došlo ke zlepšení prostředí a tepelného komfortu pro uživatele
sociálních služeb.
Doba realizace: 02/2018 – 07/2018
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
8 912 000 Kč
Zdroje ﬁnancování:
JMK 8 912 000 Kč

Stav po realizaci
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Emin zámek, příspěvková organizace – „Výměna oken a dveří“
Realizací akce byla provedena částečná výměna a částečná repase výplní otvorů v památkově chráněném
objektu v počtu 96 ks, čímž se omezily značné úniky tepla a zejména bezpečnost, neboť část okenních křídel
byla již v havarijním stavu, kdy hrozilo uvolnění ze závěsů. Práce byly prováděny za plného provozu organizace.
Došlo ke zlepšení prostředí, tepelného komfortu a bezpečnosti pro uživatele sociálních služeb.
Doba realizace: 03/2018 – 11/2018
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
5 815 000 Kč
Zdroje ﬁnancování:
JMK 5 815 000 Kč

Stav po realizaci

Paprsek, příspěvková organizace – „Evakuační výtah“
Stavební akce zahrnovala přístavbu zděné výtahové šachty a instalaci lůžkového evakuačního výtahu. Evakuační výtah má 3 stanice, z čehož jedna je průchozí do venkovního prostoru, s nosností 1600 kg a připojením
na záložní zdroj elektrické energie. Součástí akce byla také rekonstrukce elektrické požární signalizace
s dálkovým přenosem požárního poplachu.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

Stav před realizací

04/2018 – 11/2018
5 634 000 Kč
JMK 5 158 000 Kč
Paprsek, příspěvková organizace 476 000 Kč

Stav po realizaci
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Oblast školství
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov,
příspěvková organizace – „Rekonstrukce části budovy Gymnázia a SOŠZE
Vyškov“
Tato akce spočívala v zateplení stropu půdy a obvodových stěn budovy školy, výměně vnějších výplní otvorů,
které nebyly dosud vyměněny a v sanaci vlhkosti 1. NP a 1. PP budovy školy. Touto rekonstrukcí bylo dosaženo plánovaného cíle snížení energetické náročnosti budovy.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

Stav před realizací

03/2018 – 09/2018
10 948 000 Kč
JMK 10 948 000 Kč

Stav po realizaci

Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace – „Rekonstrukce
havarijního stavu inženýrských sítí v prostoru šaten“
V rámci akce byla provedena kompletní rekonstrukce ležaté kanalizace v prostoru pod suterénem školy,
která byla v havarijním stavu. Současně bylo provedeno nové částečné napojení na svislé rozvody odpadů
a rozvodů vody, a to na patu stropu. V návaznosti na nezbytnou demolici stávající podlahy bylo provedeno
zhutnění podkladu, provedena nová termo a hydroizolace a položen nový povrch podlahy. V rekonstruovaném
prostoru, kde jsou situovány šatny pro 600 žáků školy, byla dále rekonstruována a modernizována kompletní
elektroinstalace a šatny byly vybaveny novým, moderním nábytkem. Celkově vznikl bezpečný a přijatelný prostor, každodenně užívaný všemi žáky školy.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

10/2017 – 06/2018
7 410 000 Kč
JMK 7 410 000 Kč

http://www.gvid.cz/2018/01/zacala-rekonstrukce-v-prostoru-saten/
http://www.gvid.cz/2018/02/rekonstrukce-saten-je-v-plnem-proudu/
http://www.gvid.cz/2018/06/rekonstrukce-saten-a-casova-schranka/
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7

Stav po realizaci

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace – „Výměna
oken“
Byla provedena náhrada stávajících dvojitých oken budovy školy novými okenními výrobky z lepených dřevěných proﬁlů s izolačními dvojskly. Dále byly nahrazeny stávající venkovní dveře novými výrobky. Celkový počet
vyměňovaných oken a dveří – 216 ks. Součástí předmětu díla byla rovněž výměna venkovních i vnitřních
okenních parapetů, zednické zapravení vnitřních ostění výplní otvorů a montáž nových zastiňovacích rolet.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

09/2017 – 12/2018
7 315 080 Kč
JMK 7 259 453 Kč
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo,
příspěvková organizace 55 627 Kč

Průběh realizace

Stav po realizaci

Venkovní část po realizaci

Stav po realizaci
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Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace –
"Výměna oken v budově Pontassievská 350/3, Znojmo – havarijní stav"
Cílem akce byla náhrada části stávajících dvojitých a zdvojených oken budovy sídla školy novými okenními
výrobky z lepených dřevěných proﬁlů a s izolačními dvojskly. Bylo vyměněno celkem 189 kusů oken.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

11/2017 – 12/2018
5 154 000 Kč
JMK 5 154 000 Kč

Stav po realizaci

Stav po realizaci

Stav po realizaci

Stav po realizaci

Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková
organizace – „Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa a sanace vlhkosti
suterénních prostor ZŠ“
Dokončení rekonstrukce elektroinstalace (bleskosvody) a první etapa sanací suterénu školy (napojení na kanalizaci, sanace zdiva, drenáže), konečná realizace sanace suterénu bude provedena v roce 2019 (dokončení sanací, drenáží, oprava místností včetně sanitárního zařízení).
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:
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7/2018 – 12/2018
8 089 192 Kč
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Stav před realizací

Stav pro realizaci
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Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace – „Výměna oken a oprava střechy
ve dvorním traktu – havarijní stav“
Předmětem akce byla výměna stávajících dřevěných oken a dveří ve dvorní přístavbě a spojovací chodbě
sídla organizace na Kotlářské ulici za plastová okna a dveře s izolačním trojsklem a oprava střešního pláště
tělocvičny a spojovacích chodeb. Realizací akce bylo dosaženo výrazné úspory energií, zamezení zatékání
a zlepšení vnitřního prostředí budovy v průběhu celého roku.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:
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09/2018 – 11/2018
5 521 000 Kč
JMK 5 442 000 Kč
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
79 000 Kč

Výměna oken – stav před realizací

Výměna oken – stav po realizaci

Okna v krčku budovy – stav před realizací

Okna v krčku budovy – stav po realizaci

Střecha – stav před realizací

Střecha – stav po realizaci
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková
organizace – „Malířské centrum“
Realizací projektu byly vybudovány polyfunkční výukové prostory a modernizováno materiálové vybavení určené pro praktické vyučování učebních oborů malíř a lakýrník, zedník, strojní mechanik, elektrikář-silnoproud,
elektrikář.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

06/2017 – 02/2019
24 796 458 Kč
JMK 2 479 646 Kč
IROP 21 076 989 Kč
SR ČR 1 239 823 Kč

Další informace www.sou-hustopece.cz

Situace před realizací

Stav po realizaci

Stav po realizaci
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Stav po realizaci

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace „Stavební úpravy
učebních hal – areál SPŠ Jedovnice, p. o., Na Větřáku 463, Jedovnice“
Bylo provedeno zateplení budov, výměna otvorových výplní, úprava otopné soustavy, instalace VZT, instalace
nového hromosvodu. Zlepšením tepelnětechnických vlastností obvodových konstrukcí budov dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

03/2018 – 09/2018
17 954 126 Kč
OPŽP 7 893 265 Kč
JMK 9 742 000 Kč
Střední průmyslová škola Jedovnice,
příspěvková organizace 318 861 Kč

http://www.spsjedovnice.cz/stavba18

Stav před realizací
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Střední škola polytechnická Brno, příspěvková organizace – „Rekonstrukce
ubytovacích buněk domova mládeže – odstranění nevyhovujícího stavu požárně bezpečnostního řešení – II. část“
II. část rekonstrukce domova mládeže řešila západní část objektu, východní část již byla zrekonstruována
v roce 2017. V rámci této části byly zbývající původní místnosti a již přebytečné společné sprchy a záchody
přestavěny na další pokoje sloužící pro ubytování, a to ve stejném standardu, jako rekonstruované pokoje
ve východní části – tedy dvoulůžkové pokoje z vlastním hygienickým zázemím, čímž došlo ke značnému zvýšení komfortu ubytování a dále k zajištění splnění protipožárních, hygienických a protihlukových norem. Dále
došlo k úpravě denní místnosti, úklidových komor a skladů.
Úpravou dispozic západní části objektu (II. část rekonstrukce) došlo k navýšení kapacity domova mládeže
(po předchozím snížení v rámci I. části rekonstrukce).
Došlo tedy k navýšení z původních 78 lůžek, které byly k dispozici po provedení I. části rekonstrukce v roce
2017 na 88 lůžek. Oproti původní kapacitě domova mládeže před započetím rekonstrukce 92 lůžek tedy
došlo ke snížení o 4 lůžka, ale zato o značné navýšení standardu ubytování – všechny nové pokoje jsou maximálně dvoulůžkové a mají samostatnou koupelnu.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

07/2018 – 09/2018
6 712 500 Kč (500 000 Kč pokuta za nedodržení termínu,
celkové náklady tedy 6 212 500 Kč)
JMK 5 260 000 Kč (po odečtení pokuty 500 000 Kč)
Střední škola polytechnická, příspěvková organizace
952 500 Kč

Stav před realizací
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Stav po realizaci

Střední škola Strážnice, příspěvková organizace – „Stavební úpravy objektu
dílen Střední školy Strážnice“
Projekt byl realizován v rámci programu IROP 33. výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol.
V rámci realizace projektu se provedly stavebně technické úpravy objektu dílen Střední školy Strážnice,
po kterých došlo k vybudování nových učeben odborného vzdělávání a vybavení učeben, kabinetů a dílen
potřebným strojním a základním vybavením, které povedou ke zkvalitnění výuky žáků školy technických a řemeslných oborů. Projekt naplňuje speciﬁcký cíl 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Díky realizaci projektu
došlo k naplnění speciﬁckého cíle projektu, kterým je vytvoření prostorů a podmínek pro výchovně vzdělávací
činnost všech oborů sloučené školy na adrese J. Skácela 890. Součástí nově vybudovaných prostor jsou
učebny a dílny těchto oborů: – 1 šicí dílna pro obor Oděvnictví; – 8 strojírenských dílen pro obor Strojírenství
a Technické lyceum; – 1 odborná učebna pro obor Modelářství a návrhářství oděvů; – 2 odborné učebny pro
obor Graﬁcký design; – 2 dílny pro výuku odborných uměleckých předmětů oboru Graﬁcký design.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

příprava 08/2013 – 12/2017
realizace 02/2018 – 12/2018
52 650 000 Kč
JMK 5 950 000 Kč
IROP 44 000 000 Kč
SR ČR 2 700 000 Kč

http://www.stredniskolastraznice.cz/o-skole/projekty-skoly/
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Stav před realizací

Stav po realizaci

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková
organizace – „Centrum přesného strojírenství“
Akce byla realizována z důvodu potřeby výrazně modernizovat školní dílny v oblasti klasického obrábění –
soustružení, frézování a broušení, náhrady starých strojů za nové a potřeby rozšíření výuky v dílnách CNC obrábění o čtyřosé stroje, které v segmentu víceosého obrábění škole chyběly. Realizace spočívala ve vystěhování původních strojů z prostoru haly odborného výcviku strojních oborů, přípravě podlahy a elektroinstalace
pro osazení nových strojů a následné dodávce, osazení a připojení nových strojů. Součástí projektu byla také
výsadba zeleně v prostoru před budovou haly školy z důvodu lepšího estetického vjemu z ulice Olomoucká.
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V rámci výběrového řízení se podařilo snížit náklady na dodávky jednotlivých strojů o částku v součtu přesahující 11 000 tis. Kč.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

07/2016 – 11/2018
13 576 603 Kč
JMK 1 567 293 Kč
IROP 12 009 310 Kč

Stav před realizací

Stav po realizaci

Stav po realizaci

Stav po realizaci

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková
organizace – „Havarijní stav sociálního zařízení budovy školy v Moravském
Krumlově“
Realizace akce zahrnovala komplexní přestavbu sociálního zařízení se změnou vnitřní dispozice, včetně nových povrchových úprav (dlažby, obklady, štukové omítky), výměny vnitřních výplní stavebních otvorů a zárubní, dělicích sanitárních příček, výměny zdravotechnických instalací a zařizovacích předmětů, realizaci nové
elektroinstalace a nuceného odvětrávání prostor sociálního zařízení.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:
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06/2018 – 09/2018
5 831 256 Kč
JMK 5 831 256 Kč
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Stav před realizací

Stav po realizaci

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace – „Rekonstrukce havarijního stavu střechy a střešních oken v DOV
Polánka – havarijní stav“
V rámci akce byla provedena demontáž stávajícího střešního pláště včetně střešních oken, vnitřních obkladů,
stropů a tepelné izolace, nátěr krovu proti dřevokazným houbám, po záklopu dřevovláknitých desek – zakrytí
difúzně propustnou fólií, po zabezpečení, zalaťování položení nové střešní krytiny včetně střešních oken.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

09/2018 – 12/2018
6 649 208 Kč
JMK 6 649 208 Kč
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Stav před realizací

Stav po realizaci

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
–„Oprava, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v areálu školy – I. etapa“
V rámci akce byla provedena I. etapa výměny areálových rozvodů splaškové a dešťové kanalizace vč. jejich
napojení na veřejnou kanalizační síť a výměna areálového rozvodu vodovodu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:
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Průběh realizace

10/2018 – 12/2018
11 615 000 Kč
JMK 11 510 000 Kč
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy,
příspěvková organizace 105 000 Kč
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Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková
organizace – „Rekonstrukce havarijního stavu oplocení a školního hřiště
na Francouzské 101, Brno“
Předmětem akce bylo zejména vybudování nového školního hřiště s umělým povrchem včetně odvodnění plochy hřiště a realizace nového oplocení hřiště. Vše v místě původního hřiště s povrchem z antuky a původního
zděného oplocení, které byly již několik let za hranicí své životnosti. Dále se jednalo o rekonstrukci havarijního
stavu zděného oplocení kombinovaného s kovanou mříží do ulice Přadlácká.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

10/2017 – 05/2018
5 102 000 Kč
JMK 4 952 000 Kč
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace 150 000 Kč

Stav před realizací
Stav po realizaci
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Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace – „Výstavba
objektu a výukového vodního prvku odborného výcviku“
V rámci projektu byla vybudována nová budova pro zázemí odborného výcviku a výukové jezírko.
Budova pro zázemí odborného výcviku byla realizována v místě původního objektu jako nová přízemní, nepodsklepená budova s valbovou střechou a vytápěním plynovým kotlem. Většinovou půdorysnou plochu budovy
zaujímají šatny žáků, rozdělené na část pro chlapce a část pro děvčata. Šatny jsou propojeny s prostory
umýváren a sprch. V budově je jedna technická místnost a místnost pro úklid. Celková kapacita je navržena
pro 34 chlapců a 100 dívek (šatny), 12 žáků a 1 pedagoga (učebny) a pro 1 pedagoga (kabinet).
Vybudované výukové jezírko (vodní prvek) s prameništěm, vodopádem a potokem s dřevěným mostem a molem k hlavnímu jezeru bude sloužit pro komplexní zabezpečení výuky oborů Ekologie a životní prostředí, Zahradnictví a Zahradník. Bude sloužit také k účelům vzdělávání široké veřejnosti, ekologickým a jiným zájmovým
skupinám či sdružením a k odbornému vzdělávání zájemců o celoživotní učení nebo účastníky rekvaliﬁkačních
kurzů a školení, které škola pořádá.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

www.skolarajhrad.cz/IROP

Stav před realizací

Stav po realizaci
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02/2018 – 10/2018
12 491 687 Kč
JMK 1 231 866 Kč
IROP 10 429 719 Kč
SR ČR 613 513 Kč
Střední zahradnická škola Rajhrad,
příspěvková organizace 216 589 Kč
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Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvkové organizace – „Sanace vlhkého zdiva“
Provedení sanačních úprav vlhkého zdiva s cílem odstranění hygienicky závadného prostředí. K odstranění
příčiny vlhnutí byla vytvořena dodatečná horizontální izolace ve zdivu s použitím injektáží do zdiva.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

