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Vážení přátelé,
otevíráte Výroční zprávu Jihomoravského kraje za rok 2010. Následující stránky přinášejí shrnutí činnosti orgánů Jihomoravského kraje – rady,
zastupitelstva, krajského úřadu i příspěvkových organizací zřizovaných
krajem.
V roce 2010 jsme si řadou akcí připomínali deset let od znovuobnovení krajské samosprávy. Na mnohé úspěchy z minulých deseti let kraj organicky navázal v loňském roce. Patří sem zejména červencové dokončení
Integrovaného dopravního systému začleněním oblasti Znojemska.
Také rozvoj brněnského mezinárodního letiště vloni, navzdory hospodářské krizi, pokračoval. Během roku 2010 k dosavadním letům Brno–Londýn (Stansted) přibyly další spoje na lince Brno–Londýn
(Luton), byl rozšířen počet týdenních spojů s Moskvou, v listopadu byl
zahájen provoz na lince Brno–Milán (Bergamo) a bylo dohodnuto další
rozšíření nabídky od března 2011 o linku Brno – Řím (Fiumicino).
Jihomoravský kraj pokračoval i vloni v úspěšném čerpání prostředků
z evropských fondů. Na úhradu svého podílu na projektech financovaných z EU jsme již dříve sjednali dvoumiliardový úvěrový rámec od Evropské investiční banky a postupně žádáme o alokaci těchto prostředků
do projektů rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, zateplení zdravotnických objektů, snížení energetické náročnosti
školních budov, doplnění infrastruktury brněnského letiště, výstavby a dostavby deseti domovů pro seniory ve všech
okresech kraje, do rozvoje lázeňství a do několika vědeckotechnických projektů. Že se to vyplatí, o tom svědčí jen
příklad v červenci schvalované alokace patnácti investičních projektů za 509 milionů korun. Na celkových nákladech
těchto akcí se úvěr z Evropské investiční banky bude podílet 22 procenty, ostatní prostředky kraj získá z vnějších zdrojů
od EU a ze státních fondů.
Výrazně do života kraje v jubilejním roce zasáhly povodně. I když jejich rozsah nebyl tak velký jako v letech 1997,
2002 a 2006, ani neměly tak tragické následky jako v severních Čechách, i v roce 2010 jsem musel vyhlásit stav nebezpečí a zřídit povodňovou krizovou linku. Není divu, že oslavy 10. výročí vzniku Integrovaného záchranného systému
Jihomoravského kraje se nesly ve znamení díků za pomoc hasičů, zdravotnických záchranářů i policistů během povodní a to nejen na území našeho kraje.
Výčet významných událostí roku 2010 by nebyl úplný bez zmínky o březnové návštěvě britského následníka trůnu prince Charlese, bez vzpomínky na pracovní návštěvu prezidenta Václava Klause v Brně a na říjnové setkání hejtmanů s prezidentem republiky v Lánech.
Již v srpnu 2010 jsem představil ministru zdravotnictví práci svého poradního sboru na Koncepci lůžkové péče
v kraji a v prosinci po schůzce s představiteli Lékařského odborového klubu z nemocnic žádal vládu o jednání s lékaři,
aby se zabránilo vzniku krizové situace v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme. Do kraje vloni také zamířila půlmiliardová dotace Ministerstva kultury na rekonstrukci zámeckých jízdáren v Lednici a jejich přeměnu na Multifunkční centrum.
K důkazům věcné a střízlivé politiky kraje lze počítat fakt, že po červnovém bezdůvodném rozbití dosavadní krajské koalice ze strany ODS se podařilo na dosavadní práci plynule navázat v nové silné koaliční sestavě ČSSD – KDU-ČSL,
a skutečnost, že prosincové jednání zastupitelstva hlasy všech přítomných schválilo rozpočet kraje na rok 2011, který
i v době hospodářské krize počítá s investicemi do klíčových veřejných služeb.
Vážení přátelé,
jsem přesvědčen, že na následujících stránkách naleznete řadu zajímavých a důležitých informací o dění na jižní
Moravě v roce 2010.

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
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1 Ξ Stručná charakteristika Jihomoravského kraje
Základní informace o Jihomoravském kraji
v roce 2010
Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České
republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem a sousedí s dalšími pěti kraji ČR. Svou rozlohou 7 194,5 km2 zaujímá
zhruba 9 % území České republiky a řadí se tak na 4. místo
mezi kraji.
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. Vojenský újezd Březina
má zvláštní statut.
Celkem se v kraji nachází 673 obcí, přičemž 49 má
statut města (z toho Brno je městem statutárním)
a 40 statut městyse.
Polovinu území kraje (49,6 %) tvoří orná půda, což
je výrazně více, než je průměr ČR. Nejkvalitnější
půdy pro zemědělství se vyskytují v pásu mezi
Znojmem a Vyškovem. Ve srovnání s rokem 2009
klesla výměra orné půdy o 1 413 ha. Na území kraje leží 91 % 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.
Bilance využití půdy v Jihomoravském kraji
Zemědělská půda

428 099 ha

59,50 %

355 249 ha

49,38 %

16 203 ha

2,25 %

9 151 ha

1,27 %

29 952 ha 0 ha

4,16 %

17 543 ha

2,44 %

Nezemědělská půda

291 356

40,50 %

Lesní pozemky

201 611

28,02 %

Vodní plochy

15 448

2,15 %

Zastavěné plochy a nádvoří

14 190

1,97 %

Ostatní plochy

60 107

8,35 %

719 454 ha

100,0 %

Orná půda
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Vinice

Výměra

Zdroj dat: Český úřad zeměměřický a katastrální; souhrnné přehledy o půdním fondu z katastru nemovitostí České republiky, 2010

Jihomoravský kraj je jedinečný i svou přírodou – devět procent území kraje je chráněno jako Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000. V roce 2010 byla nařízením Jihomoravského kraje vyhlášena jedna nová přírodní rezervace
(Holé vrchy u Lelekovic) a jedna přírodní památka (Křtinský lom), plocha zvláště chráněných území se rozšířila o 1814 ha.
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Zvláště chráněná území
Národní parky
Chráněné krajinné oblasti

Počet
1
3

Výměra (ha)
6 259
35 512

Podíl na území kraje v %
0,87
4,93

Národní přírodní památky
Národní přírodní rezervace
Přírodní památky
Přírodní rezervace
Celkem

13
18
156
97
288

357
2 591
1 654
3 679
47 385

0,05
0,36
0,23
0,51
6,58

Počet

Výměra (ha)

Podíl na území kraje v %

8
195

41 008
64 524

5,70
8,97

Území zařazená do soustavy
Natura 2000
Ptačí oblasti
Evropsky významné lokality

1

Zdroj dat: Agentura ochrany přírody a krajiny, údaje k 31. 12. 2010

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu byla průměrná teplota vzduchu v roce 2010
v Jihomoravském kraji 8,4 °C, což je nejvyšší hodnota ze všech krajů ČR. Tato hodnota je o 0,1 °C vyšší,
než je teplota dlouhodobého normálu kraje (období 1961–1990). Ve srovnání s rokem 2009 byl ale rok
2010 chladnější o 1,2 °C. Největší odchylkou od dlouhodobého normálu se vyznačoval v roce 2010 prosinec (o 3,3 °C chladnější). Do života kraje významně zasáhly intenzivní srážky v průběhu května. V jejich
důsledku postihly Jihomoravský kraj na přelomu května a června povodně, na jejichž základě byl v části
území vyhlášen stav nebezpečí. Průměrný úhrn srážek v roce 2010 v kraji (781 mm) byl o 44 % vyšší, než je
hodnota dlouhodobého normálu, nejvíce srážek bylo zaznamenáno v měsíci květnu (140 mm, více než
dvojnásobně množství srážek, než je v tomto měsíci obvyklé).

Obyvatelstvo
Podle údajů Českého statistického úřadu žilo v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2010 1 154 654 obyvatel, což je o 2,9 tisíce víc, než na počátku roku. Počet obyvatel se zvyšuje již od roku 2003, tedy osmý
rok v řadě. Přírůstek obyvatel v Jihomoravském kraji v relativním vyjádření byl 3. nejvyšší mezi kraji (počet
obyvatel vzrostl celkem v 8 krajích ČR). Z okresů Jihomoravského kraje se počet obyvatel zvýšil již tradičně nejvýrazněji v okrese Brno-venkov, a to o 2 307 obyvatel, v okresech Hodonín a Brno-město bylo
zaznamenáno snížení počtu obyvatel. Ovšem zatímco v Brně-městě se počet obyvatel snížil po 3 letech
růstu (a to o pouhých 28 osob), v okrese Hodonín se počet obyvatel snižuje každoročně již od roku 1995.
Již čtvrtým rokem v řadě se na celkovém přírůstku obyvatel podílel přirozený přírůstek, poprvé však
došlo k situaci, že přirozený přírůstek – i když pouze o 2 osoby – převýšil přírůstek obyvatel stěhováním.
V roce 2010 bylo v kraji uzavřeno 5 099 sňatků a rozvedeno 3 548 manželství, oba údaje jsou v uplynulých 20 letech výjimečné – počet sňatků byl nejnižší, naopak počet rozvodů nejvyšší od roku 1991.
Počet obyvatel v okresech Jihomoravského kraje
Okres

Počet obyvatel k 31. 12. 2010

Blansko

106 884

9,3 %

Brno-město

371 371

32,1 %

Brno-venkov

203 216

17,6 %

Břeclav

113 842

9,9 %

Hodonín

156 524

13,6 %

89 097

7,7 %

113 720
1 154 654

9,8 %
100,0 %

Vyškov
Znojmo
Jihomoravský kraj

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Klima

Zdroj: Český statistický úřad, 2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010

|7

Jihomoravský kraj ČR
abs.

jednotky

rel.

Počet obyvatel 1. 1. 2010

1 151 708

10,96 %

100 %

Střední stav obyvatel

1 152 765

10,96 %

100 %

Počet obyvatel 31. 12. 2010

1 154 654

10,96 %

100 %

Sňatky

5 099

4,4

4,4

Rozvody

3 548

3,1

2,9

Živě narození

13 040

11,3

11,1

Potraty

3 730

3,2

3,7

Zemřelí

11 566

10,0

10,2

Přirozený přírůstek

1 474

1,2

1,0

Přistěhovalí

9 503

8,2

2,9

Vystěhovalí

8 031

7,0

1,4

Přírůstek stěhováním

1 472

1,3

1,5

Celkový přírůstek

2 946

2,6

2,5

podíl na ČR

přepočet na 1 000 obyv.

Zdroj: Český statistický úřad, 2011

Investice a ekonomika
Dle informací agentury CzechInvest, celkem 52 investorů z České republiky i ze zahraničí se v roce 2010 rozhodlo uskutečnit své projekty v Jihomoravském kraji. Co do počtu investic tak Jihomoravský kraj jednoznačně
předčil ostatní kraje České republiky. Díky investicím v celkové hodnotě 1,123 miliardy korun by v regionu mělo
vzniknout až 1 678 nových pracovních míst (nejvíce z ČR). Jihomoravský kraj patří dlouhodobě k nejoblíbenějším lokalitám pro nové investice. Především Brno je lákavé zejména pro investice do výzkumu a vývoje nebo
strategických služeb, zvláště do vývoje softwaru. Velkou zásluhu na tom má přítomnost kvalitních vysokých škol.
Velké Opatovice

SEKUNDÁRNÍ SEKTOR

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Letovice

podle počtu pracovníků v obcích

Boskovice

(dotazníkové šetření k 31. 12. 2009)

Brno
Odvětví dle NACE

Ráječko

Těžba

Strojírenský

Potravinářský průmysl

Energie, voda a odpady

Textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Tišnov

Blansko

Drásov
Veverská Bítýška

Stavebnictví

v.ú. Březina

Kuřim
Vyškov

Dřevozpracující, papírenský, polygrafický
a ostatní zpracovatelský průmysl
Mokrá-Horákov

Rosice

Chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl

Brno
(ve výřezu)

Sklářský průmysl a průmysl stavebních hmot

Počet pracovníků v obci

Bučovice

Modřice

Ivančice

Elektrotechnický průmysl

Rousínov

Moravany

Oslavany

Hutnický a kovozpracující průmysl

Slavkov u Brna

Moravský Krumlov

9 000
3 000
1 200

Hrušovany u Brna
Židlochovice

Kyjov

Hustopeče

Pohořelice

Znojmo

400

Bzenec

Hodonín

Hrušovany nad Jevišovkou
Bez popisu .................400 a méně

Lužice

Znojmo ................1 001 - 3 000

Brno ...................... 3 001 a více

0

Strážnice

Mikulov

Hostim .....................401 - 1 000

Velká nad Veličkou

Břeclav

25

50 km

Průmysl, stavebnictví
Jihomoravský kraj patří k regionům s výrazným ekonomickým potenciálem. Hrubý domácí produkt je po Praze
nejvyšší mezi regiony ČR (v roce 2009 dosáhl HDP podle předběžných údajů v přepočtu na obyvatele 76,7 %
průměru EU). V Jihomoravském kraji bylo v roce 2010 evidováno 247 průmyslových podniků se sto a více zaměstnanci (nejvíce v ČR), které zaměstnávaly 62,5 tis. zaměstnanců, což je o 9,4 % méně, než tomu bylo v roce
2009. Míra poklesu zaměstnanosti ve velkých průmyslových podnicích v Jihomoravském kraji byla nejvyšší v ČR.
Tržby za prodej výrobků a služeb průmyslové povahy na rozdíl od roku 2009 ovšem v roce 2010 vzrostly.
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V Jihomoravském kraji byla v roce 2010 zahájena stavba 3 414 bytů, což je o 1 013 méně, než tomu bylo
v roce 2009. K nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu zahájené výstavby v Jihomoravském kraji došlo
v okrese Brno-město, kde byla zahájena výstavba o 37,1 % bytů (o 481 bytů) méně, než v roce 2009.
V Jihomoravském kraji byla v roce 2010 zahájena výstavba 97 bytů v domech s pečovatelskou službou
a domovech – penzionech, což byl mezi kraji nejvyšší počet.