04/2018 – 10/2018
6 905 227 Kč
JMK 6 905 227 Kč

Stav před realizací

Stav po realizaci

Stav před realizací

Stav po realizaci

Stav před realizací

Stav po realizaci
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Základní škola a praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace –
„Stavební úpravy budovy pro potřeby ZUŠ Hustopeče“
Akce byla realizována za účelem přemístění výtvarného a tanečního oboru zajišťovaných ZUŠ Hustopeče, příspěvkovou organizací z nevyhovujících prostor v objektu ve vlastnictví města Hustopeče do budovy využívané
Základní a praktickou školou Hustopeče, příspěvkovou organizací, která je ve vlastnictví Jihomoravského
kraje.
Část přízemí budovy ZŠ byla oddělena a tyto oddělené prostory byly přestavěny a upraveny pro potřeby
ZUŠ. Přestavbou se v celém objektu zlepšily výukové místnosti a hygienická zázemí. Obě příspěvkové organizace JMK fungují samostatně, mají samostatné vchody, veškeré zázemí, podružná měření energií.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

www.skolahustopece.cz

Stav před realizací

Stav po realizaci
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06/2018 – 11/2018
6 554 000 Kč
JMK 6 105 211 Kč
Základní škola a Praktická škola Hustopeče,
příspěvková organizace 448 7401 Kč
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Oblast zdravotnictví
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace – „Řešení havarijního stavu
silnoproudých rozvodů v areálu Nemocnice Znojmo“
Rekonstrukce rozvaděčů v nezrekonstruovaných částech nemocnice, propojení vysokého napětí trafostanic
do kruhu a vybudování záložních kabelových tras pro zásobování elektrickou energií v případě poruchy některé z hlavních rozvoden nebo trafostanice.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

10/2017 – 3/2018
23 335 000 Kč
JMK 19 800 000 Kč
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 3 535 000 Kč

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace – „Úprava bývalých prostor
JIP na rehabilitační pracoviště II“
Provedení úprav bývalých prostor JIP na rehabilitační pracoviště. Vytvořeny byly místnosti vyšetřovny rehabilitace,
laser, magnetoterapie, elektroléčba, vodoléčba, 6 místností pro individuální cviky a jedna místnost masáží a navazující provozní zázemí. Zázemí personálu s denní místností zaměstnanců a šatnou navazující na hygienickou
místnost. Účelem bylo zkvalitnění lékařské péče.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

4/2017 – 5/2018
8 099 000 Kč
JMK 6 755 000 Kč
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace 1 344 000Kč

Průběh realizace

Stav po realizaci
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Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace – „Nemocniční informační
systém“
Kompletní obměna nemocničního informačního systému (NIS) pro poskytování lůžkové, ambulantní a komplementární péče, skládající se z klinického NIS, laboratorního NIS pro biochemii, hematologii a krevní banku, radiodiagnostického NIS, manažerského NIS a správy. Účelem bylo zefektivnění správy nemocnice.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

4/2018 – 12/2018
11 922 000 Kč
JMK 6 000 000 Kč
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 5 922 000 Kč

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace – „Zateplení a výměna oken
plicního pavilonu“
Provedení zateplení neprůsvitných fasád certiﬁkovaným kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropu
v půdním prostoru, výměna všech otvorových výplní /okna, dveře/ a dále související nutné úpravy uchycení zařízení
na fasádách / žebřík, klimatizační jednotky apod. Účelem těchto prací byla energetická úspora při vytápění objektu
a snížení ekologické zátěže na okolí.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

3/2018 – 7/2018
9 723 000 Kč
JMK 7 038 000 Kč
OPŽP 2 561 000 Kč
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 133 000 Kč

Stav po realizaci

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace – „Zateplení a výměna oken
pavilonu nukleární medicíny“
Provedení zateplení neprůsvitných fasád certiﬁkovaným kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem
z minerálního vlákna, zateplení stropu v půdním prostoru, výměna všech otvorových výplní. Projekt dále řešil sanaci
vlhkosti suterénu pavilonu nukleární medicíny. Účelem těchto prací byla energetická úspora při vytápění objektu
a snížení ekologické zátěže na okolí.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
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4/2018 – 9/2018
9 723 000 Kč
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JMK 6 593 000 Kč
OPŽP 2 567 000 Kč
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 563 000 Kč

Stav po realizaci

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace – „Zateplení provozní
budovy“
Provedení zateplení obvodového pláště včetně vnějších omítek a vnějších obkladů a zateplení střechy včetně nové
krytiny (okna i dveře již byly vyměněny). Účelem těchto prací byla energetická úspora při vytápění objektu a snížení
ekologické zátěže na okolí.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

Stav v průběhu realizace

5/2018 – 10/2018
7 989 000 Kč
JMK 6 128 000 Kč
OPŽP 1 780 000 Kč
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace 81 000Kč

Stav po realizaci
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Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace – „Snížení spotřeby energií:
Nemocnice Vyškov, SO.02 – D2+D3 Budova lékárny a radiodiagnostické
oddělení“
Provedení celkového zateplení obvodového pláště objektu, výměna výplní otvorů a zateplení půdního prostoru
v objektu lékárny, oddělení rehabilitace a RTG.
Doba realizace: 11/2017 – 6/2018
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
10 506 000 Kč
Zdroje ﬁnancování:
JMK 6 526 000 Kč
OPŽP 3 348 000 Kč
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 632 000 Kč

Stav po realizaci

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace – „Zvýšení kvality návazné
péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci“
Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které
slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce
návazné péče MZ ČR. V rámci projektu bylo obnoveno a doplněno stávající vybavení oddělení navazující péče
o moderní přístrojové vybavení pro včasnou diagnostiku, pro kvalitní a bezpečnou léčbu, pro maximální péči o hospitalizované pacienty a pro moderní a efektivní rehabilitaci.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:

11/2017 – 12/2018
96 569 000 Kč
JMK 9 614 000 Kč
IROP 86 955 000 Kč

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace – „Snížení spotřeby energií:
Nemocnice Vyškov, SO.01 – C budova Oddělení dlouhodobě nemocných“
Provedení celkového zateplení obvodového pláště objektu, výměna výplní otvorů a zateplení půdního prostoru
a nové střechy na části objektu C, kde jsou umístěny tři stanice oddělení dlouhodobě nemocných, oddělení gynekologie vč. operačních sálů, novorozenecké oddělení a lůžkové oddělení rehabilitace. Revitalizace vyvolá úpravu
topných výkonů větví ústředního vytápění, resp. úpravy ekvitermních topných křivek a přestavbu výkonů oběhových
čerpadel.
Doba realizace:
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
Zdroje ﬁnancování:
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4/2018 – 12/2018
19 909 000 Kč
JMK 12 870 000 Kč
OPŽP 6 398 000 Kč
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 641 000 Kč
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Stav po realizaci

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
– „Sanitní vozidla RLP“
Sanitní vozidla rychlé lékařské pomoci byla pořízena v počtu 8 kategorie B dle ČSN EN 1789+A1 s globální
homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla.
Účelem nákupu bylo zajištění kvalitní a bezpečné přepravy pacientů a zdravotnických pracovníků a umožnění
poskytnutí kvalitní přednemocniční neodkladné péče pacientům.
Doba realizace: 12/2017 – 12/2018
Celkový objem ﬁnančních prostředků:
22 041 000 Kč
Zdroje ﬁnancování:
JMK 21 240 000 Kč
ZZS JMK, příspěvková organizace 801 000 Kč

Nově zakoupená vozidla ZZS

Oblast dopravy
„II/379 Deblín – Tišnov“
V rámci stavby byla provedena rekonstrukce silnice II/379, s částečnou korekcí směrového vedení, zesílením
krytu, částečnou výměnou konstrukčních vrstev a lokálními sanacemi podloží o celkové délce 6,355 km. Bylo
zbudováno sedm pilotových stěn, dvě železobetonové, dvě gabionové opěrné zdi, jedna zárubní tížná zeď
a zpevnění svahů z kamenné dlažby do betonu. Byla osazena nová svodidla. V obcích Žernůvka a Čížky byly
rekonstruovány vrchní části dvou opěrných zdí.
Součástí stavby byla také rekonstrukce dvou mostů ležících na silnici II/379, výstavba dvou zcela nových
mostů na přilehlých silnicích třetích tříd a jednoho nového mostu na alternativní objízdné trase. Součástí
mostů bylo vždy osazení nového zábradlí a úprava koryta přilehlého toku dlažbou z kamene do betonu či
kamenným záhozem. Součástí stavby byla i rekonstrukce a doplnění odvodňovacích prvků, autobusových
zastávek a přeložky sítí.
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Termín realizace:
Náklady stavby:
Zdroje ﬁnancování:

Stav před realizací

08/2017 – 08/2018
295 484 tis. Kč
IF SÚS JMK
EU – IROP

Stav po realizaci

„II/379 Tišnov – Drásov, I. etapa Tišnov – Drásov“
V rámci stavby byla provedena rekonstrukce silnice s částečnou korekcí směrového vedení, úprava šířkového
uspořádání, okrajů vozovky a okolního dopravního prostoru včetně revize stávajícího systému odvodnění komunikace. Součástí stavby byla rovněž rekonstrukce mostu ev. č. 379-008, výstavba nové opěrné gabionové zdi podél
vodního toku Lubě v délce cca 230 m a tři zárubní zdi podél protější strany silnice v celkové délce cca 218 m.
V souběhu s vodotečí a podél navržených zárubních zdí byla osazena nová svodidla. K zajištění odvodnění byly
v trase provedeny nové propusti. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 450 m.
Termín realizace:
Náklady stavby:
Zdroje ﬁnancování:

Stav před realizací

08/2017 – 08/2018
79 383 tis. Kč
IF SÚS JMK
EU – IROP

Stav po realizaci

„II/408 Suchohrdly – Přímětice – I/38 (průtahy)“
Investiční akce byla sestavena z několika dílčích staveb (02,04,06).
Stavba 02 – řešila rekonstrukci průtahu Příměticemi (městská část Znojma), na silnici II/408 v km 64,871 –
65,950. Stavba zahrnovala kompletní rekonstrukci sil. II/408, rekonstrukci mostu ev. č. 408-012, výstavbu par| 122
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kovacích stání, chodníků a vjezdů, dešťové kanalizace, přeložek sítí, přípojek, VO, opravu objízdné trasy a další
související práce.
Stavba 04 – řešila rekonstrukci průtahu obcí Kuchařovice, na silnici II/408 v km 67,990 – 68,912. Stavba zahrnovala rekonstrukci stávajícího krytu vozovky v průtahu a další související práce.
Stavba 06 – řešila rekonstrukci průtahu obcí Suchohrdly, na silnici II/408 v km 69,988 – 70,723 a silnici II/413
v km 31,565 – 31,823. Stavba zahrnovala kompletní rekonstrukci silnic II/408 a II/413, výstavbu nové okružní
křižovatky, chodníků a vjezdů, ploch u obecního úřadu, vjezdové brány, dešťové kanalizace, provedení přeložek sítí,
přípojek, VO, čekárny, opravy objízdné trasy, úpravu oplocení a další související práce.
Termín realizace:
Náklady stavby:
Zdroje ﬁnancování:

Stav před realizací

8/2017 – 8/2018
74 425 tis. Kč
IF SÚS JMK
EU – IROP

Stav po realizaci

„II/430 Tučapy – Vyškov“
Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice v extravilánu mezi obcí Tučapy a městem Vyškov v celkové délce
5158 m, včetně stavební úpravy křižovatky silnic II/430 a III/4314, provedení nových propustků, opěrných zdí,
úpravy sjezdů, autobusových zastávek a úpravy úseku na normovou kategorijní šířku S9,5. Dále došlo k obnovení
vodorovného a svislého dopravního značení, k provedení vegetačních úprav a dalších souvisejících prací.
Termín realizace:
Náklady stavby:
Zdroje ﬁnancování:

Stav před realizací

10/2017 – 8/2018
77 103 tis. Kč
IF SÚS JMK
EU – IROP

Stav po realizaci
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„II/431 Kojátky – přeložka“
Předmětem stavby byla přeložka silnice II/431 u obce Kojátky v celkové délce 1,633 km. Současně byla přeložena
část silnice III/4317 v celkové délce 0,205 km. Se stavbou silnice došlo k vybudování dvou nových mostů přes
potoky Černčínský a Žlebový.
S přeložkou souviselo několik objektů zajišťujících propojení stavby s okolním terénem. Mosty a část komunikace
byly demolovány a rekultivovány.
Termín realizace:
Náklady stavby:
Zdroje ﬁnancování:

Stav před realizací

7/2017 – 8/2018
62 717 tis. Kč
IF SÚS JMK
EU – IROP

Stav po realizaci

„II/421 Terezín – Velké Pavlovice“
Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/421 od křižovatky se silnicí II/380 v Terezíně po obec Kobylí a dále
do konce Bořetic po křižovatku se silnicí II/425 za Velkými Pavlovicemi. Součástí stavby byla rekonstrukce mostů
ev. č. 421-002,421-008, 421-008a a propustků, obnova odvodnění, zpevnění svahu gabionovou zdí, osazení
bezpečnostního zařízení, úprava krajnic a zhotovení dopravního značení. V průtahu Velkými Pavlovicemi byla vybudována nová okružní křižovatka a dešťová kanalizace.
Termín realizace:
Náklady stavby:
Zdroje ﬁnancování:

Stav před realizací
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07/2017 – 08/2018
109 463 tis. Kč
IF SÚS JMK
EU – IROP