1

Trh práce, nezaměstnanost
Trh práce v Jihomoravském kraji byl v roce 2010 zasažen hospodářskou a finanční krizí. Maximální míry
nezaměstnanosti bylo dosaženo v únoru (11,4 %). V okresech Hodonín a Znojmo přesáhla míra nezaměstnanosti v lednu 2010 hranici 17 %, ve srovnání s ostatními okresy ČR byla situace horší pouze
v okrese Jeseník. V jarních měsících se situace postupně zlepšovala a v říjnu byla nezaměstnanost v kraji
ve srovnání se začátkem roku o 2 procentní body nižší (9,4 %). V prosinci 2010 ale nezaměstnanost velmi
výrazně vzrostla (10,9 %), částečně v důsledku připravovaných změn legislativy. Vývoj situace na trhu
práce v Jihomoravském kraji odpovídá vývoji v České republice, míra nezaměstnanosti v kraji je ovšem
konstantně o 1 až 1,5 procentního bodu vyšší.
Vývoj nezaměstnanosti v okresech Jihomoravského kraje
19,0 %
18,0 %
17,0 %
16,0 %
15,0 %
13,0 %
12,0 %
11,0 %
10,0 %
9,0 %
8,0 %
7,0 %
LEDEN

ÚNOR

BLANSKO
BRNO-MĚSTO

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

BRNO-VENKOV
BŘECLAV

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

HODONÍN
VYŠKOV

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD PROSINEC

ZNOJMO
JMK

Významné strategické a programové dokumenty Jihomoravského kraje
zpracovávané v roce 2010
Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013
Krátkodobý realizační plán strategie rozvoje lidských zdrojů
Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců třetích zemí
na území Jihomoravského kraje 2011–2015
Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje
Strategie romské inkluze v Jihomoravském kraji na období 2010–2013
Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji

Významné studie a koncepční dokumenty Jihomoravského kraje
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2009
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
Územně analytické podklady Jihomoravského kraje
Průzkum a analýza potřeb bydlení seniorů v Jihomoravském kraji za účelem rozšíření možností
sociálně a ekonomicky dostupného bydlení
VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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ZNAK Jihomoravského kraje
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.

jf

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:
U příležitosti oslav desetiletého výročí vzniku krajů ČR
provedl Jihomoravský kraj redesign značky. Podoba
nového loga autora Tomáše Cikána vychází z původní
značky Jihomoravského kraje, zachovává barevnost,
ale současně je výraznější, lépe čitelnější a využívá
vhodnějšího fontu písma v logotypu. K logu byl
zpracován také Manuál jednotného vizuálního stylu,
který stanoví pravidla užití loga, vymezuje ochrannou
zónu, barevnost, typologii a demonstruje užití loga
na vybraných předmětech.
Pro akce konané při příležitosti 10. výročí Jihomoravského
kraje bylo užito logo 10. výročí.
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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.

2

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje má 65 členů, jeho zasedání jsou ze zákona veřejná. Poradními orgány zastupitelstva jsou výbory.
Rozdělení mandátů v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje dle výsledků voleb v r. 2008
Kandidující strana

Počet mandátů

ČSSD

26

40,0 %

KDU-ČSL

18

27,7 %

ODS

11

16,9 %

KSČM

10

15,4 %

Celkem

65

100,000 %

MUDr. Vojtěch Adam
MUDr. František Adamec
PhDr. Jiří Altman
RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Pavel Balík
Ing. Martin Bedrava
Mgr. Jiří Bělehrádek
Mgr. Pavel Blažík
RNDr. Daniel Borecký CSc.
Mgr. Václav Božek CSc.
Ing. Zuzana Brzobohatá
Ing. Pavel Březa
JUDr. Marie Cacková
Ing. Mgr. Zdeněk Dufek
Ing. Vojtěch Fabík
Ing. Jiří Frolec

KSČM
KDU-ČSL
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČSSD
KSČM
ČSSD
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
ČSSD
ODS
ČSSD

(mandát po zemřelém Ing. Václavkovi)

RNDr. Petr Hájek
JUDr. Michal Hašek
Ing. František Havíř
Ing. Václav Horák
Ing. Ivan Charvát
Mgr. Jiří Janda
Ing. Marek Juha
Ing. Stanislav Juránek
Kadrnka Jiří Ing.
Ing. Kateřina Kalinová
Irena Kočí
Jan Koráb
Ing. arch. Zdeněk Koudelka
PhDr. Jaroslava Králová
Ing. Petr Krátký
Leopold Levák
Mgr. David Macek, M.A.
Ing. Anna Matějková

ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ODS
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
ODS
ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
KSČM
KSČM
KDU-ČSL
KDU-ČSL

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010

JUDr. Jan Navrátil
Stanislav Navrkal
JUDr. Václav Novák
Daniela Ottová
Bc. Zdeněk Pavlík
RNDr. Miloš Petrů
Jiří Petřík
Mgr. Ivo Pojezný
Mgr. Ivo Polák
Ing. Jaroslav Pospíšil
Ing. arch. Anna Procházková
Pavel Prokop
Vít Rajtšlégr
Aleš Ryšánek
MUDr. Oldřich Ryšavý
Mgr. Marek Sklenář
Stanislava Slavíková
PaedDr. Ilona Sokolová
Ing. Tomáš Soukal
PaedDr. Stanislav Svoboda
RNDr. Miloš Šifalda

KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KDU-ČSL
ČSSD
KSČM
ČSSD
ODS
ODS
KDU-ČSL
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS
ČSSD
ČSSD
ODS

(rezignoval)

Mgr. Jiří Šimeček
Šinogl Jan
Mgr. Vladimír Šmerda

ODS
ČSSD
ODS

(mandát po RNDr. Šifaldovi)

Ing. Lubomír Šmíd
JUDr. František Šujan
Ing. Jiří Václavek
†
Ing. Milan Venclík
Ing. Alois Vybíral
Ing. Viliam Záthurecký, Ph.D., MBA
Mgr. Richard Zemánek
Ludmila Živná
Jiří Životský

KDU-ČSL
ČSSD
ČSSD
ODS
KDU-ČSL
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
KDU-ČSL

STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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MUDr. Vojtěch Adam

MUDr. František Adamec

PhDr. Jiří Altman

RNDr. Libor Ambrozek

Ing. Pavel Balík

Ing. Martin Bedrava

Mgr. Jiří Bělehrádek

Mgr. Pavel Blažík

RNDr. Daniel Borecký, CSc.

Mgr. Václav Božek, CScr

Ing. Zuzana Brzobohatá

Ing. Pavel Březa

JUDr. Marie Cacková

Ing. Mgr. Zdeněk Dufek

Ing. Vojtěch Fabík

Ing. Jiří Frolec

(mandát po zemřelém Ing. Václavkovi)

RNDr. Petr Hájek

JUDr. Michal Hašek

Ing. František Havíř

Ing. Václav Horák

Ing. Ivan Charvát

Mgr. Jiří Janda

Ing. Marek Juha

Ing. Stanislav Juránek

Ing. Jiří Kadrnka

Ing. Kateřina Kalinová

Irena Kočí

Jan Koráb

Ing. arch. Zdeněk Koudelka

PhDr. Jaroslava Králová

Ing. Petr Krátký

Leopold Levák

Mgr. Macek David M.A.

Ing. Anna Matějková

JUDr. Jan Navrátil

Stanislav Navrkal
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JUDr. Václav Novák

Daniela Ottová

Bc. Zdeněk Pavlík

RNDr. Miloš Petrů

Jiří Petřík

Mgr. Ivo Pojezný

Mgr. Ivo Polák

Ing. Jaroslav Pospíšil

Ing. arch. Anna Procházková

Pavel Prokop

Vít Rajtšlégr

Aleš Ryšánek

MUDr. Oldřich Ryšavý

Mgr. Marek Sklenář

Stanislava Slavíková

PaedDr. Ilona Sokolová

Ing. Tomáš Soukal

PaedDr. Stanislav Svoboda

(rezignace)

RNDr. Miloš Šifalda

Mgr. Jiří Šimeček

ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
ODS
Jan Šinogl

Ing. Milan Venclík

Mgr. Vladimír Šmerda
(mandát po RNDr. Šifladovi)

Ing. Alois Vybíral

Ing. Lubomír Šmíd

Ing. Viliam Záthurecký, Ph.D., MBA

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010

JUDr. František Šujan

Mgr. Richard Zemánek

Ing. Jiří Václavek

Ludmila Živná

†

STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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Jiří Životský
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Výbory Zastupitelstva Jihomoravského kraje
stav k 31. 12. 2010
Výbor pro meziregionální vztahy
předsedkyně
místopředseda
místopředsedkyně
členové

Ing. Anna Matějková
Jan Šinogl
Stanislava Slavíková
Ing. Viliam Záthurecký, Ph.D., MBA

Výbor pro životní prostředí a zemědělství
předseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
členové

Mgr. Jiří Šimeček
Ing. Arch. Zdeněk Koudelka
Ing Martin Bedrava
Jan Šinogl
Ing. Kateřina Kalinová

Irena Kočí

Ing. Viliam Záthurecký, Ph.D., MBA

Ing. Kateřina Kalinová

Vít Rajtšlégr

RNDr. Libor Ambrozek

Ing. Vojtěch Fabík

Mgr. Jiří Bělehrádek

MUDr. Vojtěch Adam

MUDr. František Adamec
MUDr. Vojtěch Adam
JUDr. Jan Navrátil
Mgr. Vladimír Šmerda
PaedDr. Ilona Sokolová

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
předseda
místopředsedkyně
místopředseda
místopředseda
členové

Mgr. Jiří Janda
Stanislava Slavíková
RNDr. Miloš Petrů
RNDr. Daniel Borecký, CSc.
Mgr. Richard Zemánek

předseda
místopředseda
místopředseda
místopředsedkyně
členové

Stanislav Navrkal
Ing. František Havíř
Ing. Tomáš Soukal
PhDr. Jaroslava Králová
Ing. Ivan Charvát

Ing. Anna Matějková

Mgr. Marek Sklenář

PaedDr. Ilona Sokolová

Mgr. Pavel Blažík

RNDr. Petr Hájek

Mgr. Jiří Šimeček

PaedDr. Stanislav Svoboda

Mgr. Jiří Bělehrádek

JUDr. František Šujan

JUDr. JanNavrátil

Mgr. Jiří Šimeček

Leopold Levák

Ing. Lubomír Šmíd
Mgr. Ivo Pojezný
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Výbor kontrolní

Výbor finanční
předseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
členové

Rada pro národnostní menšiny
Ing. Mgr. Zdeněk Dufek
JUDr. Václav Novák
Ing. Vojtěch Fabík
Pavel Prokop
Ing. Viliam Záthurecký, Ph.D., MBA
Ing. Alois Vybíral
Ing. František Havíř
RNDr. Libor Ambrozek
Aleš Ryšánek

předseda
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
místopředsedkyně Ludmila Živná
členové
Ing. Anna Matějková

2

PaedDr. Stanislav Svoboda
Mgr. Jiří Šimeček
PaedDr. Věra Koupilová
PhDr. Jiří Němec
PhDr. Siaka Koné, PhD.
PhDr. Jaroslava Králová

RNDr. Petr Hájek
Ing. Ivan Charvát
Ing. arch. Zdeněk Koudelka

Rada Jihomoravského kraje
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 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 předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady.
Rada Jihomoravského kraje má 11 uvolněných členů.
Schůze rady jsou ze zákona neveřejné a s hlasem poradním se jich účastní i ředitel krajského úřadu. Poradními orgány rady jsou komise.
Složení Rady Jihomoravského kraje do 17. 6. 2010
JUDr. Michal Hašek
Ing. arch. Anna Procházková
Mgr. Václav Božek, CSc.
PhDr. Jiří Altman
Mgr. Jiří Janda
Bc. Zdeněk Pavlík
Mgr. Ivo Polák
Ing. Jaroslav Pospíšil
MUDr. Oldřich Ryšavý
PaedDr. Ilona Sokolová
RNDr. Miloš Šifalda

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010

hejtman
náměstkyně hejtmana
náměstek hejtmana
člen rady
člen rady
člen rady
člen rady
člen rady
člen rady
členka rady
člen rady
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Ing. Petr Krátký
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Složení Rady Jihomoravského kraje od 3. 9. 2010
JUDr. Michal Hašek
Ing. Stanislav Juránek
Mgr. Václav Božek, CSc.
Ing. Václav Horák
Mgr. Ivo Polák
PhDr. Jiří Altman
Ing. Pavel Balík
JUDr. Marie Cacková
Mgr. David Macek, M.A.
Bc. Zdeněk Pavlík
MUDr. Oldřich Ryšavý
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hejtman
náměstek hejtmana
náměstek hejtmana
náměstek hejtmana
náměstek hejtmana
člen rady
člen rady
členka rady
člen rady
člen rady
člen rady

Složení Rady Jihomoravského kraje

2

Ing. Stanislav Juránek
náměstek hejtmana

Mgr. Václav Božek, CSc.
náměstek hejtmana

Mgr. Ivo Polák
náměstek hejtmana

Ing. Václav Horák
náměstek hejtmana

PhDr. Jiří Altman
člen rady

Ing. Pavel Balík
člen rady

JUDr. Marie Cacková
členka rady

Mgr. David Macek, M.A.
člen rady

Bc. Zdeněk Pavlík
člen rady

MUDr. Oldřich Ryšavý
člen rady

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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hejtman
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Komise Rady Jihomoravského kraje
Komise energetická
předseda
1. místopředseda
místopředseda
místopředsedkyně
místopředseda
členové

Ryšánek Aleš
Ing. Stanislav Kamba
Ing. Mgr. Radek Vala
Věra Křivánková
Jan Šinogl
Ing. Vojtěch Fabík
Mgr. Vladimír Šmerda
JUDr. Milan Kolínský
Marek Šeiner
Zdeněk Krutek
Ludmila Živná
Pavel Prokop
Zugar Jan

Komise investiční
předsedkyně
1. místopředseda
místopředsedkyně
místopředseda
místopředseda
členové
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předsedkyně
1. místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
členové

Ing. arch. Anna Procházková
JUDr. František Šujan
Ing. Alois Vybíral
Ing. Martin Bedrava
Ing. Tomáš Soukal, DiS.
Roman Celý
Bc. Petr Jurčík
Ing. Hana Blahutová
Mgr. Aleš Dumek
Ing. Jaroslav Dohnálek
Ing. František Strnad
Zdeněk Sedláček
Ing. Vlastimil Gabrhel

Komise pro kulturu a památkovovu péči
Ing. Kateřina Kalinová
Mgr. Jiří Horák
RNDr. Marie Michalicová
Dr. Ing. Jan Procházka
Ing. Jiří Frolec
Ing. Miluše Macková
Ing. Ladislav Zouhar
Ing. Augustin Forman
Karel Jurka
Ing. Bc. Jiří Crha
Ing. Viliam Záthurecký, Ph.D. MBA
Aleš Ryšánek
Michal Plaček

Komise pro sport, mládež a volný čas
předseda
1. místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
členové

Komise dopravy a územního plánu

Mgr. Ivo Pojezný
Vít Rajtšlégr
Mgr. Richard Zemánek
Petr Cajzl
Roman Sedlačík
Petr Křepela
Jaroslava Kambová
Mgr. Jiří Šmahaj
JUDr. Pavel Kašník
Mgr. Jiří Šimeček
Mgr. Pavel Blažík
Marek Babák
Vlastimil Tima

předseda
1. místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
členové

PaedDr. Stanislav Svoboda
Jan Koráb
Ing. Martin Bedrava
Ing. Ivan Charvát
Mgr. Marek Sklenář
Pavel Procházka
Šimon Ryšavý
Mgr. Dušan Sušil
Josef Bouda
Mgr. Zdeněk Čižmář
Ing. Tomáš Soukal, DiS.
MVDr. Zdeněk Wetter
Bc. Jan Růžička

Komise legislativní, organizační a majetková
předseda
1. místopředseda
místopředsedkyně
místopředseda
místopředseda
členové

Ing. Pavel Březa
JUDr. Václav Novák
Ing. Zdeňka Šprtová
Mgr. Jan Valoušek
Mgr. Pavel Blažík
JUDr. Karel Maláska
Jan Šmídek
JUDr. Helena Sýkorová
JUDr.Milan Golas
JUDr. Michal Chládek
JUDr. František Šujan
Jiří Petřík
Tomáš Buršík

předseda
1. místopředsedkyně
místopředseda
místopředseda
místopředseda
členové

Ing. Marek Juha
Stanislava Slavíková
Lukáš Vágner
Mgr. Jiří Bělehrádek
Ing. arch. Jaroslav Klaška
Ing. Vladimír Coufal
Jiří Životský
Mgr. Jaroslava Baštařová
RNDr. Daniel Borecký, CSc.
Ing. Petr Marcinčák
Irena Kočí
Bohumila Beranová
RNDr. Jaroslav Hanák

Komise venkova, zemědělství a životního prostředí
předseda
1. místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
členové

RNDr. Libor Ambrozek
Vít Rajtšlégr
Jan Šinogl
Mgr. Vladimír Šmerda
Petr Filip
Jan Koráb
Ing. Jiří Neměc
Ing. Dalibor Hamliš
Zdeněk Tesařík
PhDr. Jiří Kacetl
Ing. Kateřina Kalinová
Miroslav Kopřiva
Jaromír Brančík

Komise zdravotnictví
předseda
1. místopředseda
místopředseda
místopředseda
místopředseda
členové

MUDr. František Adamec
MUDr. Zbyšek Kaššai
MUDr. Daniel Rychnovský
doc. MUDr. Tomáš Skřička, T.S, CSc.
Jiří Petřík
Jana Konrádová
MUDr. Bohumila Majtanová
MUDr. Božena Hofrová
MUDr. Roman Kraus, MBA
MUDr. Vladimíra Danihelková
MUDr. Ivo Trubák
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
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Komise pro sociální věci a rodinu
předsedkyně
1. místopředsedkyně
místopředseda
místopředseda
místopředsedkyně
členové

2

Jana Kratochvílová
Ing. Antonín Vymazal
Ing. Jana Matušínová
MUDr. Jozef Fuska
Irena Kočí
PhDr. Jitka Crhová
Mgr. Martina Pětová
Leopold Levák
Mgr. Lenka Dražilová
PaedDr. Ilona Sokolová
Stanislava Slavíková
Daniela Ottová
Pavel Rosecký

Komise pro výchovu a vzdělávání
předseda
1. místopředseda
místopředseda
místopředsedkyně
místopředsedkyně
členové

RNDr. Miloš Petrů
PaedDr. Stanislav Svoboda
Ing. Jaroslav Čech
Daniela Ottová
Marie Kozáková
Jaroslava Němcová
RNDr. Milada Hudcová
Mgr. Lenka Obořilová
PhDr. Jaroslava Králová
PaedDr. Miroslav Hula
Ing. Zdeněk Lukeš
Mgr. Jan Hanáček
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Komise pro evropské fondy
předseda
1. místopředseda
místopředseda
místopředsedkyně
místopředsedkyně
členové

Ing. Viliam Záthurecký, Ph.D. MBA
Ing. Josef Kupčík
Ing. Zdeněk Nekula
Ing., Bc. Jiří Crha
Mgr. Marek Sklenář
Ing. Jaromíra Vítková
Mgr. Petr Hladík
Stanislav Šprtel
Bohumil Smutný
Ing. Marek Vrbka
Ing. Jan Kostelecký
Robert Vala
JUDr. Václav Novák

STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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|21

Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje
Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje (dále jen RHSD JMK) je společným dobrovolným
dohadovacím a iniciativním orgánem pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD JMK umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje (Statut
RHSD JMK).
Orgány RHSD JMK tvoří:
• Plenární schůze
• Předsednictvo
• Pracovní orgány
Partnery v RHSD JMK jsou:
• Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
• Odborové svazy
• Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
Funkci předsedy RHSD JMK vykonává hejtman kraje Michal Hašek, místopředsedy jsou Michal Štefl za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy a Stanislava Slavíková za odborové svazy.
V souladu se Statutem RHSD JMK byly vytvořeny pracovní orgány – komise, které se zabývají odbornou problematikou a o svých jednáních průběžně informují plenární schůzi.
Jsou to:
• Komise organizační
• Komise pro hospodářský rozvoj
• Komise pro zemědělství a venkov
• Komise pro zdravotnictví
• Komise sociální
• Komise pro vzdělávání
RHSD JMK projednává, navrhuje a prosazuje řešení problémů hospodářského a sociálního rozvoje kraje, a to
zejména v následujících oblastech:
• hospodářského a sociálního rozvoje kraje,
• zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
• podmínek podnikání,
• veřejných služeb (dopravní obslužnost, zdravotnictví, školství, sociální péče, péče o mládež, rodina, tělovýchova a sport, kultura),
• pracovně právních a sociálních podmínek občanů,
• integrace ČR do Evropské unie a přeshraniční spolupráce.
Činnost RHSD JMK v roce 2010:
V roce 2010 se uskutečnilo 5 plenárních schůzí jihomoravské tripartity. Součástí každé plenární schůze bylo
předem stanovené odborné téma, dále zprávy z jednání komisí jihomoravské tripartity, zprávy o situaci nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji a také příspěvky a návrhy zástupců jednotlivých delegací.
Témata, kterými se RHSD JMK zabývala v roce 2010:
•
•
•
•
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Strategie rozvoje lidských zdrojů v Jihomoravském kraji
Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013
Cestovní ruch v Jihomoravském kraji – rozbor aktuální situace a sledovaných trendů
Problematika školství v Jihomoravském kraji

• Problematika dopravy v Jihomoravském kraji
• Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011

2

Dále se podařilo uspořádat 30. září 2010 tzv. kulatý stůl s názvem „Sociální dialog v Jihomoravském kraji“,
kde byli všichni členové komisí seznámeni s činností jihomoravské tripartity, s principy a cíli sociálního
dialogu. Cílem bylo posunout kvalitu tripartitního jednání a oživení činnosti komisí RHSD JMK.
Na základě jednání jihomoravské tripartity byl také realizován projekt tzv. společného kalendáře řemesel
na podporu učňovského a odborného školství na rok 2011, který byl distribuován zejména do základních
škol (pro 8. a 9. třídy) a na úřady práce.