Stav po realizaci
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8.1. Rozpočet a jeho plnění v roce 2018
8.1.1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2018
Hospodaření Jihomoravského kraje se v roce 2018 řídilo rozpočtem, který v souladu s ustanovením § 35 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského
kraje dne 13. 12. 2018. Následně byl v souladu s usnesením Rady Jihomoravského kraje a v souladu s § 14 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů proveden rozpis
rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 v podrobném členění podle rozpočtové skladby. Schválený rozpočet
příjmů činil 7 171 524 tis. Kč, rozpočet výdajů 7 085 844 tis. Kč a rozpočet ﬁnancování činil - 85 680 tis. Kč.
Rozpočet byl sestaven jako přebytkový, plánované příjmy byly vyšší než výdaje. Ve schváleném rozpočtu se počítalo se zapojením ﬁnančních prostředků z minulých let ve výši 106 488 tis. Kč, přičemž výši ﬁnancování snižovaly
splátky jistiny úvěrů od Evropské investiční banky v celkovém objemu -192 168 tis. Kč. Rozpočet byl v souladu se
zmocněním Zastupitelstva Jihomoravského kraje v průběhu roku upravován formou rozpočtových opatření.
V roce 2018 dosáhly příjmy Jihomoravského kraje částky 22 902 538 tis. Kč, což je o 2 674 312 tis. Kč více
než v roce 2017. Příjmy kraje se tak oproti roku 2017 zvýšily o 13,2 %, a to především vlivem vyššího objemu
přijatých dotací o 2 280 719 tis. Kč. Vlastní příjmy kraje byly v porovnání s rokem 2017 vyšší o 393 593 tis. Kč,
nárůst byl způsoben zvýšením daňových příjmů, jejichž objem byl ve srovnání s předchozím rokem vyšší
o 444 572 tis. Kč. Naproti tomu nedaňové příjmy zaznamenaly v porovnání s rokem 2017 pokles o 19 001 tis. Kč
a kapitálové příjmy pokles o 31 978 tis. Kč.
Stěžejními vlastními příjmy kraje zůstaly obdobně jako v minulých letech příjmy ze sdílených daní, které kraj získává
na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018
zaznamenalo inkaso daňových výnosů meziroční růst 7 % díky lepšímu inkasu sdílených daní v celostátním měřítku.
Jihomoravský kraj přijal v roce 2018 dotace ve výši 15 646 753 tis. Kč, což je o 2 280 719 tis. Kč více než
v roce 2017. Z celkového objemu dotací, které Jihomoravský kraj v roce 2018 obdržel, se převážná část (82,7 %)
týkala regionálního školství, především přímých nákladů na vzdělávání a výdajů se vzděláváním souvisejících.
Výdaje Jihomoravského kraje v roce 2018 dosáhly objemu 22 550 152 tis. Kč, z toho běžné výdaje
20 106 591 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 443 561 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 byly výdaje vyšší
o 3 221 781 tis. Kč, tj. o 16,7 %, přičemž běžné výdaje zaznamenaly meziroční nárůst o 2 183 321 tis. Kč
(tj. o 12,2 %) a kapitálové výdaje o 1 038 460 tis. Kč (tj. o 73,9 %). Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích kraje se oproti roku 2017 zvýšil ze 7,3 % na 10,8 %.
Na celkových výdajích Jihomoravského kraje měly ve sledovaném období největší podíl výdaje na vzdělávání,
které při objemu 14 141 553 tis. Kč představovaly 62,7 % výdajů kraje, a výdaje v oblasti dopravy, jejichž podíl na celkových výdajích činil 15,8 %. Ostatní výdaje byly vynaloženy především na příspěvky na provoz pro
příspěvkové organizace zřízené krajem v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, kultury a dále na výdaje nutné
k zabezpečení činnosti orgánů kraje.
Způsob ﬁnancování výdajů Jihomoravského kraje v roce 2018 odpovídal struktuře jeho příjmů, které byly ze
dvou třetin tvořeny příjmy z dotací ze státního rozpočtu a od mezinárodních institucí, případně od jiných poskytovatelů, a z jedné třetiny příjmy vlastními. K ﬁnancování výdajů roku 2018 byly do rozpočtu Jihomoravského kraje
zapojeny prostředky z minulých let v objemu 1 474 659 tis. Kč.
V položkách ﬁnancování se projevují splátky úvěrů, které přijal Jihomoravský kraj od Evropské investiční banky
(EIB) v roce 2005, 2009 a 2013. Celkem byly v průběhu roku 2018 uhrazeny splátky ve výši 192 168 tis. Kč.
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Čerpání prvního úvěru, který Jihomoravský kraj přijal od EIB v roce 2005 a jehož výše činila 1 200 000 tis. Kč,
bylo ukončeno v roce 2008. Úvěr byl řádně splácen v souladu se splátkovým kalendářem pevně stanoveným
smlouvou, poslední splátka ve výši 60 000 tis. Kč byla uhrazena k 15. 6. 2018.
V roce 2009 přijal Jihomoravský kraj úvěr od EIB ve výši 2 000 000 tis. Kč na ﬁnancování projektů spoluﬁnancovaných z fondů EU a ostatních významných projektů Jihomoravského kraje, realizovaných zejména v sektoru
infrastruktura cestovního ruchu, lázeňství, infrastruktura sociální péče, doprava, věda, výzkum a inovace, zdravotnictví a životní prostředí. Čerpání úvěru bylo ukončeno v roce 2013. Splácení úvěru bylo zahájeno v roce
2016. V roce 2018 byly uhrazeny splátky jistiny ve výši 109 091 tis. Kč, zůstatek úvěru k 31. 12. 2018 představoval částku 1 829 298 tis. Kč. Konečná splatnost úvěru je stanovena na rok 2030.
V roce 2013 navýšil Jihomoravský kraj úvěrový rámec od EIB o 300 000 tis. Kč na ﬁnancování Projektu regionální infrastruktury Jihomoravského kraje II–B (zejména na spoluﬁnancování projektů EU v oblasti školství,
zdravotnictví a dopravy). Čerpání úvěru proběhlo jednorázově v roce 2014. Rovněž u tohoto úvěru byla využita
možnost odkladu splátek jistiny, takže splácení bylo zahájeno až v roce 2018, uhrazena byla splátka ve výši
23 077 tis. Kč. Konečná splatnost úvěru je v roce 2030.
V listopadu 2018 uzavřel Jihomoravský kraj s EIB novou smlouvu na úvěrový rámec ve výši 700 000 tis. Kč na ﬁnancování Projektu regionální infrastruktury Jihomoravského kraje III (zejména na projekty v oblasti dopravy, zdravotnictví
a sociální péče). Úvěr bude čerpán postupně v tranších až do roku 2021, k prvnímu čerpání dojde v roce 2019.
Podrobné informace o hospodaření kraje za rok 2018 jsou obsaženy v Závěrečném účtu Jihomoravského kraje
za rok 2018, jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje
za rok 2018. Závěrečný účet schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání konaném dne
20. 6. 2019. Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2018 je uveřejněn na webových stránkách internetového serveru kraje (www.kr-jihomoravsky.cz).
Celková bilance hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2018 (v tis. Kč)
Druh příjmů a výdajů
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost
k 12/2018

% plnění
Sk/UR

6 603 450

6 633 654

6 778 002

102,2

359 494

362 061

419 805

115,9

66 130

31 010

57 978

187,0

142 450

15 646 754

15 646 753

100,0

7 171 524

22 673 479

22 902 538

101,0

Běžné výdaje

5 486 262

20 649 755

20 106 591

97,4

Kapitálové výdaje

1 599 582

3 306 215

2 443 561

73,9

VÝDAJE CELKEM

7 085 844

23 955 970

22 550 152

94,1

Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM

Saldo příjmů a výdajů

85 680

-1 282 491

352 386

-

-85 680

1 282 491

-352 386

-

- Zapojení prostředků z minulých let

106 488

1 474 659

-159 350

-

- Aktivní krátkodobé operace řízení
likvidity - příjmy (převod ﬁnančních
prostředků z termínovaného účtu)

0

300 000

249 000

83,0

- Aktivní krátkodobé operace řízení
likvidity - výdaje (převod ﬁnančních
prostředků na termínovaný účet za
účelem zhodnocení dočasně volných
ﬁnančních prostředků kraje)

0

-300 000

-250 000

83,3

-192 168

-192 168

-192 168

100,0

- DPH v režimu přenesené daňové
povinnosti na příjemce plnění
(tzv. "reverse charge")

0

0

121

-

- Nerealizované kurzové rozdíly

0

0

11

-

Financování
z toho:

- Uhrazené splátky úvěrů přijatých od EIB
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8.1.2. Příjmy Jihomoravského kraje
Schválený rozpočet příjmů Jihomoravského kraje na rok 2018 byl stanoven v objemu 7 171 524 tis. Kč.
V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu příjmů na 22 673 479 tis. Kč, a to především vlivem zapojení
dotací ze státního rozpočtu a od jiných poskytovatelů. Příjmy Jihomoravského kraje dosáhly k 31. 12. 2018
celkové výše 22 902 538 tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 101 %.
Struktura příjmů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018

Daňové příjmy
29,60 %

Přijaté dotace
68,32 %

Nedaňové příjmy
1,83 %
Kapitálové příjmy
0,25 %

Daňové příjmy
Schválený rozpočet daňových příjmů na rok 2018 činil 6 603 450 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 30 204 tis. Kč zapojením daně z příjmů právnických osob za kraje. Upravený rozpočet daňových
příjmů k 31. 12. 2018 činil 6 633 654 tis. Kč, skutečné plnění představovalo částku 6 778 002 tis. Kč a tím
byl naplněn upravený rozpočet na 102,2 %. Z toho příjmy ze sdílených daní, které představují stěžejní vlastní
příjmy kraje, činily 6 743 533 tis. Kč a jejich schválený rozpočet (6 600 000 tis. Kč) byl naplněn na 102,2 %.
Rozpočet správních poplatků činil 2 450 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo výše 2 799 tis. Kč, čímž byl rozpočet naplněn na 114,2 % a rozpočet poplatků za znečišťování ovzduší byl 1 000 tis. Kč, skutečné plnění
dosáhlo výše 1 466 tis. Kč, čímž byl rozpočet naplněn na 146,6 %.
Podíl krajů na celostátním výnosu sdílených daní je stanoven zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ve výši 8,92 %. Každý kraj
se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v zákoně, v případě
Jihomoravského kraje se jedná o 9,526055 %.
Příjmy ze sdílených daní za rok 2018 byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 443 621 tis. Kč, tj. o 7,0 %. Vysoký
růst příjmů ze sdílených daní byl zapříčiněn především lepším celostátním inkasem daně z příjmů fyzických
osob placené plátci a daně z přidané hodnoty.
Struktura daňových příjmů Jihomoravského kraje v roce 2018
Daň z přidané hodnoty
D
51,69 %

Daň z příjmu právnických osob
20,85 %
Daň z příjmů fyzických osob
vybíraná srážkou
2,27 %
Poplatky za znečišťování ovzduší
0,02 %
Daň z příjmů právnických osob
za kraj
0,45 %
Daň z příjmů fyzických osob
placená poplatníky
0,58 %
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Správní poplatky
0,04 %

Daň z příjmů fyzických osob
placená plátci
24,10 %

Výroční zpráva Jihomoravského kraje 2018

Hospodaření kraje

8

Plnění rozpočtu daňových příjmů Jihomoravského kraje v roce 2018 (v tis. Kč)
Druh příjmů
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za kraje
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Správní poplatky
Daňové příjmy celkem

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

% plnění
Sk/UR

1 600 000

1 600 000

1 633 674

102,1%

40 000

40 000

38 959

97,4%

130 000

130 000

153 929

118,4%

1 430 000

1 430 000

1 413 415

98,8%

0

30 204

30 204

100,0%

3 400 000

3 400 000

3 503 556

103,0%

1 000

1 000

1 466

146,6%

2 450

2 450

2 799

114,2%

6 603 450

6 633 654

6 778 002

102,2%

Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet nedaňových příjmů na rok 2018 činil 359 494 tis. Kč. K datu 31. 12. 2018 dosáhly nedaňové
příjmy 419 805 tis. Kč, což představuje 115,9 % upraveného rozpočtu. Nejvýznamněji se na plnění rozpočtu nedaňových příjmů podílely odvody příspěvkových organizací ve výši 197 623 tis. Kč, vratky dotací poskytnutých v minulých letech (včetně příjmů v rámci ﬁnančního vypořádání) ve výši 74 175 tis. Kč a přijaté nekapitálové příspěvky
a náhrady ve výši 62 210 tis. Kč, tvořené zejména příspěvky od obcí do Fondu IDS. Mezi další významné příjmy
patřily platby za odebrané množství podzemní vody dle zákona o vodách v objemu 46 342 tis. Kč a přijaté sankční
platby v objemu 16 600 tis. Kč.
Na základě smlouvy o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany, včetně dodatků, uzavřené mezi Jihomoravským krajem a společností Letiště Brno, a. s., má Jihomoravský kraj nárok na příjmy ve formě
nájemného z majetku kraje, který tato společnost k provozování letiště využívá, a současně je povinen společnosti
Letiště Brno, a. s., uhradit výdaje vynaložené na opravy a údržbu pronajímaného majetku, na pořízení majetku a technické zhodnocení pronajatého majetku nezbytného pro provoz letiště. Na základě dodatku ke smlouvě je umožněn
faktický zápočet plateb nájemného a nákladů, které je nájemce oprávněn uplatnit vůči nájemnému. Zápočet plateb
nájemného a nákladů činil 23 942 tis. Kč.
Plnění rozpočtu nedaňových příjmů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Druh příjmů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků a ostatní
příjmy z vlastní činnosti

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

% plnění
Sk/UR

3 300

4 232

7 140

168,7

195 602

197 638

197 623

100,0

1 292

1 402

1 771

126,3

500

2 333

6 145

263,4

6 000

9 544

16 600

173,9

Příjmy z ﬁnančního vypořádání předchozích let
a ostatní přijaté vratky transferů

0

51 258

74 175

144,7

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného
dlouhodobého majetku

0

1 284

2 008

156,4

Odvody příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků a úrokové příjmy z ﬁnančních derivátů
Přijaté sankční platby

Přijaté pojistné náhrady

0

220

737

335,0

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

50 600

51 150

62 210

121,6

Ostatní nedaňové příjmy

59 200

0

135

-

Platby za odebrané množství podzemní vody

43 000

43 000

46 342

107,8

0

0

4 919

-

359 494

362 061

419 805

115,9

Splátky půjčených prostředků od obcí
Nedaňové příjmy celkem
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Kapitálové příjmy
Schválený rozpočet kapitálových příjmů na rok 2018 činil 66 130 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení rozpočtu o 39 995 tis. Kč v souvislosti s úhradou kupní ceny za prodej areálu tzv. „staré nemocnice“
ve Znojmě. S úhradou za tento prodej se počítalo v příjmech roku 2018, ale částka byla uhrazena na účet
kraje už v závěru roku 2017 a zůstala k dispozici pro rok 2018. Rozpočtovým opatřením došlo ke snížení
rozpočtu příjmů o 39 995 tis. Kč a ke zvýšení rozpočtu ﬁnancování (tj. zapojení ﬁnančních prostředků
z minulého roku) ve stejném objemu. Jednalo se o technickou operaci bez dopadu na hospodaření kraje
v roce 2018. Dále byly do rozpočtu kapitálových příjmů zapojeny příjmy z prodeje pozemků plněné nad
rámec schváleného rozpočtu JMK na rok 2018 ve výši 86 tis. Kč a příjem z prodeje obchodního podílu
JMK ve společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o., ve výši 4 789 tis. Kč. Upravený rozpočet
kapitálových příjmů tak činil 31 010 tis. Kč.
K datu 31. 12. 2018 dosáhly kapitálové příjmy celkové výše 57 978 tis. Kč, což představuje 187 %. Mezi
nejvýznamnější příjmy patřil prodej budovy bývalé zdravotnické školy Kyjov ve výši 19 410 tis. Kč a objektu
bývalé zdravotnické školy v Dědicích ve výši 9 460 tis. Kč.
V kapitálových příjmech jsou rovněž zahrnuty platby za uplatněné předkupní právo k nemovitostem v katastru
Brno-Chrlice, které uplatnily dva subjekty, každý ve výši 10 174,6 tis. Kč v souvislosti s prodejem areálu bývalého stavebního učiliště v Brně-Chrlicích. Do doby uzavření kupní smlouvy nelze tyto prostředky považovat
za příjem kraje. Záležitosti spojené s prodejem výše uvedeného nemovitého majetku budou dořešeny v roce
2019.
Plnění rozpočtu kapitálových příjmů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Druh příjmů
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
a jejich částí
Příjmy z prodeje majetkových podílů
Kapitálové příjmy celkem