Jihomoravský kraj

Odborové svazy

Zaměstnavatelské svazy

JUDr. Michal Hašek
Mgr. Václav Božek, CSc.
PhDr. Jiří Altman
Ing. Milan Venclík
JUDr. Marie Cacková
Ing. Marek Juha
Ing. Pavel Březa
RNDr. Miloš Šifalda
MUDr. Oldřich Ryšavý
Ing. Václav Horák
Leopold Levák

Stanislava Slavíková
Bohumír Hanák
Ing. Václav Keprt
Jiří Havlík
Marie Hrdinková
Ing. Eva Miškeříková
Jiří Bláha
Miloš Antoš – stálý host

Ing. Michal Štefl
Ing. Helena Pískovská
Ing. Jiří Urban
Ing. Zdeněk Král
Ing. Karel Minařík
Ing. Petr Dolina
Ing. Josef Burda
Ing. Václav Hlaváček, CSc. – stálý host
Ing. Stanislav Holemý – stálý host
Mgr. Petr Kostík – stálý host

Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii
Cílem Zastoupení Jihomoravského kraje při EU je navázání spolupráce JMK 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 Jihomoravského kraje.
Mezi hlavní úkoly Zastoupení Jihomoravského kraje při EU patřilo v roce 2010:
• Získávání a předávání aktuálních informací o připravované legislativě EU a dotačních programech.
• Příprava a realizace seminářů, prezentací a dalších aktivit na témata specifická pro JMK a v zájmu JMK.
• Podpora klíčových žadatelů z JMK o finanční podporu z evropských zdrojů.
• Zprostředkování kontaktů mezi odpovědnými představiteli evropských institucí a jihomoravskými
zástupci z oblasti politiky, veřejné správy, vědy a podnikatelské sféry.
• Navazování kontaktů a spolupráce s ostatními evropskými regiony.
• Realizace úřednických a studentských stáží v zastoupení JMK.
• Poskytování informací zájemcům o informace o JMK.
Rue du Trône 60
B - 1050 Bruxelles
Tel.:+32 (0)22 139 570
Mobile: +32 473 190 818
Fax: +32 (0)22 139 571
E-mail: office@southern-moravia.eu
http://www.southern-moravia.eu
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Seznam členů Rady hospodářské a sociální dohody:
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Výběr z meziregionálních aktivit Jihomoravského kraje realizovaných v roce 2010:
Provincie Utrecht
• Ve dnech 17.–19. května se zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje zahraniční stáže pořádané v rámci
projektu „Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích EU – I.“ financovaného
z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF).
• Ve dnech 5.–6. června navštívila Jihomoravský kraj u příležitosti oslav 10. výročí obnovení krajské samosprávy členka exekutivy provincie Utrecht paní Anneke Raven.
• 4. listopadu schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje text Memoranda o vzájemných vztazích mezi
Jihomoravským krajem a provincií Utrecht. Text Memoranda nahradí dosavadní Dohodu o spolupráci, jejíž
platnost vypršela v říjnu 2010.
Síť PURPLE
• 11. října v belgických Bruggách přistoupil Jihomoravský kraj k evropské síti periurbánních regionů PURPLE.
Síť PURPLE sdružuje 15 regionů z Evropské unie a zaměřuje se na spolupráci v oblasti územního plánování,
zemědělství, rozvoje metropolitních oblastí a životního prostředí.
CENTROPE
• V roce 2003 se vedoucí političtí představitelé 16 měst a regionů Rakouska, Maďarska, Slovenska a České
republiky dohodli iniciovat a podpořit vybudování středoevropského regionu CENTROPE. V současné době
se realizuje projekt CENTROPE CAPACITY, jehož cílem je formovat prosperující středoevropský region, využívat společných příležitostí a možností pro větší hospodářský rozvoj, trvalý růst a udržení kroku s konkurenčními lokalitami v rámci EU.
Zadarská župa
• U příležitosti zahájení letecké linky Brno – Zadar odletěla 14. dubna na třídenní návštěvu Zadarské župy
delegace Jihomoravského kraje. Tématem jednání byla marketingová podpora leteckého spojení jihomoravské metropole a Zadaru.
• Ve dnech 7.–8. září jednala jihomoravská delegace v Zadaru o možnosti rozšíření spolupráce v oblasti rodinných pasů a výměny mladých hasičů.
• Ve dnech 21.–24. listopadu proběhla stáž ředitelky Národního muzea ze Zadaru a zástupců Regionální rozvojové agentury Zadar v Jihomoravském kraji.
Bratislavský samosprávný kraj
• Ve dnech 13.–14. května se uskutečnilo výjezdní zasedání Komise pro meziregionální vztahy Jihomoravského kraje do Bratislavského samosprávného kraje.
Trnavský samosprávný kraj
• Dne 6. srpna se sešli v Bukovanech u Kyjova předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal
Hašek se šéfem slovenských předsedů samosprávných krajů a předsedou Trnavského samosprávného kraje
Tiborem Mikušem.
• Ve dnech 25.–26. října absolvovalo13 novinářů z JMK dvoudenní pracovní program v Trnavském samosprávném kraji za účelem zmapování vzájemné spolupráce.
• 4. listopadu byla zahájena v lázních Smrdáky výstava „Nahoře Světlo – Hore Svetlo“ umělců Jiřího Netíka
a Jána Hladíka.
Nižnonovgorodská oblast
• JMK finančně podpořil výměnné pobyty studentů a pedagogů Filozofické fakulty MU Brno a Filologické
fakulty Nižegorodské státní univerzity Lobačevského v Nižním Novogorodě.
Leningradská oblast
• V měsíci dubnu proběhla stáž dvou studentek Leningradské státní univerzity A. S. Puškina na gymnáziu
v Boskovicích a Břeclavi.
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• Ve dnech 4.–6. června v rámci oslav 10. výročí obnovení krajské samosprávy navštívil JMK vicegubernátor Leningradské oblasti A. V. Kuzněcov. Společně s představiteli oblasti přicestoval i hudební
soubor „Ivuška“, jehož členové vystoupili v kulturním programu.
• 5. ročníku brněnských atletických závodů European Kids Athletics ve dnech 13.–16. 9. 2010 se účastnila mládež Leningradské oblasti.
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Chanty-Mansijský autonomní okruh – Jugra
• Vzhledem ke změně na postu gubernátora přes veškeré úsilí spolupráce nebyla aktivní.

Department Gers
• Ve dnech 4.–6. června navštívili JMK zástupci departmentu Gers. Během návštěvy se delegace setkala mimo jiné i s ředitelem Gymnázia Křenová a brněnskými hasiči, se kterými v budoucnu plánuje
záchranný sbor z Gers rozvinout užší spolupráci a výměnu zkušeností při odstraňování následků
přírodních katastrof.
Toskánsko
• V dubnu proběhla desetidenní stáž studentky bohemistiky z univerzity v Pise na odboru vnějších
vztahů krajského úřadu JMK.
• V červenci–srpnu studovali na Letní škole slovanských studií v Brně studenti z univerzity v Pise. Během kurzu studenti získají nové zkušenosti nejen díky výuce jazyka, ale i díky bohatému doprovodnému programu, který jim umožňuje poznat moravskou kulturu a zvyky.
• 7. prosince honorární konzulka ČR pro oblast Toskánska Giovanna Dani Del Bianco představila v Brně
projekt „Life Beyond Tourism® – Život je víc, než co vidí turista“.
Provincie Bergamo
• Ve dnech 27. dubna – 1. května proběhl v Brně filmový festival Dny italského filmu. Součástí festivalu
byla také prezentace typických produktů italské kuchyně a ochutnávka vín z provincie Bergamo.
• Ve dnech 4.–6. června navštívili Jihomoravský kraj u příležitosti oslav 10. výročí obnovení krajské
samosprávy zástupci provincie Bergamo.
• U příležitosti zřízení nové letecké linky Brno – Bergamo navštívila delegace Jihomoravského kraje
3. listopadu region Lombardii a provincii Bergamo.
Lodžské vojvodství
• Ve dnech 4.–6. června navštívila Jihomoravský kraj u příležitosti oslav 10. výročí obnovení krajské
samosprávy delegace Lodžského vojvodství. Lodžské vojvodství prezentovalo na nám. Svobody zajímavé turistické destinace a ruční výrobu krajek a vyšívání.
Šumadijský okruh, Srbsko
• U příležitosti 6. května – Dne Města Kragujevace, proběhla ve dnech 5.–8. května návštěva Šumadijského okruhu. JMK nabídl Šumadijskému okruhu možnost vlastního zastoupení v Bruselu. Tento
projekt se od září 2010 realizoval a zastoupení v Bruselu vede Borka Tomič.
• Ve dnech 8.–12. listopadu se uskutečnila studijní cesta delegace srbských starostů z oblasti Šumadijského okruhu do Bruselu. Cílem návštěvy bylo především seznámit srbské starosty s programy, které
může Srbsko využívat, a sdílení zkušeností s čerpáním z předvstupních fondů a se vstupním procesem.
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Dolní Rakousko
• 22. února navštívil hejtman JMK Michal Hašek v doprovodu radního pro životní prostředí Iva Poláka
Dolní Rakousko.
• 10. března se setkal hejtman JMK s náměstkem dolnorakouského hejtmana Dr. Seppem Leitnerem. Hlavními tématy jednání bylo silniční propojení Brno – Vídeň, výstavba železničního spojení
Brno – Laa a krizové řízení.
• 20. října se uskutečnilo zasedání Koordinačního grémia ke spolupráci krajů Jihomoravský, Jihočeský,
Vysočina a Dolní Rakousko. Zasedání se účastnili ředitelé krajských úřadů výše zmíněných krajů.
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• Jihomoravský kraj v roce 2010 podpořil částkou 92 490 EUR pět projektů šumadijských opštin: „Vytvoření
nezbytných podmínek pro práci Kulturního centra ’’Dositej Obradović’’ adaptací kotelny a topných těles“,
„Upravení městského parku v Rači, Vypracování Regionálního centra pro zabezpečení starých osob (Domov
důchodců), „Formování Situačního centra a Call centra města Kragujevace pro mimořádné situace“, „Zlepšení
kvality práce Meziobecní organizace svazu hluhých a nahluchlých“.
Lichtenštejnské knížectví
• Ve dnech 6.–7. dubna proběhla návštěva hejtmana Jihomoravského kraje v Lichtenštejnsku. Hejtman
Michal Hašek během návštěvy projednával nové možnosti spolupráce Jihomoravského kraje s Lichtenštejnským knížectvím, zejména v oblasti hospodářství, vědy, výzkumu, inovací, kultury a cestovního ruchu.
• 5. května proběhla ve Valdštejnské jízdárně v Praze vernisáž výstavy Klasicismus a biedermeier z knížecích
lichtenštejnských sbírek, jejíž pořádání Jihomoravský kraj podpořil.
• Ve dnech 4.–11. září se Jihomoravský kraj prezentoval na průmyslovém, obchodním a řemeslnickém veletrhu LIHGA 2010. 18. ročník mezinárodního veletrhu byl pro Českou republiku, respektive Jihomoravský kraj,
specifický v tom, že zde ČR vystupovala jako „hostitelská země“. Během veletrhu se představitelé Jihomoravského kraje setkali s korunním princem Aloisem a představiteli lichtenštejnské vlády.

Podnikatelské a obchodní mise uspořádané JMK v r. 2010:
12.–15. 7. 2010 – obchodní mise na Ukrajinu do Oděské oblasti
Mise pod vedením hejtmana Michala Haška do Oděské oblasti, které se kromě představitelů kraje zúčastnili
také zástupci Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Hospodářské komory pro styky se státy SNS a zástupci
podnikatelských subjektů jižní Moravy.
5.–8. 5. 2010 – mise do Istanbulu
Čtyřdenní cesty se zúčastnilo 5 jihomoravských firem – Ploma, a. s., Investmanagement s. r. o., OHL ŽS, a. s.,
Veletrhy Brno a. s. a Triple SOLUTION s. r. o., a to v doprovodu zastupitele Ing. Vojtěcha Fabíka (mise ORR).
1.–4. 7. 2010 – mise do Zadaru
Čtyřdenní pracovní cesty se zúčastnily 3 jihomoravské firmy: DS Leasing s. r. o., Brněnka, s. r. o., Stavoprogres
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Krajský úřad Jihomoravského kraje
Vážení přátelé,
vydání výroční zprávy je vždy příležitostí k bilancování uplynulého období – proto v následující části najdete řadu informací
o struktuře, kompetencích a činnostech zajišťovaných Krajským
úřadem Jihomoravského kraje v roce 2010. Desátý rok existence
úřadu potvrdil, že jsme stabilizovanou institucí, poskytující profesionální služby občanům, voleným představitelům kraje, obcím
i dalším organizacím. Důkazem jsou nejen ocenění, která jsme
získali, ale i ohlasy našich klientů v šetření spokojenosti.
Z ocenění chci připomenout zejména vítězství mezi ostatními krajskými úřady ve čtvrtém ročníku soutěže Úřad roku
„Půl na půl“, která se zaměřuje na podporu zavádění rovných
příležitostí do práce a politiky úřadů veřejné správy. V prosinci
2010 pak proběhl úspěšný audit certifikovaných oblastí krajského
úřadu dle normy ISO 9001:2011, jehož výsledkem je obnovení
certifikátu.
Pokud jde výsledky šetření spokojenosti, je určitě potěšitelné, že spokojenost zástupců obcí oproti předcházejícím letům
mírně stoupla, a je dokonce nejlepší ze všech sledovaných období. Velmi kladně je hodnocena ochota
a vstřícnost úředníků pomoci obcím a městům, podobně jako odborná úroveň pracovníků a jejich výstupů
a také snaha porozumět problémům obcí a měst.
Pokud jde o spokojenost občanů, poprvé se dotazníkové šetření uskutečnilo vedle sídla Jihomoravského
kraje na Žerotínově náměstí také v budově Administrativního a školicího centra na ulici Cejl. Občané úřad
„známkovali“ jako ve škole (nejlepší byla „jednička“, nejhorší „pětka“) a ten přitom dosáhl celkového výsledku
1,52. V roce 2010 se oproti předcházejícím letům zvýšila hlavně spokojenost občanů se zaměstnanci úřadu,
a to jak z hlediska odbornosti a informovanosti, tak pokud jde o vstřícnost a ochotu pomoci. Zlepšení nastalo
i pokud jde o spokojenost s prostředím úřadu a rozsahem pracovní doby.
Jednou z velmi významných povinností, které krajský úřad zajišťoval v rámci výkonu přenesené
působnosti, tedy státní správy, patřilo v roce 2010 organizačně technické zabezpečení hned několika voleb:
v květnu to byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v říjnu potom volby do zastupitelstev obcí
a třetiny Senátu Parlamentu ČR. Zde úřad poskytoval i rozsáhlou metodickou pomoc zejména v souvislosti
s ukončením funkčního období zastupitelstev a zahájením dalšího funkčního období.
V neposlední řadě chci připomenout podíl úřadu na přípravě a zajištění provozu tzv. protikorupční linky,
jejímž prostřednictvím lze od 1. 11. 2010 podávat podněty obsahující podezření z korupčního jednání orgánů
Jihomoravského kraje, jejich zaměstnanců nebo členů a příspěvkových organizací zřizovaných krajem.
Při ohlédnutí se za rokem 2010 nelze pominout, že jsme v něm rekapitulovali i deset let od obnovení krajské samosprávy i činnosti krajského úřadu. Děkuji za dosavadní spolupráci a věřím, že v ní budeme
i nadále pokračovat.