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

% plnění
Sk/UR

130

216

1 520

705,3

66 000

26 005

51 669

198,7

0

4 789

4 789

-

66 130

31 010

57 978

187,0

Přijaté dotace
K 31. 12. 2018 obdržel Jihomoravský kraj dotace ve výši 15 646 753 tis. Kč.
Na celkových příjmech kraje se dotace v roce 2018 podílely 68,3 %. Jihomoravský kraj byl v roce 2018
příjemcem účelových dotací z jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády ČR, z Kraje Vysočina, od statutárního
města Brna, jiných států a od dalších zahraničních hlavních partnerů projektů realizovaných Jihomoravským
krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v rámci programů podporovaných z Evropské unie.
Z celkového objemu dotací, které Jihomoravský kraj obdržel v roce 2018 ze státního rozpočtu a evropských
institucí, se převážná část týkala vzdělávání (na celkovém objemu poskytnutých dotací se dotace směřované
do oblasti vzdělávání podílely 82,7 %). Mezi další významnější dotace přijaté ze státního rozpočtu v průběhu
roku 2018 patřily dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (tato
dotace zahrnovala příspěvek na výkon státní správy), dotace pro poskytovatele sociálních služeb a dotace
na spoluﬁnancování individuálních projektů Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací v rámci
programů podporovaných z Evropské unie.
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Objemy dotací přijatých Jihomoravským krajem k 31. 12. 2018 v členění dle poskytovatele (v tis. Kč)
Poskytovatel

Částka

Ministerstvo ﬁnancí ČR

133 416

Úřad vlády ČR

400

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

12 893 055

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

1 409 975

Ministerstvo vnitra ČR

3 870

Ministerstvo životního prostředí ČR

29 097

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

859 734

Ministerstvo dopravy ČR

270 475

Ministerstvo zemědělství ČR

4 378

Ministerstvo kultury ČR

3 183

Ministerstvo zdravotnictví ČR

23 067

Statutární město Brno

14 148

Kraje

843

Cizí státy

809

Hlavní partneři projektů

303

Dotace celkem

15 646 753

8.1.3. Výdaje Jihomoravského kraje
Schválený rozpočet výdajů Jihomoravského kraje pro rok 2018 představoval částku 7 085 844 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo k úpravám rozpočtu, které znamenaly jeho celkové navýšení o částku 16 870 126 tis. Kč.
Upravený rozpočet dosáhl k 31. 12. 2018 objemu 23 955 970 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno
22 550 152 tis. Kč, tj. 94,1 %. Čerpání běžných výdajů představovalo částku 20 106 591 tis. Kč, kapitálové
výdaje dosáhly výše 2 443 561 tis. Kč.
Schválený rozpočet výdajů Jihomoravského kraje byl v průběhu roku navýšen o částku 16 870 126 tis. Kč
v důsledku zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu, od obcí, krajů, cizích států a mezinárodních institucí,
zapojení ﬁnančních prostředků z minulých let a zapojení dosud nerozpočtovaných vlastních příjmů kraje.
Struktura výdajů rozpočtu v roce 2018 v členění na běžné a kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje
11 %
Běžné výdaje
89 %

Běžné výdaje
Schválený rozpočet běžných výdajů činil 5 486 262 tis. Kč a v průběhu roku 2018 byl navýšen
na 20 649 755 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 20 106 591 tis. Kč, tj. 97,4 %. K navýšení
běžných výdajů došlo zejména v důsledku zapojení dotací ze státního rozpočtu. Na přijatých dotacích se
nejvíce podílely dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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Objemově nejvýznamnější skupinu běžných výdajů představovaly výdaje na vzdělávání, které činily
13 722 190 tis. Kč (68,2% podíl na běžných výdajích). Největší podíl na těchto výdajích představovaly
přímé výdaje na vzdělávání obecních škol a krajských škol hrazené z dotací ze státního rozpočtu.
Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byla doprava, kde bylo vyčerpáno 2 355 276 tis. Kč (11,7% podíl na běžných výdajích). Jako nejvýznamnější výdaje v oblasti dopravy
lze uvést výdaje na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy realizované formou příspěvku na provoz příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, výdaje na opravy silnic a mostů, na dopravní obslužnost území (autobusovou i drážní) a dopravní obslužnost v rámci IDS JMK.
Významnou skupinu tvořily také výdaje v oblasti sociální (vyčerpáno 1 922 239 tis. Kč, tj. 9,6% podíl
na běžných výdajích) a v oblasti zdravotnictví (vyčerpáno 662 459 tis. Kč, tj. 3,3% podíl na běžných výdajích). Zde představovaly největší podíl příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, dotace
na ﬁnancování sociálních služeb a výdaje na zabezpečení lékařské pohotovostní služby.
Významnou položku rozpočtu Jihomoravského kraje tvořily dále běžné výdaje na činnost Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve výši 575 169 tis. Kč.
Jako další významné běžné výdaje lze uvést například dotace pro organizace v oblasti kultury s celokrajským významem (Národní divadlo Brno a Filharmonii Brno) ve výši 50 000 tis. Kč, příspěvek Spolku pro
GP ČR Brno na pořádání Velké ceny silničních motocyklů v Brně ve výši 29 463 tis. Kč, příspěvek Jihomoravskému inovačnímu centru Brno (neinvestiční část) ve výši 27 250 tis. Kč, podporu členů unie ligových
klubů ve výši 14 995 tis. Kč, výdaje na pojištění majetku ve vlastnictví JMK ve výši 28 141 tis. Kč, dotaci
Moravské zemské knihovně v Brně na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji
ve výši 14 600 tis. Kč, podporu Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu ve výši 15 000 tis. Kč,
příspěvek Regionální rozvojové agentuře Jižní Moravy ve výši 12 100 tis. Kč, příspěvek Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy ve výši 10 950 tis. Kč, přeplatky za odebrané množství podzemní vody ve výši
10 809 tis. Kč a neinvestiční dotace v rámci dotačních programů vyhlášených Jihomoravským krajem
v celkové výši 347 423 tis. Kč.
Struktura běžných výdajů Jihomoravského kraje v roce 2018
Tělovýchova a zájmová činnost
0,61 %
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Územní rozvoj
Zdravotnictví
1,65 %
0,19 %
3,29 %
3,
Ochrana životního prostředí
0,17 %
Vzdělávání a školské služby
Sociální
služby
a
pomoc
a společné
68,25 %
činnosti v sociálním zabezpečení
a politice zaměstnanosti
9,56 %
Požární ochrana a integrovaný
záchranný systém, bezpečnost,
připravenost na krizové stavy
0,09 %
Rozvoj podnikání, podpora
ra
cestovního ruchu, všeobecné
cné
hospodářské záležitosti
0,02 %
Vodní hospodářství
0,08 %
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Doprava
11,71 %
Zemědělství,
lesní hospodářství
a rybářství
0,07 %

Výdaje na územní samosprávu
2,86 %
Ostatní oblasti
0,78 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
0,65 %
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Čerpání rozpočtu běžných výdajů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 dle jednotlivých
oblastí (v tis. Kč)
Oblast
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

% plnění
Sk/UR

12 510

16 097

14 654

91,0

100 422

146 043

130 938

89,7

2 124 754

2 448 078

2 355 276

96,2

16 200

18 774

16 462

87,7

5 000

4 952

4 682

94,5

Vzdělávání a školské služby

824 724

13 740 857

13 722 190

99,9

Kultura, církve a sdělovací prostředky

331 391

359 304

332 286

92,5

96 190

123 811

122 907

99,3

579 722

675 598

662 459

98,1

Územní rozvoj

54 790

48 161

38 820

80,6

Ochrana životního prostředí

33 350

47 042

33 877

72,0

Sociální služby a pomoc a společné činnosti
v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

491 182

2 147 813

1 922 239

89,5

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém,
bezpečnost, připravenost na krizové stavy

23 700

20 352

18 081

88,8

607 482

602 875

575 169

95,4

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství
Rozvoj podnikání, podpora cestovního ruchu,
všeobecné hospodářské záležitosti

Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví

Výdaje na územní samosprávu
Ostatní oblasti
CELKEM

184 845

249 998

156 550

62,6

5 486 262

20 649 755

20 106 590

97,4

Kapitálové výdaje
Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 1 599 582 tis. Kč a v průběhu roku 2018 byl navýšen na částku
3 306 215 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 2 443 561 tis. Kč, tj. 73,9 %. Na posílení kapitálových
výdajů se podílelo zejména zapojení zůstatku ﬁnančních prostředků z minulých let a zapojení dotací ze státního
rozpočtu.
Objemově nejvýznamnější oblast kapitálových výdajů představovaly výdaje v oblasti dopravy, které dosáhly výše
1 214 087 tis. Kč (49,7% podíl na kapitálových výdajích). Převážná část ﬁnančních prostředků byla poskytnuta
formou investičních příspěvků příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, např. výdaje
na rekonstrukci silnic a mostů, výdaje ﬁnancování projektů spoluﬁnancovaných z prostředků EU, výdaje na výkup
pozemků pod silnicemi a na technické vybavení.
Další významné oblasti, do kterých směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byly zdravotnictví (vyčerpáno
305 963 tis. Kč, tj. 12,5% podíl na kapitálových výdajích) a vzdělávání (vyčerpáno 419 362 tis. Kč, tj. 17,2% podíl
na kapitálových výdajích); výdaje byly vynaloženy zejména na realizaci investičních akcí příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje.
Jako další významné kapitálové výdaje lze uvést například dotace na snížení emisí z lokálního vytápění domácností JMK (tzv. kotlíkové dotace) v rámci projektů ﬁnancovaných z EU ve výši 60 462 tis. Kč, dotace statutárnímu městu Brnu na Janáčkovo kulturní centrum ve výši 25 000 tis. Kč, rekonstrukci budovy Žerotínovo
nám. 1 ve výši 27 657 tis. Kč, dotace profesionálním složkám integrovaného záchranného systému ve výši
16 998 tis. Kč, spoluﬁnancování dotačního programu z Ministerstva vnitra – dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů ve výši 19 303 tis. Kč, příspěvek Jihomoravskému inovačnímu centru Brno (investiční
část) ve výši 13 000 tis. Kč, investiční dotace v rámci dotačních programů vyhlášených JMK v celkové výši
160 240 tis. Kč.
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Čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018 dle jednotlivých
oblastí (v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Oblast

Upravený
rozpočet

Skutečnost

% plnění
Sk/UR

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

0

1 014

994

98,0

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

0

19 749

19 249

97,5

183 350

1 275 559

1 214 087

95,2

81 000

146 388

102 242

69,8

2 000

1 618

574

35,5

176 535

508 213

419 362

82,5

11 957

74 759

61 649

82,5

2 000

53 835

53 322

99,0

Zdravotnictví

142 773

382 271

305 962

80,0

Územní rozvoj

666 150

147 330

22 699

15,4

0

123 128

68 241

55,4

104 800

121 037

71 463

59,0

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém,
bezpečnost, připravenost na krizové stavy

65 300

72 897

61 264

84,0

Výdaje na územní samosprávu

79 717

113 079

42 363

37,5

Ostatní oblasti

84 000

265 338

90

0,0

1 599 582

3 306 215

2 443 561

73,9

Doprava
Vodní hospodářství
Rozvoj podnikání, podpora cestovního ruchu,
všeobecné hospodářské záležitosti
Vzdělávání a školské služby
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost

Ochrana životního prostředí
Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním
zabezpečení a politice zaměstnanosti

CELKEM

Struktura kapitálových výdajů Jihomoravského kraje v roce 2018

Vzdělávání a školské služby
17,16 %

Kultura, církve
a sdělovací prostředky
2,52 %

Rozvoj podnikání, podpora
cestovního ruchu, všeobecné
hospodářské záležitosti
0,02 %

Tělovýchova a zájmová činnost
2,18 %
Zdravotnictví
12,52 %
12,5

Výdaje na územní samosprávu
1,73 %

Vodní hospodářství
4,18 %

Ochrana životního prostředí
2,79 %
Sociální služby a společné činnosti
v sociálním zabezpečení a politice
zaměstnanosti
2,92 %

Doprava
49,69 %
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
0,79 %
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Územní rozvoj
0,93 %

Zemědělství,
lesní hospodářství
a rybářství
0,04 %

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém,
bezpečnost, připravenost na krizové stavy
2,51 %
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8.1.4. Financování, výsledek hospodaření Jihomoravského kraje
Schválený rozpočet na rok 2018 byl sestaven jako přebytkový, rozpočtované příjmy byly plánovány vyšší než
výdaje o 85 680 tis. Kč; schválený rozpočet ﬁnancování tedy činil -85 680 tis. Kč. Tato částka obsahovala
předpokládané zapojení ﬁnančních prostředků z minulých let ve výši 106 488 tis. Kč a splátky jistiny úvěrů
od Evropské investiční banky ve výši -192 168 tis. Kč.
K 31. 12. 2018 byly v upraveném rozpočtu zapojeny k ﬁnancování výdajů kraje volné ﬁnanční prostředky
z minulých let včetně prostředků peněžních fondů kraje ve výši 1 474 659 tis. Kč, rozpočet splátek jistin
úvěrů zůstal beze změn.
Celkově upravený rozpočet počítal se schodkem ve výši 1 282 491 tis. Kč. Ve skutečnosti hospodařil Jihomoravský kraj s přebytkem ve výši 352 386 tis. Kč.