JUDr. Věra Vojáčková
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
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Statistická data Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Dosažené vzdělání k 31. 12. 2010

muži

ženy

4

2

0,92 %

160

228

59,42 %

v bakalářském studijním programu

8

26

5,21 %

vyšší odborné

7

11

2,76 %

střední vzdělání s maturitní zkouškou

21

164

28,33 %

střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání

17

3

3,06 %

základní

0

2

0,30 %

celkem

217

436

100,00 %

v doktorském studijním programu
v magisterském studijním programu

Úspěchy Krajského úřadu Jihomoravského kraje v roce 2010
• Vítězství mezi ostatními krajskými úřady ve čtvrtém ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“. Soutěž je zaměřena na podporu zavádění rovných příležitostí do práce a politiky úřadů veřejné správy a chce vyzdvihnout
ty úřady, kde princip rovných příležitostí funguje. Krajský úřad Jihomoravského kraje po celou dobu existence soutěže buď zvítězil, nebo skončil na druhém místě – oceňován je zejména koncepční přístup k rozvoji
kraje, a to i v oblasti rodinné politiky a rovných příležitostí.
• Úspěšný audit certifikovaných oblastí dle normy ISO 9001:2011. Cílem auditu bylo posouzení shody zavedení a implementace kriteriálních požadavků certifikovaného systému řízení kvality. Auditní tým konstatoval shodu se všemi kapitolami normy. Výsledkem auditu je obnovení certifikátu ČSN EN ISO 9001:2011. Certifikát dokládá nejen plně funkční systém řízení kvality, ale také profesionalitu práce a ochotu k neustálému
zlepšování. Systém řízení kvality byl na krajském úřadě zaveden v roce 2007, a to na dvou odborech: odboru
kancelář ředitele a odboru regionálního rozvoje. Krajský úřad Jihomoravského kraje je jediným krajským
úřadem v ČR, který svůj systém kvality řídí v souladu s kritérii normy ISO.
• Získání atestu v oblasti dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy (posuzovaná dokumentace: Informační koncepce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Bezpečnostní politika Informačního systému KrÚ JMK).
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Organizační struktura Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Činnost odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Krajský úřad
– plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí
– vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo
zvláštnímu orgánu
– kontroluje v souladu s příslušnými zákony činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti
– člení se na odbory a oddělení
Ředitel/ka krajského úřadu
Tel.: 451 651 202, 212, mail: reditel@kr-jihomoravsky.cz
Ředitel/ka krajského úřadu: do 30. 11. Ing. Jiří Crha
JUDr. Věra Vojáčková, pověřena vedením
– je zaměstnancem kraje, do funkce jej po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenoval hejtman kraje
– stojí v čele tohoto úřadu, vůči zaměstnancům kraje plní funkce statutárního orgánu zaměstnavatele, vydává
vnitřní předpisy, týkající se organizační struktury, vnitřních vazeb a vztahů
– v samostatné působnosti kraje plní úkoly stanovené zastupitelstvem a radou kraje
– 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@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Mgr. Šárka Rouzková, pověřena vedením
Počet zaměstnanců: 42
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– společenské, kulturní a sportovní akce, na nichž se podílel Jihomoravský kraj, a akce konané pod záštitou
kraje či jeho představitelů; šlo například o vítání 1. občánka JMK, pietní akty k 65. výročí ukončení 2. světové
války, k výročí odražení švédského obléhání Brna 15. srpna 1645, dále o hejtmanský koncert v rámci hudebního festivalu Concentus Moraviae
– ve spolupráci s dalšími odbory krajského úřadu činnosti související s úkoly JMK během povodní v květnu
a červnu 2010
– úkoly spojené s dotacemi na řešení havarijních stavů a podílel se na přípravě protipovodňových opatření v JMK
– spolupodílel se na organizaci akcí k 10. výročí obnovení krajské samosprávy
– organizaci tiskových konferencí členů Zastupitelstva JMK
– informování veřejnosti a médií o činnosti představitelů kraje
– ve spolupráci s ORR vyhlašování a odměňování účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku
– ve spolupráci s OVV organizaci slavnostního večera spojeného s předáváním Ceny Jihomoravského kraje
– zasedání ZJMK a schůze RJMK po organizačně-technické stránce
– agendu zákona č. 106/1999 Sb.
Odbor kancelář ředitele
Tel.: 541 651 262, mail: okr@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: JUDr. Věra Vojáčková
Počet zaměstnanců: 38 (včetně obslužných profesí)
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V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
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– úspěšnou realizaci projektu Twinning Jihomoravský kraj a Dolní Rakousko; projekt byl ukončen pracovním jednáním zástupců Zemského úřadu Dolního Rakouska v JMK
– účast v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem žen a mužů, v níž úřad získal
ve své kategorii 1. místo
– prosazení a zavedení elektronických výplatních pásek pro zaměstnance krajského úřadu
– rozsáhlou metodickou pomoc pro příspěvkové organizace a obce v oblasti personální práce, odměňování zaměstnanců i zastupitelů a vzdělávání
Odbor vnějších vztahů

V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– organizační a protokolární zajištění oficiálních přijetí zahraničních i domácích návštěv Jihomoravského kraje, organizační zajištění cest přestavitelů Jihomoravského kraje do zahraničí
– organizační zajištění akcí spojených s oslavami 10. výročí obnovení krajské samosprávy v ČR
– organizační zajištění návštěvy následníka britského trůnu prince Charlese v Jihomoravském kraji
– organizační zajištění účasti Jihomoravského kraje na světové výstavě EXPO v Šanghaji
– administraci evropských projektů (např. SoMoPro, Centrope Capacity, Propagace jižní Moravy jako
kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!)
– přípravu a realizaci soutěže o novou značku Jihomoravského kraje
– spolupořádání obchodních misí a prezentačních akcí Jihomoravského kraje
Odbor informatiky
Tel.: 541 651 222, e-mail oi@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Ing. Jan Forbelský
Počet zaměstnanců: 16
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– přípravu a vytvoření Studie proveditelnosti v rámci projektu „eGovernmnet v kraji“
– vytvoření “eGovernment strategie JMK“
– získání „Atestu o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy“
– zprovoznění aplikace elektronických výplatních pásek pro zaměstnance zařazené do KrÚ JMK
– vzdělávání zaměstnanců KrÚ JMK v rámci eGON Centra Jihomoravského kraje
– zapojení do systému benefitů pro zaměstnance v rámci Microsoft HUP (Home Use Program)
a EPP (employee Purchase Program)
– přípravu redesignu webových stránek Jihomoravského kraje
Odbor ekonomický
Tel.: 541 651 260, e-mail: oe@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Ing. Ludmila Hrachovinová
Počet zaměstnanců: 46
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– zpracování závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2009, rozpočtu Jihomoravského kraje
na rok 2011
– systémové změny v rozpočtu a účetnictví kraje a obcí související s novelizací právních předpisů
VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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Tel: 541 651 522, e-mail: ovv@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.
Počet zaměstnanců: 9
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– spoluzabezpečení administrace individuálních projektů a globálních grantů realizovaných Jihomoravským
krajem ze zdrojů Evropské unie v programovém období EU 2007 – 2013
– pořádání pracovních seminářů a porad pro obce a dobrovolné svazky obcí v oblasti ekonomiky a financování
– přípravu na centralizovaný systém sběru a zpracování dat příspěvkových organizací formou pilotního
projektu
Odbor majetkový
Tel: 541 652 482, e-mail: om@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí: JUDr. Lenka Skutková
Počet zaměstnanců: 21
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– prodej pro JMK nepotřebného nemovitého majetku v celkovém objemu 102 mil Kč
– právní a faktické kroky k nabývání nemovitého majetku do vlastnictví JMK od státu, právnických i fyzických
osob v souladu s koncepcí sjednocování vlastnictví pozemků a staveb na nich stojících
– podmínky realizace rozvoje obcí a měst ve vztahu k budování a rozšiřování infrastruktury financované z dotačních titulů
– spolupráci na přípravě podávání žádostí o podporu v rámci jednotlivých výzev operačních programů pokud
jde o užívací vztahy k nemovitostem
– na základě požadavků územně samosprávných celků bezúplatné převody pozemků pro účely rozšíření služeb občanům
– majetkoprávní pozemkovou přípravu investičních akcí realizovaných SÚS JMK financovaných z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou
– plnění podmínek vyplývajících ze smlouvy o financování mezi EIB a JMK
– zastoupení zájmů JMK ve stavebních řízeních zejména, při zřizování věcných břemen k nemovitému majetku ve vlastnictví JMK
– plnění povinnosti vlastníka nemovitostí (JMK) vyplývající ze stavebního zákona a dalších předpisů s ním
souvisejících s cílem zajistit maximální ochranu zájmů JMK
– metodickou pomoc v oblasti nakládání s nemovitým majetkem příspěvkovým organizacím, obcím a občanům
Odbor regionálního rozvoje
Tel: 541 651 342, e-mail: orr@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí: Ing. Ivo Minařík
Počet zaměstnanců: 53
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– realizaci projektů „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010“, „Rozvoj spolupráce
JMK a TTSK v oblasti cyklistiky“, „Zažít kraj vína a památek na kole“
– vydání „Tematického atlasu Jihomoravského kraje“
– projednání, schválení a realizaci koncepčních dokumentů „Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2011“; „Krátkodobý realizační plán strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje
2010–2011“; „Program cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců třetích zemí na území Jihomoravského
kraje 2011–2015“
– realizaci nového dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v Jihomoravském kraji“ a spuštění nových dotačních programů v oblasti zemědělství:
• Podpora pořízení mléčných automatů
• Podpora včelařství
• Podpora vinařství a vinohradnictví
– zjišťování škod na majetku po povodních v květnu a červnu 2010
– Jihomoravské dožínky, které se uskutečnily v Brně ve dnech 3.– 4. 9. 2010, s cílem propagace lidových tradic,
řemesel a zemědělských produktů
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– Krajské kolo Vesnice roku 2010
– dotační program pro obce a svazky obcí Program rozvoje venkova JMK
– přípravu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU (Moravian Science Centra Brno, CEITEC
Science Park, Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí stroje, Komplexní zabezpečení mezinárodního
veřejného letiště Brno – Tuřany, eGovernment v kraji, část výzvy I.–VI., Obnova secesní památky – vila
a život rodiny Löw-Beerů, Archeopark Mikulčice – část Akropole, „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“)
– zajištění účasti JMK na mezinárodních veletrzích investičních příležitostí MIPIM 2010 v Cannes (Francie) a URBIS INVEST 2010 v Brně
– zpracování dokumentu Akční plán energetiky Jihomoravského kraje, který stanovuje střednědobé
cíle kraje v oblasti energetiky a realizace jeho závěrů
– podporu lázeňství (Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury, Thermal Pasohlávky)
– zavedení rezervačního systému ubytování na oficiálním turistickém portále www.jizni-morava.cz
– prezentaci turistického potenciálu JMK na světové výstavě EXPO v Šanghaji
– zajištění press/fam tripů pro novináře organizace FIJET a dále ruské, polské a italské zástupce tisku
a touroperátorů, natočení TV spotu o jižní Moravě pro odvysílání v ruské televizi
– Národní informační den Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (National Info
Day CENTRAL EUROPE)
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Tel. 541 651 572, e-mail: ozp@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Ing. Bc. Anna Hubáčková
Počet zaměstnanců: 77
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí: projektů „Natura 2000 – implementace v Jihomoravském kraji, 2., 3. a 4. etapa“, kdy cílem těchto projektů je pokračování v průzkumech a tvorbě plánů péče pro evropsky významné lokality soustavy Natura 2000; projektu „Natura
2000 – označení hranic ptačích oblastí v Jihomoravském kraji“
– zapojení do projektu „CEframe: Vyhodnocování a zvládání povodňového rizika ve střední Evropě“, který zajišťuje společný přístup k harmonizaci protipovodňové ochrany v regionu CENTROPE
– zřízení nových zvláště chráněných území v kraji - Přírodního parku Bobrava, Přírodního parku Údolí
Bílého potoka, Přírodní rezervace Holé vrchy, Přírodní památky Křtinský lom
– spolupráci na projektu „Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji“, na němž se podílel
zejména pořádáním vzdělávacích seminářů na témata ochrany životního prostředí
– spolupráci se společnostmi ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a. s. v oblasti odpadového hospodářství
směřující k posílení funkčního a efektivního systému zpětného odběru elektrozařízení a odděleného
sběru elektroodpadu na území Jihomoravského kraje
– vydávání Jihomoravských ekolistů – bulletinu, který vychází 2x ročně v nákladu 3 000 výtisků a je zaměřen na ekologii a životní prostředí v Jihomoravském kraji
– zpracování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje na období 2011–2020
– pořádání V. ročníku Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji
– pořádání VIII. ročníku Soutěže diplomových a bakalářských prací se vztahem k životnímu prostředí
a ekologii v Jihomoravském kraji
– vydání obrazové publikace Významné stromy Jihomoravského kraje
– vydání nově zpracovaného Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje.
– pořádání seminářů na téma „Zásobování obyvatel pitnou vodou a zdroje pitné vody v Jihomoravském
kraji“, určených vlastníkům a provozovatelům vodních zdrojů a vodohospodářské infrastruktury na úseku zásobení obyvatel pitnou vodou a vydání brožury k tomuto tématu – ve spolupráci s RRA JM
VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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Odbor životního prostředí
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Odbor školství
Tel.: 541 653 502, e-mail: os@kr–jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: JUDr. Hana Poláková
Počet zaměstnanců: 80
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– celou řadu činností souvisejících s výkonem státní správy a samosprávy ve vztahu k 217 školám a školským
zařízením, které jsou příspěvkovými organizacemi zřizovanými Jihomoravským krajem
– úkoly spojené s výkonem státní správy ve vztahu ke školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, církvemi a soukromými zřizovateli
– zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji za školní rok 2009/2010
– administraci dotačních titulů v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence, volnočasových aktivit
mládeže
– organizační a pedagogické zajištění účasti výpravy Jihomoravského kraje na Hrách IV. Zimní olympiády dětí
a mládeže 2010 v Libereckém kraji
– organizační zabezpečení samostatné expozice Jihomoravského kraje věnované sportu a jeho propagaci
na území kraje v rámci mezinárodního sportovního veletrhu SPORT Life 2010 v termínu 7.–10. 10. 2010;
– realizaci projektů JMK zaměřených na zvýšení bezpečnosti v dopravě „Jezdím OK a jsem IN“ a „Bezpečné
zóny ve vlacích JMK“
– přípravu a organizační zajištění 2. ročníku přehlídky „České ručičky“
Odbor zdravotnictví
Tel.: 541 651 141, mail: oz@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: MUDr. Josef Drbal
Počet zaměstnanců: 20
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– přípravu podkladů pro rozhodování orgánů Jihomoravského kraje při plnění funkce zřizovatele odvětvových příspěvkových organizací
– metodické a odborné řízení odvětvových příspěvkových organizací
– pravidelné porady pro vedoucí nelékařské zdravotnické pracovníky v domácí a sociální péči
– přednáškovou činnost pro Národní centrum ošetřovatelství nelékařských zdravotnických oborů
– realizaci projektu Zdraví – Gesundheit: „Přeshraniční integrovaná zdravotní péče jižní Morava – Dolní Rakousko 2009–2011“
– realizaci cílů mezinárodních programů „místní Agenda 21“ a „projekt Zdravý kraj“
– výkon státní správy na úseku registrací nestátních zdravotnických zařízení včetně kontrolní činnosti a vedení
registru těchto zařízení
– vyřizování podnětů a stížností občanů v oblasti zdravotnictví včetně ustanovení územní znalecké komise
v závažných případech
– dotační řízení na poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na podporu a rozvoj nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotnictví
– činnost v oblasti integrace azylantů
Odbor dopravy
Tel.: 541 651 352, e-mail: od@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Ing. Rostislav Snovický
Počet zaměstnanců: 45
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK), příspěvkovou organizací kraje, při
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údržbě, opravách a výstavbě silnic II. a III. tříd na území kraje
– komplexním způsobem dopravní obslužnost území kraje
– v rámci státního odborného dozoru u veřejné linkové dopravy kontrolu dodržování trasy, jízdního
řádu, potřebné doklady, koncesi a licenci, stav označníků a vylepených jízdních řádů
– zkoušky učitelů pro výuku a výcvik řidičů
– odvolání proti rozhodnutí obecních úřadů o zamítnutí námitek proti provedení záznamu trestných
bodů v registru řidičů
– zkoušky a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti dopravců
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Odbor územního plánování a stavebního řádu

V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– pořizování územně plánovací dokumentace kraje, kterými jsou Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
– pořizování územních studií, kterými jsou Územní studie vymezení cílových charakteristik krajiny,
Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí
– průběžnou aktualizaci Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje a metodickou pomoc
obcím s rozšířenou působností Jihomoravského kraje při pořizování aktualizace územně analytických
podkladů obcí
– uplatňování požadavků a stanovisek s podmínkami pro zajištění koordinace využívání území kraje
k územním plánům a jejich změnám
– administraci dotačních programů „Dotace na zpracování územních plánů“
– provádění metodické, poradenské a konzultační činnosti v oblasti územního plánování a stavebního
řádu
– poskytování informací a rozhodování o opravných prostředcích podaných proti postupu podřízených
správních orgánů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Odbor správní
Tel: 541 652 244, e-mail: osp@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: JUDr. Lenka Cundová
Počet zaměstnanců: 20
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– po organizačně-technické stránce volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do zastupitelstev
obcí
– konzultační dny a pracovní semináře pro obce v oblasti přestupků a ostatních správních činností (evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, volby, matriky a státní občanství)
– školení pro pracovníky obcí Jihomoravského kraje zaměřené na problematiku daňového řádu (zákona č. 280/2009 Sb.) účinného od 1. 1. 2011
– zpracovávání připomínek k návrhům zákonů v rozsahu své působnosti
Odbor kultury a památkové péče
Tel.: 541 652 322, e-mail: ok@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Mgr. Tomáš Drobný
Počet zaměstnanců: 10
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Tel.: 541 651 365, mail: oupsr@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Ing. arch. Eva Hamrlová
Počet zaměstnanců: 30

|35

V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– prezentaci Jihomoravského kraje (zčásti ze sbírek jím zřizovaných příspěvkových organizací) v rámci výstavy
Poklady Moravy v Národním muzeu v Praze
– organizační zajištění IV. ročníku literární soutěže „Skrytá paměť Moravy“ ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi Muzeum Brněnska a Masarykovo muzeum v Hodoníně, která je určena pro mládež ve věku od 12
do 19 let; v říjnu 2010 byl vyhlášen V. ročník soutěže s tématem „Cizinec“
– organizační zajištění soutěže „Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje v roce 2009“
– metodické dny pro obce s rozšířenou působností v oblasti výkonu státní správy na úseku státní památkové péče
Odbor kontrolní a právní
Tel: 541 651 282, e-mail: okp@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Mgr. Martin Mikš
Počet zaměstnanců: 53
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Jihomoravského kraje, zpracování Zprávy o přezkoumání hospodaření územních celků na území Jihomoravského kraje za rok 2009
– poskytování metodické pomoci obcím týkající se přezkoumání hospodaření v souvislosti se zásadními změnami v právních předpisech v roce 2010
– veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací Jihomoravského kraje a u příjemců krajských i evropských dotací
– poradu vzájemné výměny zkušeností s kontrolory Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
– zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za obce a podřízené příspěvkové organizace
– organizaci a vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti občanů, starostů a ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných krajem s činností Krajského úřadu Jihomoravského kraje
– vyřizování stížností, petic, žádostí o informace a obdobných podání občanů
– zpracování výroční zprávy o činnosti Jihomoravského kraje a jeho orgánů v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.
– zpracování návrhu zákona o stížnostech a o změně některých souvisejících zákonů v rámci zákonodárné
iniciativy kraje
– vedení centrální evidence krajem přijaté podpory de minimis
– provoz protikorupční linky JMK zřízené 1. 11. 2010
Krajský živnostenský úřad
Tel. 541 653 666, e-mail: kzu@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Ing. Bc. Jitka Vítová
Počet zaměstnanců: 9
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– aktualizaci praktických příruček v rámci metodické pomoci obecním živnostenským úřadům JMK
– dotazníkové šetření k provádění cenových kontrol obcemi JMK
– metodický seminář pro obce JMK na téma „Cenová kontrola a regulace cen“
– metodické semináře pro OŽÚ na téma „Aktuální novelizace živnostenskoprávních předpisů“, „Správní soudnictví zaměřené na výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání“, „Ochrana spotřebitele ve vazbě
na činnost živnostenských úřadů“
Odbor sociálních věcí
Tel.: 541 651 132, e-mail: osv@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Mgr. Martin Petřík
Počet zaměstnanců: 33
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V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– pokračování systému víceletého financování sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v JMK
– realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2009–2011
– realizaci individuálních projektů Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji
a Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje financovaných z ESF v rámci
oblasti podpory 3.1. Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
– přípravu transformace sociálních služeb ve dvou vybraných zařízeních v rámci projektu MPSV Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových zařízení
– přípravu investičních akcí na rozšíření kapacity pobytových zařízení pro seniory, zejména domovů se
zvláštním režimem
– realizaci dotačních programů Podpora projektu Family point pro rok 2010 a Podpora posilování rodičovských kompetencí a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti
– v rámci podpory pro-rodinných aktivit JMK druhý rok táborů pro děti z rodin, které se ocitly v důsledku hospodářské krize v nepříznivé finanční situaci
– realizaci projektů Rodinné pasy a Senior pasy
– zřízení Family Point na KrÚ
– v rámci konzultací o výkonu pěstounské péče bowlingové odpoledne, víkendový pobyt v Lázních
Kostelec u Zlína a tradiční mikulášskou besídku pro pěstounské rodiny v JMK
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Tel.: 541 652 227, e-mail: ia@kr–jihomoravsky.cz
Vedoucí: Ing. Lubomír Petlach
Počet zaměstnanců: 4
V roce 2010 útvar zbezpečoval zejména:
– interní audity dle zákona o finanční kontrole v souladu s ročním plánem 2010
– interní audity kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 v souladu s ročním plánem 2010
– koordinaci analýzy rizik včetně jejího vyhodnocení a vydání katalogu rizik
– metodickou pomoc auditorům zřízených příspěvkových organizací a auditorům obcí JMK
– konzultace při novelizacích interních předpisů
– činnosti spojené se zveřejňováním interních předpisů
Odbor investic
Tel.: 541 651 272, mail: oinv@kr-jihomoravsky.cz
Vedoucí odboru: Ing. Ivo Minařík, pověřen vedením
Počet zaměstnanců: 12
V roce 2010 odbor zabezpečoval zejména:
– koordinaci a usměrňování procesu přípravy a realizace akcí reprodukce majetku kraje a zabezpčení
komplexní činnosti směřující k účelné reprodukci majetku kraje
– ve spolupráci s odborem ekonomickýcm a věcně příslušnými odbory zajištění úvěrové politiky Jihomoravského kraje ve vztahu k Evropské investiční bance a dalším finančním subjektům a institucím
– zabezpečení zadávání veřejných zakázek včetně právního dozoru nad jejich průběhem realizací
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3 Ξ Organizace založené a zřízené Jihomoravským krajem
Oblast dopravy
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82, Brno
KORDIS JMK, spol s r. o.
Nové Sady 30, 602 00 Brno

www.susjmk.cz
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
sídlo statutárního orgánu:
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.