8.1.5. Poskytnuté dotace, příspěvky a dary ze zdrojů Jihomoravského kraje
V roce 2018 byly z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje poskytnuty dotace, příspěvky a dary v celkovém objemu 917 089 tis. Kč. K 31. 12. 2018 bylo z poskytnutých ﬁnančních prostředků vyčerpáno 611 334 tis. Kč.
Nedočerpáno zůstalo 305 755 tis. Kč, z toho bylo na vratkách v průběhu roku a při ﬁnančním vypořádání
vráceno 6 686 tis. Kč. Částka 299 069 tis. Kč zůstala na základě uzavřených smluv k využití v dalších letech.
Podíl prostředků vynaložených na dotace, příspěvky a dary z rozpočtu Jihomoravského kraje na vlastních
příjmech kraje činil 13 %.
Z výše uvedené částky bylo poskytnuto:
Podnikatelským subjektům
Obecně prospěšným společnostem
Spolkům
Církvím a náboženským společnostem

64 072 tis. Kč
30 452 tis. Kč
294 218 tis. Kč
43 369 tis. Kč

Ostatním neziskovým a podobným organizacím

12 248 tis. Kč

Organizačním složkám státu

18 890 tis. Kč

Obcím

274 913 tis. Kč

Příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi

91 322 tis. Kč

Dobrovolným svazkům obcí

41 042 tis. Kč

Krajům

50 tis. Kč

Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod

1 570 tis. Kč

Vysokým školám

8 314 tis. Kč

Veřejným výzkumným institucím

6 840 tis. Kč

Ostatním příspěvkovým organizacím

19 060 tis. Kč

Nepodnikajícím fyzickým osobám

9 729 tis. Kč

Na podporu zahraničních subjektů

1 000 tis. Kč
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Dotace, příspěvky a dary směřovaly do následujících oblastí:
Zemědělství a lesní hospodářství

13 720 tis. Kč

Obchod, služby a cestovní ruch

101 955 tis. Kč

Doprava

46 431 tis. Kč

Vodní hospodářství

100 690 tis. Kč

Školství, tělovýchova a zájmová činnost

185 456 tis. Kč

Kultura a památková péče

199 873 tis. Kč

Zdravotnictví

35 251 tis. Kč

Územní rozvoj

32 250 tis. Kč

Ochrana životního prostředí

9 965 tis. Kč

Sociální oblast

92 096 tis. Kč

Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana

78 786 tis. Kč

Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce

3 289 tis. Kč

Ostatní

17 327 tis. Kč

Poskytnuté dotace, příspěvky a dary ze zdrojů Jihomoravského kraje dle jednotlivých oblastí
k 31. 12. 2018
Zahraniční pomoc
a mezinárodní spolupráce
0,4 %
Bezpečnost, veřejný pořádek
a požární ochrana
8,6 %

Ostatní
1,9 %

Zemědělství a lesní hospodářství
1,5 %

Sociální oblast
10,0 %

Obchod, služby a cestovní ruch
11,1 %
Doprava
5,1 %
Vodní hospodářství
11,0 %

Ochrana životního prostředí
1,1 %
Územní rozvoj
3,5 %
Zdravotnictví
3,8 %

Školství, tělovýchova
a zájmová činnost
20,2 %

Kultura a památková péče
21,8 %

8.1.6. Hospodaření zřízených a založených právnických osob
Jihomoravského kraje
Hospodaření příspěvkových organizací
K 31. 12. 2018 byl Jihomoravský kraj zřizovatelem 237 organizací následující struktury:
- 183 organizací v oblasti školství,
- 9 organizací v oblasti kultury,
- 28 organizací v oblasti sociálních služeb,
- 14 organizací v oblasti zdravotnictví,
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- 1 organizace v oblasti dopravy,
- 1 organizace v oblasti meziregionální spolupráce,
- 1 organizace v oblasti regionálního rozvoje.
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Organizace hospodařily v roce 2018 s peněžními prostředky získanými vlastní činností, pro kterou byly zřízeny, s příspěvky na provoz a s investičními příspěvky z rozpočtu Jihomoravského kraje, s prostředky svých
fondů, s investičními a neinvestičními ﬁnančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU, případně z jiných nadnárodních zdrojů ﬁnancování a s dotacemi, příspěvky a dary od jiných
subjektů. Dále některé organizace uzavřely se souhlasem zřizovatele smlouvy o úvěru.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem k 31. 12. 2018

Částka v tis. Kč

43 037

60 000
-58 897

40 000
20 000
0
-20 000
-40 000
-60 000
-80 000

Celková výše kladného výsledku hospodaření v tis. Kč
Celková výše ztráty v tis. Kč

Organizace v oblasti školství
Základem ﬁnancování organizací v oblasti školství byly v roce 2018 dotace ze státního rozpočtu z kapitoly
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které kryly přímé náklady na vzdělávání ve výši 4 021 278 tis. Kč
a další účelové dotace ve výši 190 189 tis. Kč určené na konkrétní projekty (např. podzimní maturity, informační centra, podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, podpora výuky plavání
v základních školách, realizace soutěží škol, dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouzštiny, program
protidrogové politiky, podpora sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů, spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami, asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, excelence základních a středních škol, podpora odborného vzdělávání, podpora zavádění diagnostických nástrojů, dotace na zabezpečení škol a školských zařízení, dotace na projekty realizované v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání apod.).
Další prostředky obdržely organizace od Ministerstva kultury ve výši 80 tis. Kč na kulturní aktivity, od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 232 tis. Kč na projekt Obědy dětem a příměstské tábory, z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 40 074 tis. Kč na projekty spoluﬁnancované z EU, z Ministerstva zemědělství
na centra odborné přípravy ve výši 4 378 tis. Kč a od Ministerstva vnitra ve výši 80,75 tis. Kč na Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců.
Z rozpočtu Jihomoravského kraje organizace obdržely příspěvky na provoz bez účelového určení v celkové
výši 722 930 tis. Kč. Dále byly organizacím stanoveny účelové příspěvky na provoz na předem stanovený
účel ve výši 89 102 tis. Kč, investiční příspěvky ve výši 303 428 tis. Kč a současně jim byly uloženy odvody
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investičních prostředků ve výši 130 447 tis. Kč a odvody provozních prostředků ve výši 613 tis. Kč do rozpočtu Jihomoravského kraje.
Organizace dále hospodařily s nevyčerpanými účelově určenými příspěvky na provoz z minulých let ve výši
24 799 tis. Kč a s nevyčerpanými příspěvky na investice z minulých let ve výši 38 522 tis. Kč.
Neinvestiční účelově určené prostředky byly použity v souladu s podmínkami stanovenými při poskytnutí
dotací ze státního rozpočtu, k ﬁnancování oprav a údržby objektů, na běžné výdaje související s realizovanými
investičními akcemi a na ﬁnancování konkrétních akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi. Investiční
účelové prostředky sloužily k ﬁnancování rekonstrukce stávajících objektů, zateplení objektů a k pořízení nového dlouhodobého majetku.
K datu 31. 12. 2018 byly čerpány bankovní úvěry nebo půjčky 18 školskými příspěvkovými organizacemi v celkové výši 228 199 tis. Kč, z toho ve 2 případech se jednalo o čerpání půjčky Vinařského fondu na výsadbu
nebo obnovu vinic v celkové výši 251 tis. Kč a v 16 případech byly úvěry v celkové výši 227 948 tis. Kč
použity při realizaci projektů EU.
Za rok 2018 z celkového počtu 183 organizací vykázalo 150 organizací zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 28 395 tis. Kč, hospodaření 32 organizací bylo vyrovnané a 1 organizace vykázala ztrátu ve výši
785 tis. Kč.

Organizace v oblasti kultury
Z rozpočtu JMK obdržely organizace v roce 2018 příspěvky na provoz bez účelového určení ve výši
135 890 tis. Kč, účelově určené příspěvky na provoz ve výši 27 528 tis. Kč a investiční příspěvky ve výši
21 731 tis. Kč. V roce 2018 byly organizacím uloženy odvody investičních zdrojů ve výši 9 015 tis. Kč
do rozpočtu JMK.
Ze státního rozpočtu a z rozpočtů jiných územních samosprávných celků byly organizacím poskytnuty investiční dotace ve výši 6 231 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 2 760 tis. Kč.
Organizacím byly ponechány k využití nevyčerpané účelově určené příspěvky na provoz z minulých let ve výši
2 160 tis. Kč a investiční příspěvky z minulých let ve výši 9 997 tis. Kč.
Z poskytnutých účelově určených neinvestičních prostředků zabezpečily organizace opravy a údržbu objektů
muzeí a památníků, opravy a výměny oken, vynaložily prostředky na udržitelnost projektů EU, realizovaly výstavní činnost a také ﬁnancovaly konkrétní kulturní akce.
Z prostředků určených na investice byly rekonstruovány a modernizovány stávající objekty, byly vybudovány
nové a obnoveny stálé expozice, byly provedeny revitalizace zahrad a pořízeny sbírkové předměty.
K 31. 12. 2018 čerpaly 3 organizace bankovní úvěry ve výši 13 459 tis. Kč, nesplacená částka činí
13 459 tis. Kč.
Za rok 2018 vykázalo všech 9 organizací zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 3 101 tis. Kč.

Organizace v oblasti sociálních služeb
Z rozpočtu JMK obdržely organizace v roce 2018 příspěvky na provoz bez účelového určení ve výši
181 430 tis. Kč, účelově určené příspěvky na provoz ve výši 598 199 tis. Kč, z toho na sociální služby
ve výši 568 695 tis. Kč (část krytá z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a spoluﬁnancování JMK)
a investiční příspěvky ve výši 46 720 tis. Kč. Dále byly v roce 2018 organizacím uloženy odvody investičních prostředků do rozpočtu JMK v souhrnné výši 28 275 tis. Kč.
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Ze státního rozpočtu a z rozpočtů jiných územních samosprávných celků byly organizacím poskytnuty investiční dotace ve výši 320 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 777 tis. Kč.
Organizacím byly ponechány k využití nevyčerpané prostředky z minulých let poskytnuté z rozpočtu JMK
celkem ve výši 4 729 tis. Kč, z toho investiční příspěvky ve výši 2 450 tis. Kč a účelově určené příspěvky
na provoz ve výši 2 279 tis. Kč.
Poskytnuté účelově určené neinvestiční prostředky čerpaly organizace zejména na osobní náklady, opravy
a údržbu stávajících objektů, nákup drobného majetku a na správu majetku.
Z investičních příspěvků organizace ﬁnancovaly především rekonstrukce, modernizace nemovitého majetku,
rekonstrukce obslužných komunikací, pořízení a technické zhodnocení movitého majetku.
K 31. 12. 2018 čerpala investiční bankovní úvěr ve výši 872 tis. Kč jediná organizace v oblasti sociálních služeb, a to Zámeček Střelice na předﬁnancování projektu „Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce,
výměna obvodových výplní budovy Nový Pavilon“. Nesplacená částka činí 872 tis. Kč.
Za rok 2018 z celkového počtu 28 organizací vykázalo 19 organizací zlepšený výsledek hospodaření ve výši
447 tis. Kč, hospodaření 9 organizací bylo vyrovnané.

Organizace v oblasti zdravotnictví
Z rozpočtu JMK obdržely organizace v roce 2018 příspěvky na provoz bez účelového určení ve výši
523 143 tis. Kč, příspěvky na provoz s účelovým určením ve výši 33 870 tis. Kč a investiční příspěvky
ve výši 151 947 tis. Kč. Dále byly v roce 2018 organizacím uloženy odvody prostředků ve výši 26 298 tis. Kč
do rozpočtu JMK.
Ze státního rozpočtu a z rozpočtů jiných územních samosprávných celků byly organizacím poskytnuty investiční prostředky ve výši 56 225 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 33 121 tis. Kč.
Organizacím byly ponechány k využití nevyčerpané investiční příspěvky z minulých let ve výši 42 066 tis. Kč
a nevyčerpané příspěvky na provoz s účelovým určením ve výši 771 tis. Kč.
Z prostředků určených na investice organizace ﬁnancovaly rekonstrukce stávajících objektů, realizaci nových
staveb a pořízení dlouhodobého majetku, zejména zdravotnických přístrojů a dalšího vybavení zdravotnických
provozů a vozidel.
Z poskytnutých účelově určených neinvestičních prostředků organizace zabezpečovaly zejména lékařskou
pohotovostní službu, ﬁnancovaly opravy a pořízení drobného dlouhodobého majetku a dále byly prostředky
poskytnuty na stabilizaci výjezdového týmu ZZS JMK.
Pět nemocnic obdrželo od zřizovatele příspěvek na provoz bez účelového určení z důvodu nepříznivého vývoje hospodaření.
K 31. 12. 2018 čerpalo 5 organizací v oblasti zdravotnictví bankovní úvěry ve výši 157 931 tis. Kč, nesplacená částka činí 25 843 tis. Kč.
Za rok 2018 z celkového počtu 14 organizací vykázalo 8 organizací zlepšený výsledek hospodaření ve výši
7 927 tis. Kč, 2 organizace vykázaly vyrovnané hospodaření a 4 organizace vykázaly ztrátu ve výši 59 112 tis. Kč.

Organizace v oblasti dopravy
Z rozpočtu JMK obdržela příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v roce
2018 příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 587 860 tis. Kč, účelově určené příspěvky na provoz
ve výši 74 602 tis. Kč a investiční příspěvky ve výši 479 101 tis. Kč.
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Ze státního rozpočtu a státních fondů byly organizaci poskytnuty investiční dotace ve výši 977 063 tis. Kč.
Organizaci byly ponechány k využití nevyčerpané investiční příspěvky z minulých let ve výši 87 432 tis. Kč
a nevyčerpané příspěvky na provoz s účelovým určením ve výši 5 392 tis. Kč.
Z poskytnutých účelově určených neinvestičních prostředků organizace ﬁnancovala opravy silnic a mostů,
protihluková opatření, nízkorychlostní kontrolní vážení silničních motorových vozidel a systém hospodaření
s vozovkou.
Z prostředků určených na investice organizace ﬁnancovala rekonstrukce silnic a mostů ve vlastnictví JMK,
spoluﬁnancovala projekty realizované v rámci IROP. Dále organizace realizovala výkup pozemků pod silnicemi, projektovou přípravu a pořídila technické vybavení.
Z poskytnutých bankovních úvěrů v celkové výši 600 000 tis. Kč na ﬁnancování krátkodobých potřeb organizace zůstává nesplacená částka ve výši 330 478 tis. Kč.
Za rok 2018 vykázala organizace zlepšený výsledek hospodaření ve výši 2 090 tis. Kč.

Organizace v oblasti meziregionální spolupráce
Z rozpočtu JMK obdržela příspěvková organizace Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci v roce 2018 příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 6 275 tis. Kč. Organizaci byl uložen
odvod investičních prostředků do rozpočtu JMK ve výši 54 tis. Kč.
Ze státního rozpočtu nebyla organizaci poskytnuta žádná neinvestiční ani investiční dotace.
Organizace nečerpala bankovní úvěr.
Za rok 2018 dosáhla organizace zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 121 tis. Kč.

Organizace v oblasti regionálního rozvoje
Z rozpočtu JMK obdržela příspěvková organizace Moravian Science Centre Brno příspěvek na provoz bez
účelového určení ve výši 33 358 tis. Kč, účelově určený příspěvek na provoz ve výši 3 020 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 13 118 tis. Kč. Organizaci byl uložen odvod investičních prostředků do rozpočtu JMK
ve výši 2 285 tis. Kč. Na ﬁnancování provozních nákladů organizace se podílí i statutární město Brno částkou ve výši 50 % ročního rozdílu mezi náklady z činnosti a výnosy z činnosti provozovatele, maximálně však
do výše 14 mil. Kč za kalendářní rok.
Ze státního rozpočtu byla organizaci poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 5 409 tis. Kč a z evropských
fondů prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce neinvestiční dotace ve výši 1 446 tis. Kč.
Organizaci byly ponechány k využití nevyčerpané investiční příspěvky z minulých let ve výši 7 590 tis. Kč
a nevyčerpané příspěvky na provoz s účelovým určením ve výši 1 550 tis. Kč.
Z poskytnutých účelově určených neinvestičních prostředků organizace Moravian Science Centre Brno
ﬁnancovala pronájem dočasné expozice, leasing automobilů, nákup ﬁlmové licence a vybavení truhlářské
a technické dílny.
Z prostředků určených na investice ﬁnancovala organizace Moravian Science Centre Brno zejména doplnění
permanentní expozice, vstup do venkovní expozice, vodovodní přípojku – centrální rozvod, malé mobilní promoexponáty a on-line katalog exponátů pro učitele.
Organizace nečerpala bankovní úvěr.
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Za rok 2018 dosáhla organizace Moravian Sceince Centre Brno zlepšeného výsledku hospodaření, jehož
výše činila 956 tis Kč.

Hospodaření obchodních společností založených Jihomoravským krajem
Obchodní společnost v oblasti dopravy KORDIS JMK, a. s.
Obchodní společnost KORDIS JMK, spol. s r. o., od 31. 10. 2012 KORDIS JMK, a. s., (dále jen KORDIS JMK)
byla založena Jihomoravským krajem, který je držitelem obchodního podílu ve výši 51 %, a statutárním městem
Brnem, které je držitelem obchodního podílu ve výši 49 %. Základní kapitál společnosti činí 2 000 tis. Kč.
Do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byla společnost zapsána dne 20. 9. 2002 a hlavní činností
společnosti je výkon činností při zajišťování dopravní obslužnosti na území JMK.
Společnost obdržela od JMK k 31. 12. 2018:
• 35 923 tis. Kč na základě mandátní smlouvy uzavřené s JMK základní úplatu,
• 3 000 tis. Kč jako úplatu na základě mandátní smlouvy za vyhodnocení ekonomiky systému IDS JMK za
2. pololetí 2017,
• 2 070 tis. Kč jako úplatu na základě vyhodnocení systému IDS JMK v 1. pololetí 2018,
• 4 000 tis. Kč na základě smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál na zajištění oprav
stávajících elektronických informačních panelů, v případě potřeby pořízení nových, a na realizaci nezávislého E-shopu IDS JMK na prodej předplatných jízdních dokladů IDS JMK.
Společnost obdržela od statutárního města Brna k 31. 12. 2018:
• 10 264 tis. Kč na základě mandátní smlouvy.
Celková výše dobrovolných peněžitých příplatků mimo základní kapitál vložených do společnosti je
k 31. 12. 2018:
• 41 729 tis. Kč od akcionáře Jihomoravský kraj,
• 36 249 tis. Kč od akcionáře statutární město Brno.
Při celkových dosažených výnosech ve výši 47 746 tis. Kč a vynaložených nákladech ve výši 47 631 tis. Kč
společnost vykázala zisk ve výši 115 tis. Kč.

Obchodní společnost v oblasti lázeňství Thermal Pasohlávky a. s.
Dne 9. 11. 2006 založil Jihomoravský kraj společně s obcí Pasohlávky akciovou společnost Thermal Pasohlávky a. s. za účelem vybudování rekreační zóny v obci Pasohlávky. Jihomoravský kraj vložil jako základní
kapitál peněžitý vklad do této společnosti ve výši 60 000 tis. Kč, obec Pasohlávky vložila pozemky v odhadní
ceně 47 000 tis. Kč. Do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně byla tato akciová společnost zapsána 26. 1. 2007.
K 31. 12. 2009 zvýšil Jihomoravský kraj základní kapitál o částku 40 125 tis. Kč na celkovou výši 147 125 tis. Kč.
Dne 22. 9. 2011 usnesením č. 1539/11/Z 24 schválilo ZJMK závazek použití ﬁnančních prostředků ve výši
18 995 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje roku 2012 na splacení emisního kursu akcií společnosti,
při zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Obec Pasohlávky splatila emisní kurs jí upsaných akcií, tj.
částku 12 550 tis. Kč, nepeněžitým vkladem. Pozemky, které byly předmětem nepeněžitého vkladu tohoto
akcionáře, mají v budoucnu sloužit k rozvoji lázeňské a rekreační zóny v obci Pasohlávky.
Základní kapitál společnosti se s ohledem na výše uvedené zvýšil z částky 147 125 tis. Kč o 31 545 tis. Kč
na celkovou výši 178 670 tis. Kč. Obchodní podíl Jihomoravského kraje po výše uvedených změnách činí
67 % a obchodní podíl obce Pasohlávky 33 %.
Dne 25. 6. 2015 usnesením č. 1913/15/Z19 schválilo ZJMK použití zdrojů Jihomoravského kraje ve výši
10 000 tis. Kč na splacení dobrovolného peněžitého příplatku akcionáře mimo základní kapitál. Další po-
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skytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 30 000 tis. Kč schválilo ZJMK dne 23. 6. 2016
usnesením č. 2687/16/Z 27.
Při celkových dosažených výnosech ve výši 5 203 tis. Kč a vynaložených nákladech ve výši 15 424 tis. Kč
společnost vykázala k 31. 12. 2018 ztrátu ve výši 10 221 tis. Kč. Účetní závěrka se po ověření nezávislým
auditorem stává součástí výroční zprávy, která je předložena k projednání v dozorčí radě. Výroční zpráva byla
předložena ke schválení valné hromadě akcionářů společnosti.

Obchodní společnost v oblasti zadávání veřejných zakázek CEJIZA, s. r. o.
Obchodní společnost CEJIZA, s. r. o., byla založena Jihomoravským krajem jako jediným zakladatelem dne
18. 6. 2009. Rozhodujícím předmětem činnosti společnosti je činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro
Jihomoravský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, případně pro další právnické osoby zřizované nebo
ovládané Jihomoravským krajem.
Do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byla obchodní společnost zapsána dne 22. 7. 2009.
Jihomoravský kraj vložil do obchodní společnosti základní kapitál ve výši 1 000 tis. Kč a poskytnul příplatek
na naplnění zákonného rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč a příplatek na navýšení ostatních kapitálových
fondů nad základní kapitál ve výši 5 000 tis. Kč. Příplatek na navýšení ostatních kapitálových fondů byl v roce
2011 snížen o 4 000 tis. Kč, tj. na 1 000 tis. Kč.
V roce 2018 obdržela obchodní společnost od Jihomoravského kraje dotaci na úhradu provozních nákladů
ve výši 8 510 tis. Kč a dotaci na úhradu investičních nákladů ve výši 90 tis. Kč. V rámci vypořádání dotace
vracela společnost zakladateli částku ve výši 951 tis. Kč z provozních nákladů a částku ve výši 0,786 tis. Kč
jako vyúčtování investiční dotace.
Obchodní společnost dosáhla k 31. 12. 2018 výnosů ve výši 238 548 tis. Kč při nákladech ve výši
238 550 tis. Kč a vykázala ztrátu ve výši 2 tis. Kč. Řádnou účetní závěrku za rok 2018 schválila RJMK,
která vykonává působnost valné hromady.

Obchodní společnost v oblasti autoopravárenství CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o.
Obchodní společnost CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE s. r. o. byla založena v roce 1995 Středním odborným
učilištěm zemědělským v Boskovicích (dnes Střední škola Andre Citroëna, p. o.). Od roku 2009 se stal z důvodu změny legislativy jediným společníkem této obchodní společnosti se základním kapitálem 1 000 tis. Kč
Jihomoravský kraj, změna byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne
16. 9. 2009. Hlavní náplní činnosti společnosti jsou opravy silničních vozidel, klempířství a opravy karoserií, provozování autoškoly, obchodní a zprostředkovatelská činnost, pořádání vzdělávacích akcí a pronájem
a půjčování věcí movitých. Činnost společnosti není Jihomoravským krajem nijak dotována.
Na základě dosažených výnosů ve výši 17 339 tis. Kč při vynaložených nákladech ve výši 16 960 tis. Kč
vykázala společnost za rok 2018 zisk ve výši 379 tis. Kč. Řádnou účetní závěrku za rok 2018 schválila RJMK,
která vykonává působnost valné hromady.

Obchodní společnost Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o.
Založení společnosti bylo schváleno ZJMK dne 18. 12. 2014 usnesením č. 1567/14/Z15, společnost vznikla
zápisem do obchodního rejstříku dne 2. 4. 2015. Jihomoravský kraj vložil do obchodní společnosti základní
kapitál ve výši 1 000 tis. Kč. Společnost byla ve 100% vlastnictví Jihomoravského kraje.
Na zasedání ZJMK konaném dne 18. 2. 2016 bylo usnesením č. 2398/16/Z25 rozhodnuto o prodeji 50 %
podílu obchodní společnosti LETIŠTĚ BRNO a. s. Podíl Jihomoravského kraje se snížil na 50 %, což odpo-
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vídá základnímu kapitálu ve výši 500 tis. Kč. Zároveň bylo rozhodnuto o změně názvu z dosavadní obchodní
ﬁrmy Jihomoravská sportovní – GP Brno, s. r. o. na novou obchodní ﬁrmu, která zní Jihomoravská rozvojová
společnost, s. r. o.
Na zasedání ZJMK konaném dne 22. 6. 2017 bylo usnesením č. 532/17/Z6 rozhodnuto o převodu obchodních podílů společníka LETIŠTĚ BRNO a. s. ve společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o.,
o velikosti 50 %, s nimiž je spojen splacený vklad do základního kapitálu společnosti ve výši 500 tis. Kč,
na společníka Jihomoravský kraj. Jihomoravský kraj se tak stal 100% vlastníkem společnosti Jihomoravská
rozvojová společnost, s. r. o.
Dne 21. 9. 2017 usnesením č. 666/17/Z8 schválilo ZJMK poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní
kapitál ve výši 10 000 tis. Kč.
Dne 21. 6. 2018 schválilo ZJMK usnesením č. 1308/18/Z15 prodej obchodních podílů JMK, jako jediného
společníka společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o. statutárnímu městu Brnu, a to podílů
o velikosti 50 %. Na základě zpracovaného znaleckého posudku činí hodnota tohoto podílu 4 800 tis. Kč.
22. 6. 2018 došlo k uzavření smlouvy o převodu podílu mezi JMK a statutárním městem Brnem.
Dne 4. 9. 2018 schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. Z7/41 poskytnutí dobrovolného příplatku
mimo základní kapitál ve výši 20 000 tis. Kč.
Dne 20. 9. 2018 usnesením č. 1332/18/Z16 schválilo ZJMK poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál ve výši 20 000 tis. Kč.
Na základě dosažených výnosů ve výši 0 tis. Kč při vynaložených nákladech ve výši 1 908 tis. Kč vykázala
společnost za rok 2018 ztrátu ve výši 1 908 tis. Kč. Účetní závěrka společnosti byla zpracována a předložena Radě Jihomoravského kraje, která ji dne 25. 3. 2019 usnesením č. 6811/19/R92 schválila. Dozorčí rada
společnosti projednala roční účetní závěrku společnosti za rok 2018 na svém zasedání dne 14. 3. 2019. Valná hromada společnosti na svém zasedání dne 26. 3. 2019 schválila prodloužení termínu pro podání účetní
závěrky společnosti za rok 2018 do 30. 6. 2019 a zpracování účetní závěrky daňovým poradcem.

Agropodnik a. s.
Agropodnik a. s. byl zapsán do obchodního rejstříku dne 1. 1. 1993. Jihomoravský kraj nabyl v této společnosti obchodní podíl ve výši 0,51 % v souvislosti se zrušením školního statku Boskovice v roce 2006. Předmětem činnosti je rostlinná výroba, živočišná výroba a služby v zemědělství.
Společnost vykázala za rok 2018 ztrátu ve výši 768 tis. Kč.

Hospodaření veřejné výzkumné instituce zřízené Jihomoravským krajem
Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, vznikl dne 1. 1. 2007. Hlavní činností
Ústavu archeologické památkové péče je zabezpečování záchranných archeologických výzkumů zajišťujících
investorům splnění podmínek stavebního povolení podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2018 instituce dosáhla výše vlastních tržeb 24 875 tis. Kč, neinvestiční dotace na podporu činnosti
poskytnutá Jihomoravským krajem činila 4 900 tis. Kč, dotace poskytnutá Ministerstvem kultury České republiky z programu NAKI II činila 1 387 tis. Kč a ostatní výnosy organizace činily 1 046 tis. Kč.
Dále byla poskytnuta ústavu ze strany Jihomoravského kraje investiční dotace ve výši 1 600 tis. Kč a Ministerstvem kultury České republiky z programu NAKI II investiční dotace ve výši 327 tis. Kč.
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Při celkových dosažených výnosech ve výši 32 208 tis. Kč a vynaložených nákladech ve výši 32 038 tis. Kč
instituce vykázala k 31. 12. 2018 zisk ve výši 170 tis. Kč. Výkazy byly předloženy RJMK po schválení výroční
zprávy dozorčí radou a radou instituce po ověření řádné účetní závěrky auditorem.

Hospodaření ostatních právnických osob, ve kterých je Jihomoravský kraj členem
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o.
Centrála cestovního ruchu jižní Moravy vznikla dne 14. 12. 2005. Předmětem činnosti sdružení je především
zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu v Jihomoravském kraji, tvorba a rozvoj klíčových produktů a produktových balíčků, jejich propagace a marketing.
Jihomoravský kraj vložil do organizace počáteční vklad člena spolku ve výši 3 000 tis. Kč a v roce 2018
uhradil členský příspěvek ve výši 8 000 tis. Kč, který byl navýšen o 2 950 tis. Kč.
Na základě dosažených výnosů ve výši 18 185 tis. Kč při vynaložených nákladech ve výši 13 737 tis. Kč
vykázala společnost za rok 2018 zisk ve výši 4 448 tis. Kč.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, z. s. p. o.
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy vznikla dne 10. 9. 1997. Předmětem činnosti agentury je napomáhat regionálnímu rozvoji na území Jihomoravského kraje formou poskytování služeb orgánům veřejné sféry
s důrazem na subjekty v Jihomoravském kraji a dále ostatním zájemcům o konzultace, resp. projekty, v oblasti
regionálního rozvoje.
Agentura v roce 2018 obdržela dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 12 100 tis. Kč.
Účetním obdobím agentury je hospodářský rok od 1. 3. do 28. 2. Výsledek hospodaření je zisk ve výši
700 tis. Kč při vynaložených nákladech 14 600 tis. Kč a dosažených výnosech 15 300 tis. Kč.

JIC, z. s. p. o.
Jihomoravské inovační centrum vzniklo dne 24. 7. 2003. Hlavním předmětem činnosti je činnost podnikatelských, ﬁnančních, organizačních a ekonomických poradců, zprostředkování služeb a pořádání odborných
kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
Jihomoravský kraj v roce 2018 nevložil do základního kapitálu JIC žádné ﬁnanční prostředky, ani jiné peněžité
příplatky.
Jihomoravské inovační centrum obdrželo od Jihomoravského kraje vyrovnávací platbu na období od 1. 3. 2018
do 28. 2. 2019 ve výši 40 250 tis. Kč.
Účetním obdobím této organizace je hospodářský rok od 1. 3. do 28.02. Předběžný výsledek hospodaření je
zisk ve výši 1 222 tis. Kč při vynaložených nákladech 86 601 tis. Kč a dosažených výnosech 87 823 tis. Kč.

Multifunkční centrum zámek Lednice, z. s. p. o.
Multifunkční centrum zámek Lednice vzniklo dne 21. 11. 2007. Předmětem činnosti je rekonstrukce kulturní
památky a její následné přebudování na multifunkční kulturně-vzdělávací a konferenční centrum propagující
Lednicko-valtický areál – památku UNESCO, významnou součást Jihomoravského kraje.
Základní kapitál vložený Jihomoravským krajem je 2 000 tis. Kč. Centrum obdrželo v roce 2018 od Jihomoravského kraje dotaci ve výši 3 000 tis. Kč.
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Centrum vykázalo vyrovnané hospodaření při vynaložených nákladech 5 560 tis. Kč a dosažených výnosech
5 560 tis. Kč.