Úprkova 2, 695 01 Hodonín
Benátky 32, 698 01 Veselí nad Moravou
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
Masarykovo nám. 18, 664 51 Šlapanice
Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov
Zámek 1, 692 15 Mikulov
Kaloudova 30, 614 00 Brno

www.gvuhodonin.cz
www.hvezdarna-veseli.cz
www.znojmuz.cz
www.masaryk.info
www.muzeumbrnenska.cz

Zámecká 1, 679 21 Černá Hora
Pod Sanatorkou 3, 678 01 Blansko
Sportovní 432, 664 84 Zastávka
Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice
Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín
Strážovská 1095, 697 01 Kyjov
Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice
Plaveč 1, 671 32 Plaveč
Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice
Božice 188, 671 64 Božice
Hostim, 671 54 Hostim
Skalice 1, 671 71 Hostěradice
Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
Polní 5, 682 01 Vyškov
tř. Bří. Čapků 1, 695 01 Hodonín
Polní 1-3, 682 01 Vyškov
Habrovany 1, 683 01 Rousínov
K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
Šebetov 1, 679 35 Šebetov

www.ddch.cz
www.ddblansko.cz
www.ddzastavka.unas.cz
www.ddstraznice.cz
www.ddhodonin.cz
www.centrumproseniorykyjov.cz
www.domovhvezda.cz
www.domovproseniory.obecplavec.cz
www.domovjevisovice.cz
www.domovbozice.cz
www.domovhostim.cz
www.domovskalice.cz
www.domovpredklasteri.cz
www.ddsokolnice.cz

www.muzeum-vyskovska.cz/
www.rmm.cz
www.uapp.cz

Oblast sociálních služeb
Domov pro seniory Černá Hora, p. o.
SENIOR centrum Blansko, p. o.
Domov pro seniory Zastávka, p. o.
Domov pro seniory Strážnice, p. o.
S - centrum Hodoním, p. o.
Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o.
Domov Hvězda, p. o.
Domov pro seniory Plaveč, p. o.
Domov pro seniory Jevišovice, p. o.
Domov důchodců Božice, p. o.
Domov pro seniory Hostim, p. o.
Domov pro seniory Skalice, p. o.
Domov pro seniory Předklášteří, p. o.
Domov pro seniory Sokolnice, p. o.
Pečovatelská služba Vyškov, p. o.
Domov pro seniory Bažantnice, p. o.
Sociální služby Vyškov, p. o.
Habrovanský zámek, p. o.
Paprsek, p. o.
Sociální služby Šebetov, p. o.

Muzeum Brněnska, Předkláštěří
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Muzeum Vyškovska

www.dshodonin.cz
www.socialnisluzbyvyskov.cz
www.habrovanskyzamek.cz
www.uspvo.net
www.uspsebetov.cz
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Zámeček Střelice, p. o
Srdce v domě, p. o.
Domov Horizont, p. o.
Zámek Břežany, p. o.
Zelený dům pohody, p. o.
Domov u lesa Tavíkovice, p. o.
Domov na Jarošce, p. o.
Emin zámek, p. o.

Zámeček Střelice p. o.

Tetčická 69/71, 664 47 Střelice u Brna
Klentnice 81, 692 01 Mikulov
Strážovská 1096, 697 01 Kyjov
Břežany 1, 671 65 Břežany
P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín
Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice
Jarošova 3, 695 01 Hodonín
Hrušovany n. J. 275, 671 67 Hrušovany n. J.

www.zamecekstrelice.cz
www.srdcevdome.cz
www.horizontkyjov.cz
www.uspbrezany.cz
www.zelenydumpohody.cz
www.domovtavikovice.cz
www.usphodonin.cz
www.eminzamek.cz

Barvičova 54, 602 00 Brno
Botanická 70, 602 00 Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
Čichnova 23, 624 00 Brno
Dornych 2, 656 20 Brno
Došlíkova 48, 636 00 Brno
Elgartova 3, 614 00 Brno
Francouzská 101, 602 00 Brno

www.zsmsbarvicova.estranky.cz
www.sportovnigymnaziumbrno.cz/
www.fnbrno.cz/article.asp?nArticleID=55
www.fnbrno.cz/article.asp?nArticleID=119
www.sosinformatikybrno.cz
www.junior.cz
www.zus-brno.cz
www.gymelg.cz
www.supsbrno.cz/

Gellnerova 1, 637 00 Brno
Gorkého 33/35, 602 00 Brno
Helceletova 4, 602 00 Brno
Husova 10, 602 00 Brno

www.ssbrno.cz/
www.dmms.wz.cz
www.ddmhelceletova.cz
www.ssudbrno.cz/main.html

Hybešova 15, 602 00 Brno

www.sssbrno.cz

Charbulova 106, 618 00 Brno
Charbulova 84, 618 00 Brno
Ibsenova 1, 638 00 Brno

www.soups.cz
www.zuscharbulova.cz/
www.ibsenka.cz/

Jánská 22, 602 00 Brno
Jaselská 7/9, 602 00 Brno
Jílová 36g, 639 00 Brno
Klášterského 4, 617 00 Brno
Kociánka 6, 612 00 Brno
Koperníkova 2/4, 615 00 Brno

www.obchodskola.cz
www.szs-jaselska.cz
www.jilova.cz/
www.dmklast4.cz/
www.skola-kocianka.cz/
www.skolaelpis.cz/

Oblast školství
Mateřská škola a Základní škola, Brno, Barvičova 54
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70
Základní škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9
Mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Černopolní 9
Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23
JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2
Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48
Gymnázium, Brno, Elgartova 3
Vyšší odborná škola oděvního designu a managementu
a Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno, Francouzská 101
Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1
Domov mládeže Marie Steyskalové a Školní jídelna, Brno, Gorkého 33/35
Dům dětí a mládeže, Brno, Helceletova 4
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská,
Brno, Husova 10
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Brno, Hybešova 15
Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106
Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola,
Brno, Ibsenova 1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22
Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9
Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g
Domov mládeže a Školní jídelna, Brno, Klášterského 4
Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS,
Brno, Koperníkova 2/4
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Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná
škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16
Gymnázium, Brno, Křenová 36
Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15
Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8
LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50
Základní škola, Brno, Lidická 6a
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20
Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Brno, Merhautova 15
Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3
Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Brno, Novoměstská 21
Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61
Základní škola, Brno, Palackého 68
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební,
Brno-Bosonohy, Pražská 38b
Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97
Základní škola, Brno, Sekaninova 1
Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
Základní umělecká škola, Brno, Slunná 11
Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14
Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1
Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110
Základní škola, Brno, Štolcova 16
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské
a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113
Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81
Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24
Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45
Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14
Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14

Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postižené, Brno
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Kotlářská 9, 611 53 Brno

www.oakobrno.cz

Kotlářská 9, 611 49 Brno
Kounicova 16, 611 00 Brno
Křenová 36, 602 00 Brno
Křižíkova 11, 612 00 Brno
Křižíkova 15, 612 00 Brno
Kudelova 8, 662 51 Brno
Lidická 50, 658 12 Brno
Lidická 6a, 602 00 Brno
Lipová 20, 602 00 Brno
Lomená 44, 617 00 Brno
Merhautova 15, 613 00 Brno

www.sjs-brno.cz
www.spsebr.cz
www.gymkren.cz
www.sstpm.qmail.cz/bindex.php
www.issabrno.cz
www.spsstavbrno.cz
www.luzanky.cz
www.zslidickabrno.cz/nase-skola/
www.lipka.cz/jezirko
www.oupslomena.cz
www.szsmerh.cz/

Nejedlého 3, 638 00 Brno
Novoměstská 21, 621 00 Brno
Olomoucká 61, 627 00 Brno
Palackého 68, 612 00 Brno
Palackého třída 70, 612 00 Brno
Pionýrská 23, 662 05 Brno
Pražská 38b, 642 00 Brno-Bosonohy

www.tkbrno.cz
www.iss-copbrno.cz
www.zus-vk.cz
www.oapion.cz
www.soubosonohy.cz

Purkyňova 97, 612 00 Brno
Sekaninova 1, 614 00 Brno
Slovanské náměstí 7, 612 00 Brno
Slunná 11, 617 00 Brno
Smetanova 14, 602 00 Brno
Smetanova 8, 602 00 Brno
Sokolská 1, 602 00 Brno
Šmahova 110, 627 00 Brno
Štolcova 16, 618 00 Brno
Terezy Novákové 2, 621 00 Brno-Řečkovice
Trnkova 113, 628 00 Brno

www.gyrec.cz
www.sos-soubrno.cz

Trnkova 81, 628 00 Brno
tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno
tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno
tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno
Vaculíkova 14, 638 00 Brno

www.zusjk.cz
www.konzervatorbrno.eu/
www.jaroska.cz
www.sssbrno.cz/sos_gemini

Gymnázium, Brno, tř.kpt.Jaroše 14

www.isspbrno.cz
www.zssekaninova.cz/
www.gymnaslo.cz
http://zus-slunna.cz/
www.zussmetanova.cz
www.spssbrno.cz
www.isspolygr.cz
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Klasické a španělské gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2
Základní umělecká škola, Brno, Veveří 133
Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52
Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41
Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
Dětský domov Dagmar, Brno, Zeleného 51
Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33
Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18
Gymnázium, Blansko, Seifertova 13
Dům dětí a mládeže Blansko
Základní umělecká škola Blansko
Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice,
Hybešova 53
Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice,
nám. 9. května 2a
Základní umělecká škola, Boskovice, okres Blansko
Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2
Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b
Dům dětí a mládeže, Boskovice, okres Blansko
Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko
Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463
Mateřská škola a Základní škola při dětské ozdravovně, Křetín 12
Dům dětí a mládeže, Letovice, okres Blansko
Základní umělecká škola, Letovice, okres Blansko
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Masarykova škola práce,
Letovice, Tyršova 500
Dětský domov, Hodonín u Kunštátu 48
Základní škola při dětské léčebně, Ostrov u Macochy, Školní 363
Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, Mládežnická 430
Základní umělecká škola, Velké Opatovice, okres Blansko
VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010

Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b

Vejrostova 2, 635 00 Brno-Bystrc
Veveří 133, 616 00 Brno
Vídeňská 26/28, 639 00 Brno
Vídeňská 47, 639 00 Brno
Vídeňská 52, 639 00 Brno
Vranovská 41, 614 00 Brno
Vranovská 65, 614 00 Brno
Zeleného 51, 616 00 Brno
Žerotínovo náměstí 6, 602 00 Brno
Žižkova 55, 616 00 Brno
Ronovská 12, 679 04 Adamov
Bezručova 33, 678 01 Blansko
Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko
Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko
Seifertova 13, 678 01 Blansko
Údolní 2, 678 01 Blansko
Zámek 3, 678 01 Blansko
Žižkova 27, 678 01 Blansko
Hybešova 53, 680 01 Boskovice

gyby.netbox.cz/
www.zusveveri.cz
www.vytvarka.videnska.cz/
www.gvid.cz
www.zusjilka.cz
www.zusvranovska.cz/
www.spschbr.cz
www.dddagmar.cz
www.voszbrno.cz
www.gml.cz
www.sosblansko.cz/
www.oabk.cz
www.gymbk.cz
www.ddmblansko.cz
www.zusblansko.cz/
http://specialniskola.blansko.net
www.vassboskovice.cz

Komenského 5, 680 11 Boskovice
nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice

www.spgs-bce.cz
www.soubce.cz

nám. 9. května 7, 680 01 Boskovice
Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice
Štefánikova 2, 680 01 Boskovice
Štefánikova 2b, 680 01 Boskovice
ul. 17. listopadu 1, 680 01 Boskovice
Jedovnice 401, 679 06 Jedovnice
Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice
Křetín 12, 679 62 Křetín
Českobratrská 137/5, 679 61 Letovice
Masarykovo nám. 29, 679 61 Letovice
Tyršova 500, 679 61 Letovice

www.zusboskovice.cz/
www.gymbos.cz
www.zsstefanikovaboskovice.estranky.cz/
www.ddboskovice.cz/
www.ddmboskovice.cz/
http://zusjedovnice.eu/
www.spsjed.cz
skola.ozdravovnakretin.cz/
ddmletovice.net
www.zusletovice.cz
www.stredni-skola.cz