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o.
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu vzniklo dne 20. 12. 2005. Hlavní činností organizace je:
• Podpora zvýšení kvality a větší zpřístupnění vzdělávání na všech úrovních veřejného školského systému
v České republice studujícím i jiným účastníkům vzdělávání s místem trvalého pobytu v zahraničí i České
republice.
• Vytváření předpokladů pro internacionalizaci jihomoravských vysokých a středních škol.
• Podpora mezinárodních i tuzemských programů v oblasti humanitární a rozvojové pomoci.
• Podpora a vytváření předpokladů pro horizontální a mezinárodní mobilitu účastníků vzdělávání (zejména
studentů) a vědeckých pracovníků.
• Podpora a vytváření předpokladů pro realizaci projektů v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu v Jihomoravském kraji a také vzdělávací služby včetně lektorské činnosti.
Jihomoravský kraj v roce 2018 uhradil členský příspěvek ve výši 15 000 tis. Kč a poskytl dotaci ve výši
13 989 tis. Kč.
Na základě dosažených výnosů ve výši 34 936 tis. Kč a při vynaložených nákladech ve výši 34 758 tis. Kč
vykázala společnost za rok 2018 zisk ve výši 178 tis. Kč.

Asociace krajů ČR
Asociace krajů ČR se sídlem v Praze vznikla dne 30. 8. 2001, jako zájmové sdružení právnických osob
za účelem koordinace vzájemné činnosti a aktivit krajů. Jihomoravský kraj se stal členem Asociace krajů ČR
dne 13. 6. 2002.
Jihomoravský kraj v roce 2018 uhradil roční členský příspěvek ve výši 800 tis. Kč.
Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 89 tis. Kč při vynaložených nákladech 11 846 tis. Kč a dosažených
výnosech 11 935 tis. Kč.

Národní síť Zdravých měst České republiky, z. s. p. o.
Národní síť zdravých měst ČR vznikla dne 14. 11. 1994. Předmětem činnosti je spolupráce s institucemi
a odbornými organizacemi na regionální, národní i mezinárodní úrovni při podpoře zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje, účast na společných aktivitách, kampaních a projektech.
Organizace obdržela od Jihomoravského kraje členský příspěvek ve výši 99 tis. Kč.
Na základě dosažených výnosů ve výši 13 182 tis. Kč a při vynaložených nákladech ve výši 14 895 tis. Kč
vykázala společnost ztrátu ve výši 1 713 tis. Kč.

Asociace společenské odpovědnosti, o. p. s.
Asociace společenské odpovědnosti vznikla dne 23 3. 2013. V rámci své vize tvoří s více než 200 členy
největší platformu společenské odpovědnosti organizací (dále jen „CSR“) v ČR, která sdružuje a propojuje
organizace napříč všemi sektory (ﬁrmy, organizace veřejné správy, organizace neziskového sektoru, sociální
podniky, školy, jednotlivci) s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelného podnikání. Spolupracuje s Informačním centrem OSN v Praze a šíří principy UN Global Compact v ČR, aktivně rozvíjí
nové Cíle udržitelného rozvoje (tzv. SDGs) ve vztahu k udržitelnému byznysu a provozuje nejvyhledávanější
informační portál o CSR, odpovědném podnikání a udržitelnosti v ČR.
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Organizace obdržela od Jihomoravského kraje členský příspěvek ve výši 5 tis. Kč.
Výsledek hospodaření bude zveřejněn ve výroční zprávě Asociace společenské odpovědnosti, o. p. s v srpnu
2019.

Spolek pro GP ČR Brno
Spolek vznikl zápisem do spolkového rejstříku dne 30. 10. 2015. Předmětem činnosti spolku je podpora rozvoje sportu a cestovního ruchu na území Jihomoravského kraje a statutárního města Brna, zejména podpora
každoročního konání závodu mistrovství světa silničních motocyklů na Masarykově okruhu v Brně.
Spolek obdržel v roce 2018 z rozpočtu Jihomoravského kraje řádný členský příspěvek ve výši 0,1 tis. Kč
a ﬁnanční příspěvek ve formě vyrovnávací platby ve výši 29 463 tis. Kč.
Dle předložených účetních výkazů sestavených ke dni 31. 12. 2018 bylo dosaženo celkových výnosů ve výši
153 454 tis. Kč a nákladů ve výši 171 774 tis. Kč. Hospodaření spolku za rok 2018 skončilo ztrátou ve výši
18 320 tis. Kč.

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o.
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje byla založena dne 30. 8. 2013. Hlavním předmětem činnosti
je koordinace činností, publicita a marketing v rámci Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, její rozvoj
směřující k naplnění kritérií certiﬁkace „Kulturní stezka Rady Evropy“.
Jihomoravský kraj v roce 2018 uhradil členský příspěvek ve výši 128 tis. Kč.
Sdružení vykázalo vyrovnané hospodaření při vynaložených nákladech 2 292 tis. Kč a dosažených výnosech
2 292 tis. Kč.

PURPLE aisbl
PURPLE aisbl (Evropská platforma periurbánních regionů) je mezinárodní neziskové sdružení s vědeckými
a politickými cíli, založené za účelem výměny znalostí. Sdružení se řídí ustanovením belgického zákona
z roku 1921. Sdružení bylo založeno dne 11. 5. 2015. Jeho sídlo je v Bruselu. PURPLE je uskupení
regionů a regionálních orgánů se společným zájmem o otázky týkající se zemědělství, rozvoje venkova,
environmentálního managementu a řízení otevřeného prostoru, ekonomického rozvoje a územního plánování zejména v periurbánních oblastech, které zažívají významný tlak ze strany měst.
Jihomoravský kraj uhradil v roce 2018 členský příspěvek ve výši 102 tis. Kč.
Předpokládané příjmy sítě za rok 2018 byly cca 61 tis. EUR (1 573 tis. Kč), výdaje cca 69 tis. EUR
(1 779 tis. Kč), předpokládá se ztráta ve výši 8 tis. EUR (206 tis. Kč). Účetní závěrka byla projednána
na květnovém zasedání Generálního shromáždění organizace.

ERRIN asbl (European Regions Research and Innovation Network asbl)
ERRIN asbl (Síť evropských regionů pro výzkum a inovaci, neziskové sdružení) je platforma více než 130 regionů a dalších institucí, jejíž sídlo je v Bruselu. Síť vznikla v roce 2001, registrována byla 6. 12. 2006. Cílem
sítě je sdílení znalostí v oblasti inovací a výzkumu, podpora regionální spolupráce a vývoje projektů ve výše
zmíněné oblasti za účelem posílení regionální a místní dimenze ve výzkumu a inovacích v EU. Většina aktivit
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je realizována v rámci 14 pracovních skupin, ve kterých se ERRIN zabývá výzkumem a inovacemi v různých
tematických oblastech – např. v bioekonomii, vodním hospodářství, zdravotnictví a informačních a komunikačních technologiích.
Jihomoravský kraj uhradil v roce 2018 členský příspěvek ve výši 69 tis. Kč.
Předpokládané příjmy sítě za rok 2018 byly 783,8 tis. EUR (20 206 tis. Kč), výdaje 773,7 tis. EUR
(19 946 tis. Kč), předpokládá se přebytek ve výši 10,1 tis. EUR (260 tis. Kč). Účetní závěrka byla projednána na zasedání Generálního shromáždění organizace.

Česká společnost pro jakost, z. s. (Centrum excelence)
Česká společnost pro jakost oﬁciálně vznikla 9. 2. 1990. Centrum excelence (CE) je platforma pro
organizace a jednotlivce, kteří se zajímají o systematické zlepšování a přístupy business excellence. Vytváří
podmínky pro spolupráci organizací, sdílení dobré praxe a networking a pomáhají při dosahování trvale
udržitelné excelence. Sjednocujícím prvkem aktivit je Model excelence EFQM jako zastřešující rámec pro
všechny nástroje a metody, s jejichž pomocí je budována kultura excelence v českém podnikatelském i veřejném sektoru. Jihomoravský kraj se stal členem Centra excelence v roce 2015.
Organizace obdržela od Jihomoravského kraje v roce 2018 členský příspěvek ve výši 5 tis. Kč.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR byla založena již v roce 1991 a je největší profesní organizací v segmentu sociálních služeb. Od roku 2008 je Asociace profesionální organizací. Má zastoupení
ve všech relevantních radách, komisích, pracovních skupinách, výborech apod. a průběžně zprostředkovává
svým členským organizacím aktuální informační servis a možnost aktivně se zapojit do legislativního procesu.
V rámci své činnosti např. zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí,
zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb,
pořádá a organizuje kongresy a odborné konference.
Jihomoravský kraj uhradil v roce 2018 členský příspěvek ve výši 2 tis. Kč.

Jihomoravský ﬁlmový nadační fond
Fond vznikl 20. 2. 2018 zápisem do nadačního rejstříku. Hlavním cílem je podpora tvorby audiovizuálních děl
a na ně navázané ekonomiky, včetně propagace regionu prostřednictvím audiovizuálních děl.
Jihomoravský kraj vložil do Fondu majetkový peněžitý vklad ve výši 5 000 tis. Kč. Spoluvlastníkem je statutární město Brno se shodným majetkovým podílem.
Na základě dosažených výnosů ve výši 5 032 tis., při vynaložených nákladech ve výši 506 tis. Kč a vyplacených příspěvcích 5 900 tis. Kč vykázala společnost za rok 2018 ztrátu ve výši 1 374 tis. Kč.
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8.1.7. Srovnání hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2014–2018
Srovnání hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2014–2018 (v tis. Kč)
Skutečnost k 31. 12.
Druh příjmů a výdajů

2014

2015

2016

2017

2018

Daňové příjmy

4 847 780

5 001 697

5 780 621

6 333 430

6 778 002

Nedaňové příjmy

547 090

476 050

428 530

438 806

419 805

Kapitálové příjmy

58 634

3 466

90 006

89 956

57 978

Přijaté dotace

11 368 377

11 988 333

12 432 217

13 366 034

15 646 753

Příjmy celkem

16 821 881

17 469 545

18 731 374

20 228 226

22 902 538

Běžné výdaje

14 480 204

15 503 087

16 375 286

17 923 270

20 106 591

Kapitálové výdaje

2 297 311

2 558 400

2 273 843

1 405 101

2 443 561

Výdaje celkem

16 777 515

18 061 487

18 649 129

19 328 371

22 550 152

44 366

-591 942

82 245

899 855

352 386

-44 366

591 942

-82 245

-899 855

-352 386

Saldo příjmů a výdajů
Financování

Srovnání příjmů Jihomoravského kraje v letech 2014 až 2018

v tis. Kč
25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0
rok 2014

Dotace
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rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)
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Srovnání výdajů Jihomoravského kraje v letech 2014 až 2018

v tis. Kč
25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0
rok 2014

rok 2015

Běžné výdaje

rok 2016

rok 2017

rok 2018

Kapitálové výdaje

8.2. Hospodaření s majetkem Jihomoravského kraje
8.2.1. Rozvaha Jihomoravského kraje (bez příspěvkových organizací)
– v tis. Kč k 31. 12. kalendářního roku – srovnání za posledních pět let
Majetkové položky rozvahy jsou uvedeny v tisících Kč v zůstatkové hodnotě. V přehledu není uveden drobný
dlouhodobý majetek, jehož zůstatková hodnota je nulová.
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Název položky

2014

2015

2016

2017

2018

A.

3 904 451

3 330 944

3 228 584

3 133 582

3 247 920

50 082

38 430

31 747

26 353

21 474

1 190

1 052

925

773

621

37 847

35 001

34 110

29 600

29 814

5 002

7 018

79

3 499

15 493

25 461

31 581

32 117

32 361

41 548

1 244

1 712

1 712

1 712

2 022

1 420 900

1 452 380

1 477 294

1 492 788

1 477 684

202 393

191 720

176 007

154 153

131 929

346

280

324

148

82

280 597

158 357

53 875

26 673

68 984

Poskytnuté zálohy na
dlouhodobý hmotný majetek

410

410

0

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek
určený k prodeji

0

0

5

0

0

Majetkové účasti v osobách
s rozhodujícím vlivem +
poskytnuté zálohy

123 240

134 240

169 445

211 914

235 469

Ostatní dlouhodobý ﬁnanční
majetek

886

886

736

736

736

Stálá aktiva
Software
Ocenitelná práva
Ostatní dlouhodobý nehmotný
majetek
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

149

149

149

199

199

696 601

676 630

665 038

667 320

652 542

Dlouhodobé poskytnuté
zálohy na transfery

1 058 103

601 098

585 021

485 354

569 323

Oběžná aktiva

5 459 960

5 254 820

3 068 007

4 497 268

3 903 743

6 218

6 084

5 518

5 105

5 972

Ostatní dlouhodobé pohledávky

B.

Materiál na skladě a ostatní zásoby
Odběratelé

29 598

27 852

24 863

25 407

26 024

Krátkodobé poskytnuté zálohy

727

711

1 442

1 463

743

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

13 257

42 543

22 671

38 537

36 136

23

28

180

132

195

26 981

25 022

29 528

30 204

52 356

x

904

210

252

795

21

5 258

8

15

62

918

294

275

169

237

0

0

0

0

203

348

x

x

x

x

Krátkodobé poskytnuté zálohy
na dotace

1 074 099

1 740 406

1 881 374

2 437 015

1 342 481

Dohadné účty aktivní a příjmy
příštích období

2 647 547

2 453 069

179 081

321 699

642 820

Náklady příštích období

6 340

11 992

11 429

10 346

8 130

Ostatní krátkodobé pohledávky

2 448

834

2 091

3 868

6 851

187

134

140

228

315

Pohledávky za zaměstnanci
Daň z příjmu
Pohledávky za osobami mimo
vybrané vládní instituce
Pohledávky za vybranými
ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými
místními vládními institucemi
Pevné termínové operace a opce
Krátkodobé pohledávky
z nástrojů spoluﬁnancovaných
ze zahraničí

Ceniny a pokladna
Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty
Základní běžný účet
Běžné účty peněžních fondů
AKTIVA CELKEM
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0

0

0

0

1 000

3 036

3 925

20 172

6 469

3 712

1 431 265

788 727

653 912

1 425 927

1 741 728

216 946

147 037

235 113

190 432

33 981

9 364 411

8 585 764

6 296 591

7 630 850

7 151 663
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Název položky

2014

2015

2016

2017

2018

C.

2 349 747

1 486 121

1 562 046

1 738 964

2 390 281

Jmění účetní jednotky

-774 243

-1 677 211

-2 666 314

-3 451 294

-4 557 838

Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku

837 770

607 612

569 431

545 645

547 179

-1 041 077

-1 707 809

-1 709 076

-1 585 229

-1 585 229

510 416

426 868

554 559

740 431

1 092 728

Výsledek hospodaření
(kumulativně)

2 816 881

3 836 661

4 813 446

5 489 411

6 893 441

Cizí zdroje

7 014 664

7 099 643

4 734 545

5 891 886

4 761 382

77 180

39 653

14 413

43 109

52 790

Vlastní kapitál

Oceňovací rozdíly při změně
metody, opravy chyb minulých
období, jiné oceňovací rozdíly
Ostatní fondy

D.

Dodavatelé
Ostatní závazky a přijaté zálohy
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči
zaměstnancům
Závazky ze sociálního
zabezpečení a zdravotního
pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně

326

1 461

17 039

40 486

11 694

16 053

16 240

17 810

18 897

20 514

63

106

39

55

39

9 101

9 284

9 787

10 921

11 789

26 981

25 023

29 528

30 204

52 356

2 480

x

x

x

x

Ostatní daně a poplatky

5

x

x

x

x

Ostatní daně, poplatky a jiná
obdobná peněžitá plnění

x

2 530

2 876

3 177

3 513

Daň z přidané hodnoty

189

298

3 507

714

749

Závazky k osobám mimo
vybrané vládní instituce

515

240

243

17 108

35 247

25 673

39 894

16 793

36 559

34 757

1

209

35

69

279

3 075

3 173

3 114

2 086

0

0

0

2 794

0

0

30 646

x

x

x

x

1 757 236

1 152 859

45 586

23 586

24 273

x

831

x

x

x

Závazky k vybraným ústředním
vládním institucím
Závazky k vybraným místním
vládním institucím
Pevné termínové operace
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů
a podílů
Krátkodobé závazky z nástrojů
spoluﬁnancovaných
ze zahraničí
Krátkodobé přijaté zálohy
na dotace
Zprostředkování krátkodobých
transferů
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky

26 981

25 023

29 528

30 204

52 856

1 028 377

1 819 058

1 812 194

2 633 984

1 447 225

4 354

5 157

20 722

6 814

14 644

2 720 000

2 600 000

2 471 034

2 298 389

2 106 221

29 074

x

x

x

x

Dlouhodobé přijaté zálohy
na transfery

1 256 354

1 358 604

237 503

695 524

892 436

PASIVA CELKEM

9 364 411

8 585 764

6 296 591

7 630 850

7 151 663

Dlouhodobé bankovní úvěry
Dlouhodobé závazky
z nástrojů spoluﬁnancovaných
ze zahraničí

8
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8.2.2. Rozbor stavu majetku JMK k 31. 12. 2018
V rozvaze Jihomoravského kraje je veden majetek nakoupený, popř. bezúplatně nabytý:
- pro potřeby orgánů kraje,
- majetek vyjmutý ze správy příspěvkových organizací, se kterým má kraj záměr dále nakládat,
- majetek pro potřeby příspěvkových organizací, který nebyl k okamžiku sestavení účetní závěrky svěřen
do správy příspěvkovým organizacím.

Majetek vedený u příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech odděleně majetek kraje předaný jim k hospodaření podle vymezení v příloze zřizovací listiny a majetek vlastní.
Struktura majetku Jihomoravského kraje svěřeného k 31. 12. 2018 zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové (pořizovací) hodnotě 48 642 119 tis. Kč byla následující:
Dlouhodobý nehmotný majetek

314 593 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek celkem, v tom:

48 324 526 tis. Kč

Stavby

34 698 749 tis. Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

6 749 048 tis. Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

2 864 595 tis. Kč

Pěstitelské celky trvalých porostů
Pozemky
Kulturní předměty
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý ﬁnanční majetek

15 706 tis. Kč
2 342 344 tis. Kč
12 250 tis. Kč
1 634 069 tis. Kč
5 038 tis. Kč
2 727 tis. Kč
3 000 tis. Kč

Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný
Jihomoravský kraj v roce 2018 nevyužíval cizí majetek.
Dlouhodobý ﬁnanční majetek kraje
Dlouhodobý ﬁnanční majetek JMK byl k 31. 12. 2018 tvořen následujícími položkami:
1. Podíl 51 % na základním kapitálu obchodní společnosti KORDIS JMK, a. s. Založení společnosti KORDIS JMK, s. r. o. bylo schváleno usnesením č. 323/02/Z9 s cílem koordinace a integrace při zajišťování
dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje. Následně byla tato společnost s ručením omezeným
transformována na akciovou společnost na základě usnesení č. 1942/12/Z30 ke dni 31. 10. 2012, kdy byl
proces přeměny završen zápisem do obchodního rejstříku se základním vkladem 2 mil. Kč, přičemž podíl
JMK je ve výši 51 % (tj. 1 020 tis. Kč). Usnesením č. 2547/16/Z26 ze dne 21. 4. 2016 byl schválen peněžitý příplatek mimo základní kapitál ve výši 37 729 tis. Kč a usnesením č. 959/18/Z13 ze dne 1. 3. 2018
peněžitý příplatek mimo základní kapitál ve výši 4 000 tis. Kč.
2. Majetkový vklad v akciové společnosti Thermal Pasohlávky a. s. ve výši 119 120 tis. Kč (dvoutřetinový podíl na základním kapitálu) a příplatek mimo základní kapitál ve výši 40 mil. Kč. Založení této obchodní
společnosti bylo schváleno dne 9. 11. 2006 usnesením č. 924/06/Z 14 za účelem vybudování rekreační
zóny v obci Pasohlávky.
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3. Základní vklad (1 000 tis. Kč) a příplatek k základnímu vkladu (1 100 tis. Kč) do obchodní společnosti
CEJIZA, s. r. o., kterou kraj jako jediný vlastník založil v prvním pololetí roku 2009 na základě usnesení
č. 268/09/Z7 za účelem zvýšení efektivity fungování příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským
krajem a za účelem zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek.
4. Základní vklad do obchodní společnosti Jihomoravská rozvojová společnost, s. r. o. ve výši 1 000 tis. Kč.
Jihomoravská rozvojová společnost vznikla v roce 2016 transformací z původně založené obchodní společnosti Jihomoravské sportovní – GP Brno, s. r. o. Uvedená změna byla zapsána do obchodního rejstříku
13. 4. 2016. Jihomoravský kraj vložil do společnosti základní kapitál ve výši 500 tis. Kč, což odpovídá obchodnímu podílu 50 %. Druhým společníkem byla společnost Letiště Brno, a. s. V roce 2017 se společníci
dohodli na převodu druhé části podílu ve prospěch JMK. Převod byl úplatný, přičemž kupní cena činila
429 952 Kč a cena znaleckého posudku 15 tis. Kč. V témže roce vložil JMK příplatek mimo základní kapitál
v hodnotě 10 000 tis. Kč. V roce 2018 došlo k úplatnému převodu 50% podílu ve společnosti statutárnímu městu Brno. Současně JMK vložil v roce 2018 do společnosti příplatek mimo základní kapitál ve výši
20 000 tis. Kč, a to na základě schváleného usnesení č. 1332/18/Z16 ze dne 20. 9. 2018. Předmětem
činnosti společnosti jsou zejména činnosti směřující k rozšíření a udržení letecké dopravní dostupnosti JMK
a města Brna v rámci evropského sektoru, příprava a realizace projektů směřujících k rozšíření obchodu,
služeb a cestovního ruchu v rámci JMK a města Brna.
5. Základní vklad v CL JUNIOR AUTO Boskovice, s. r. o. ve výši 1 000 tis. Kč, který Jihomoravský kraj
převzal jako jediný společník od zřízené příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské v Boskovicích (dnes SOŠ a SOU André Citroëna) v roce 2009 z důvodu změny legislativy – novela zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinná od 1. 4. 2009, stanovila, že příspěvková organizace nesmí zřizovat a zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání. Hlavní náplní společnosti jsou opravy silničních vozidel, klempířství,
opravy karoserií a jiné související činnosti.
6. K 31. 12. 2018 vlastnil Jihomoravský kraj rovněž akcie Agropodniku, a. s. v nominální hodnotě 736 tis. Kč,
které Jihomoravský kraj nabyl v souvislosti se zrušením školního statku Boskovice v září 2006. Majetková
účast kraje v této společnosti je zanedbatelná.
Majetek, který je na základě smlouvy o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště provozován
společností LETIŠTĚ BRNO, a. s., IČO 26237920, není evidován jako ﬁnanční majetek, ale jako dlouhodobá
pohledávka na zúčtovacích vztazích.
Letiště Brno přešlo do majetku Jihomoravského kraje v roce 2004. Civilní část letiště nabyl Jihomoravský
kraj do vlastnictví kraje na základě zákona č. 166/2004 Sb., o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit státní podnik Česká správa letišť, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých
krajů, a vojenská část letiště byla Jihomoravskému kraji darována Ministerstvem obrany.
V roce 2006 byl uveden do provozu nový odbavovací terminál vybudovaný v rámci Operačního programu
Infrastruktura za ﬁnanční spoluúčasti EU. V letech 2007 a 2008 byl dále rozšířen o vykoupené pozemky.
V roce 2009 byly pořízeny dva speciální letištní autobusy, v roce 2010 speciální letištní cisternová automobilová stříkačka.
Struktura pronajatého majetku k 31. 12. 2018 v celkové výši (pořizovací hodnota) 973 094 094,30 Kč byla
následující:
• pozemky 122 676 038,30 Kč
• budovy a nedokončené stavby 709 415 349 Kč
• software 1 382 738 Kč
• samostatné movité věci a soubory movitých věcí 139 619 969 Kč
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8.3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
V souladu s ustanovením § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, bylo kontrolní skupinou Ministerstva
ﬁnancí provedeno přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2018. O výsledku přezkoumání
hospodaření byla sepsána zpráva, která je uvedena na následujících stránkách.
Nedílnou součástí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je podle § 10 odst. 2 písm. c) zákona
č. 420/2004 Sb., označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání. Seznam dokladů
a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je k dispozici na odboru ekonomickém Krajského
úřadu Jihomoravského kraje.
Ze závěrů této zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2018 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Přestože Jihomoravský kraj není povinen přijímat na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Jihomoravského kraje za rok 2018 systémová opatření, je ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje
věnována průběhu a závěrům přezkoumání, stejně jako např. metodickým doporučením kontrolní skupiny,
maximální pozornost.
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Pozvání do
Jihomoravského

Při toulkách naším krajem Vás na každém kroku něco vybídne k zastavení. Sluneční svit, kterého má jižní Morava
z celé naší vlasti nejvíce, teplé klima a fortel místních vinařů jsou předpokladem hrdého označení „kraj vína“. Ne
náhodou je jižní Morava hned po Praze nejnavštěvovanějším regionem České republiky, a to díky překrásné
a rozmanité přírodě, pohádkovým památkám, živoucím folklorním tradicím, pohostinným obyvatelům a již
zmiňovaným znamenitým vínům.
Jižní Morava je místem, kde se v těsném sousedství nacházejí dokonce čtyři světově významná teritoria,
natolik cenná, že je pod svou ochranu vzala organizace UNESCO. Jsou to dvě památky zapsané na seznam
kulturního a přírodního dědictví: kulturní krajina Lednicko-valtický areál, romantická scenérie s četnými drobnými
stavbami mezi dvěma zámky, a vila Tugendhat – funkcionalistická stavba z první poloviny 20. století ve městě
Brně. Pod patronací UNESCO se nacházejí rovněž dvě biosférické rezervace: Dolní Morava tvořená bílými
vápencovými skalami Pálavy, kde byla nalezena nejstarší soška ženy, tzv. Věstonická venuše, a vzácnou lužní
krajinou na soutoku Moravy a Dyje. Druhá biosférická rezervace – Bílé Karpaty – je územím s nejvyšší pestrostí
a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě. Jedinečností vynikají na seznamu nehmotného kulturního
dědictví UNESCO položky, kterými jsou mužský sólový tanec verbuňk z Moravského Slovácka, Slovácká jízda
králů a modrotisk.
Jižní Morava je krajem s největším počtem hradů a zámků, přičemž řada z nich ukrývá klenoty, např. v zámku Valtice
sídlí Salón vín ČR, kde je na každý rok vybráno sto nejlepších vín z celé republiky. Kraj oplývá i mimořádnými
přírodními krásami, jako je Národní park Podyjí s četnými meandry a skalnatými svahy porostlými lesy, nebo
Moravský kras s krasovými jeskyněmi, propastí Macochou a podzemní řekou Punkvou.
Celý region protkaly pěší a cyklistické trasy a stezky, které nevedou přímo, ale klikatí se krajinou tak, aby
návštěvníci poznali její půvab a nejzajímavější místní cíle, ale také vinařství a jeho tradice, vinné sklípky s možností
degustací vína. Zvláště mírně zvlněný terén, malebné moravské vesničky a pohostinnost místních lidí přímo
vybízejí k nasednutí na kolo a šlápnutí do pedálů po některé z mnoha místních a mezinárodních cyklistických tras.
Příjemným zážitkem je i projížďka otevřenou krajinou po Baťově kanálu.
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Za návštěvu rozhodně stojí i jihomoravská metropole Brno. Významné ekonomické, obchodní a kulturní centrum,
sídlo univerzit a veletrhů, láká na dominantní hrad Špilberk a katedrálu sv. Petra a Pavla. Brno je i významným
dopravním uzlem s mezinárodním letištěm Brno-Tuřany. Turistickým lákadlem je i tzv. vilové kvarteto: vila
Tugendhat, Jurkovičova vila, vila Stiassni a Löw-Beerova vila. Atraktivní a poučné jsou interaktivní představení
v Hvězdárně a planetáriu Brno nebo ve vědeckém centru VIDA!
Nedaleko Brna se nachází proslulé slavkovské bojiště (Austerlitz), místo Bitvy tří císařů: Napoleona, ruského
cara Alexandra a rakouského císaře Františka I. - každoročně se tady koncem roku uskutečňují vzpomínkové
akce této mimořádné bitvy s ukázkami.
V kraji se ovšem koná celá řada kulturních společenských, sportovních a v poslední době velmi oblíbených
vinařských akcí. Lákadlem pro davy fanoušků z celé Evropy je Masarykův okruh v Brně, kde se pořádá řada
motocyklových a automobilových závodů, včetně prestižní Velké ceny silničních motocyklů.
Stačí si jen vybrat!
Více na www.jizni-morava.cz
TIPY K NÁVŠTĚVĚ VYBRANÝCH AKCÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ
• Concentus Moraviae – mezinárodní hudební festival vážné hudby 1. – 25. 6. 2019
(Festivalové koncerty v inspirativním prostředí kostelů, zámků či zámeckých nádvoří ve vybraných místech
jižní Moravy, Vysočiny a města Retz)
• Mezinárodní folklorní festival Strážnice 27. – 30. 6. 2019
(Tradiční mezinárodní setkání desítek folklorních souborů a skupin v zámeckém areálu a ve strážnickém
skanzenu)
• Slovácký rok v Kyjově 15. – 18. 8. 2019
(Nejstarší a nejvýznamnější folklorní festival konaný již od roku 1921)
• Grand Prix České republiky 2. – 4. 8. 2019
(Grand Prix České republiky silničních motocyklů, nejprestižnější motoristická akce v České republice)
• Pálavské vinobraní 6. – 8. 9. 2019
(Historický průvod, soutěž burčáků, četná vystoupení, řemeslná tržnice a další zajímavý program v Mikulově)
• Znojemské historické vinobraní 13. – 15. 9. 2019
(Slavnosti vína a burčáku, přehlídka hudby, tance, zábavy v centru královského města Znojma)
• Vzpomínkové akce k výročí bitvy u Slavkova 29.11. – 1. 12. 2019
(rekonstrukce bitvy u Slavkova z 2. 12. 1805, program s vojáky v dobových uniformách, pochod, řemeslný
jarmark)
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