Hodonín u Kunštátu 48, 679 71 Lysice
Školní 363, 679 14 Ostrov u Macochy
Mládežnická 430, 679 63 Velké Opatovice
Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice

www.ddhodoninukunstatu.cz/
www.zsdl.net
www.ssupt.cz/
zusvo.skolniweb.cz

ORGANIZACE ZALOŽENÉ A ZŘÍZENÉ JIHOMORAVSKÝM KRAJEM

ZUŠ F. Jílka, Vídeňská 52, Brno
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Pedagogicko-psychologická poradna, Brno, Hybešova 15
Odborné učiliště, Cvrčovice 131
Středisko volného času, Ivančice, okres Brno-venkov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní a mechanizační,
Ivančice, Krumlovská 25
Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2
Základní umělecká škola A. Muchy, Ivančice, okres Brno-venkov
Mateřská škola, Základní škola pro sluchově postižené a Dětský domov,
Ivančice, Široká 42
Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov
Základní umělecká škola, Kuřim, okres Brno-venkov
Střední odborná škola FORTIKA, Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15
Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov
Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov
Středisko volného času, Pohořelice, okres Břeclav
Základní umělecká škola, Pohořelice, okres Břeclav
Základní škola, Pohořelice, Šumická 727
Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno-venkov
Základní škola a Dětský domov, Předklášteří, Komenského 1200
Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad,
Masarykova 198
Základní umělecká škola, Rosice, okres Brno-venkov
Mateřská škola logopedická, Rosice, Smetanova 964
Středisko volného času, Rosice, okres Brno-venkov
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17
Základní umělecká škola, Tišnov, okres Brno-venkov
Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20
Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22
Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685
Dětský domov, Vranov, Žižkova 160
Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39
Mateřská škola a Základní škola, Želešice, Sadová 338
Základní umělecká škola, Židlochovice, okres Brno-venkov
Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400
Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4
Dům dětí a mládeže, Břeclav, Na Valtické 727

Odborné učiliště, Cvrčovice 131
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Hybešova 15, 602 00 Brno
Cvrčovice 131, 691 23 Cvrčovice
Komenského náměstí 7, 664 91 Ivančice
Krumlovská 25, 664 91 Ivančice

www.pppbrno.cz
http://ou-cvrcovice.wz.cz
www.ddmivancice.cz
www.sosi.cz

Lány 2, 664 91 Ivančice
Palackého náměstí 27, 664 91 Ivančice
Široká 42, 664 91 Ivančice

www.gjbi.cz
www.zus-ivancice.cz/
www.neslysici-ivancice.info

Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim
Zahradní 1529, 664 34 Kuřim
Tišnovská 15, 679 23 Lomnice u Tišnova
Tikovická 23, 664 44 Ořechov
Náměstí 13. prosince 12, 664 12 Oslavany
Dlouhá 39, 691 23 Pohořelice
Školní 462, 691 23 Pohořelice
Šumická 727, 691 23 Pohořelice
U Školy 386, 664 07 Pozořice
Komenského 1200, 666 02 Předklášteří
Masarykova 198, 664 61 Rajhrad

www.ddmkurim.cz
www.zus-kurim.cz/
www.fortika.cz

Na Schodech 239, 665 01 Rosice
Smetanova 964, 665 01 Rosice
Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice
Sokolnice 496, 664 52 Sokolnice
Riegrova 17, 664 51 Šlapanice
Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
nám. Míru 22, 666 25 Tišnov
Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov
Žižkova 160, 664 32 Vranov
U Školy 39, 664 84 Zastávka
Sadová 338, 664 43 Želešice
Nádražní 232, 667 01 Židlochovice
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
Bratří Mrštíků 30, 690 02 Břeclav
Herbenova 4, 690 03 Břeclav
Na Valtické 727, 691 41 Břeclav

ZUŠ Kuřim

www.zusoslavany.cz/
www.svcpohorelice.cz/
www.zuspohorelice.estranky.cz/
www.zus-pozorice.cz
www.zsadd-predklasteri.net/
www.skolarajhrad.cz

www.msrosice.ic.cz/
www.svcrosice.cz/
www.iss-sokolnice.cz
www.slapanice.cz/gymnazium/index.html
www.tisnov.cz/index.php?page=zus
www.gym-tisnov.cz
www.soutisnov.cz/

www.gzastavka.cz
www.skolahrou.atlasweb.cz/
www.zuszidlochovice.cz/
www.gymnzidlo.cz
www.pppbreclav.cz/
www.herbenka.breclav.cz/
www.duhovka.cz
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Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše
a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábř. Komenského 1
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1
Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17
Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7
Základní umělecká škola, Hustopeče, okres Břeclav
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče,
Masarykovo nám. 1
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24
Základní umělecká škola, Klobouky u Brna, okres Břeclav
Gymnázium, Mikulov, Komenského 7
Základní umělecká škola, Mikulov, okres Břeclav
Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6
Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav
Dětský domov, Mikulov, Nádražní 26
Základní škola, Mikulov, Školní 1
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické,
Valtice, Sobotní 116
Středisko služeb školám, Velké Pavlovice, okres Břeclav
Základní umělecká škola, Velké Pavlovice, okres Břeclav
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Bzenec, náměstí Svobody 318
Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, Bzenec, Přívoz 735
Základní umělecká škola, Dolní Bojanovice, okres Hodonín
Středisko volného času Hodonín
Střední škola průmyslová a umělecká a Vyšší odborná škola,
Hodonín, Brandlova 32
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Hodonín, Dobrovolského 4
Základní umělecká škola Hodonín
Dětský domov, Hodonín, Jarošova 1
Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín
Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1
Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
Mateřská škola a Základní škola, Hodonín, náměstí B. Martinů 5
Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 1, příspěvková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010

Obchodní akademie, Hodonín, Velkomoravská 13

nábř. Komenského 1, 690 25 Břeclav

www.spsbv.cz

sady 28. října 1, 690 21 Břeclav

www.gbv.cz

Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav
Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče
Komenského 4, 693 01 Hustopeče
Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče

www.oabv.cz/
www.gymhust.cz
www.zus-hustopece.cz/
www.sou.hustopece.cz

Šafaříkova 24, 693 01 Hustopeče
www.skolahustopece.cz
Bří Mrštíků 2, 691 72 Klobouky u Brna
www.zusklobouky.czweb.org/
Komenského 7, 692 16 Mikulov
www.gymik.cz
Náměstí 28, 692 01 Mikulov
www.mikulov.cz/kultura-sport-avolny-cas/kulturni-a-sportovni-spolky/detail/?contentId=78520
Purkyňova 6, 692 01 Mikulov
www.sou-mik.cz/
Vrchlického 11, 692 01 Mikulov
www.ddmmikulov.cz/
Nádražní 26, 692 01 Mikulov
www.dd.mikulov.eu/
Školní 1, 692 01 Mikulov
www.zsspmikulov.cz/
Sobotní 116, 691 42 Valtice
www.svisv.cz
Hlavní 28, 691 06 Velké Pavlovice
Hlavní 30, 691 06 Velké Pavlovice
nám. Svobody 318, 696 81 Bzenec

www.sluzbaskole.com/
www.zus-velkepavlovice.cz
www.sosbzenec.cz

Přívoz 735, 696 81 Bzenec
Dolní Bojanovice 418, 696 17 Dolní Bojanovice
B. Martinů 5, 695 03 Hodonín
Brandlova 32, 695 01 Hodonín

www.soules-bzenec.cz
www.zusbojanovice.ic.cz/
http://svc-hodonin.webnode.cz/
www.prumyslovka.cz

Dobrovolského 4, 695 01 Hodonín

www.ssshodonin.cz

Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
Jarošova 1, 695 01 Hodonín
Jilemnického 2, 695 03 Hodonín
Legionářů 1, 695 11 Hodonín
Lipová alej 21, 695 03 Hodonín
nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín
Sídlištní 1, 695 01 Hodonín

www.zushodonin.cz
www.detskydomovhodonin.cz/
www.ppp-hodonin.eu/
www.gymhodonin.cz
www.issho.cz
www.mszshodonin.cz/
http://skolka.awardspace.com

ORGANIZACE ZALOŽENÉ A ZŘÍZENÉ JIHOMORAVSKÝM KRAJEM

SOŠ vinařská a SOU zahradnické, Valtice, Sobotní 116
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Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Velkomoravská 13
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální, Praktická škola
a Dětský domov, Vřesovice 243
Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17
Dům dětí a mládeže, Kyjov, okres Hodonín
Střední odborná škola zdravotnická a sociální, Kyjov, Komenského 46
Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní,
Kyjov, Nádražní 471
Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208
Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304
Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379
Základní umělecká škola, Strážnice, okres Hodonín
Dům dětí a mládeže, Strážnice, okres Hodonín
Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890
Dětský domov, Strážnice, ul. Boženy Hrejsové 1255
Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733
Základní umělecká škola, Velká nad Veličkou, okres Hodonín
Dům dětí a mládeže, Veselí nad Moravou, okres Hodonín
Mateřská škola a Základní škola, Veselí nad Moravou, Kollárova 1045
Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště,
Veselí nad Moravou, Kollárova 1669
Základní umělecká škola, Veselí nad Moravou, okres Hodonín
Dům dětí a mládeže, Vracov, okres Hodonín
Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211
Gymnázium, Bučovice, Součkova 500
Základní škola, Odborné učiliště a Dětský domov, Račice, Zámek 1
Základní škola, Slavkov u Brna, Malinovského 280, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
Dům dětí a mládeže Vyškov
Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov
Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16
Základní umělecká škola Vyškov
Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov,
Mateřská škola a Základní škola, Vyškov, sídl. Osvobození 55
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15
Základní škola, Hrádek 203
Základní umělecká škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Skácelova 890
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Velkomoravská 13, 695 11 Hodonín

www.oahodo.cz Hodonín,

Vřesovice 243, 696 48 Ježov

www.skolavresovice.cz

Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov
Husova 370, 697 01 Kyjov
Komenského 46, 697 38 Kyjov
Komenského 549, 697 11 Kyjov
Nádražní 471, 697 01 Kyjov

www.soukyjhavli.cz
www.ddmkyjov.cz
www.zdravkakyjov.cz/
www.gymkyjov.cz
www.sossoukyjov.cz

Školní 3208, 697 01 Kyjov
www.mszskyjov.cz
Za Humny 3304, 697 01 Kyjov
www.skolazahumnykyjov.cz/
Masarykova 379, 696 62 Strážnice
www.gys.cz
Preláta Horného 509, 696 62 Strážnice
www.zusstraznice.cz
Radějovská 848, 696 62 Strážnice
www.ddmstraznice.cz/
Skácelova 890, 696 62 Strážnice
www.sosstr.cz
ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice www.domuvek.cz/
Úprkova 1733, 696 62 Strážnice
www.sosostraznice.cz
Velká nad Veličkou 461, 696 74 Velká nad Veličkou
Hutník 1495, 698 01 Veselí nad Moravou
www.ddmveseli.estranky.cz/
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
Kollárova 1669, 698 33 Veselí nad Moravou www.oaveseli.cz
nám. Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou
Sokolská 896, 696 42 Vracov
Komenského náměstí 211, 685 14 Bučovice
Součkova 500, 685 01 Bučovice
Zámek 1, 683 05 Račice
Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna
Tyršova 479, 684 15 Slavkov u Brna
Brněnská 7, 682 01 Vyškov
Jungmannova 2 , 682 01 Vyškov
Komenského náměstí 16, 682 11 Vyškov
Nádražní 4, 682 01 Vyškov
nám. Svobody 50, 682 01 Vyškov
sídl. Osvobození 55/681, 682 01 Vyškov
Sochorova 15, 682 01 Vyškov
Hrádek 203, 671 27 Hrádek
Anenská 210, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

MŠ a ZŠ, Kyjov, Školní 3208

www.zus-veseli.cz
www.ddmvracov.cz
www.oabucovice.cz
www.gymbuc.cz
www.uciliste-racice.cz
www.iss-slavkov.eu/
www.ddm.vys.cz
www.pppvy.cz/
www.gykovy.cz
www.zusvy.cz
www.sosvyskov.cz
www.mszsvyskov.cz/
www.sos-vyskov.cz
www.obec-hradek.cz/index.php?ID=720

3

Základní umělecká škola, Miroslav, okres Znojmo
Základní škola, Miroslav, Kostelní 16
Dům dětí a mládeže, Miroslav, okres Znojmo
Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště řemesel,
Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127
Dům dětí a mládeže, Moravský Krumlov, okres Znojmo
Gymnázium, Moravský Krumlov, Smetanova 168
Základní umělecká škola, Moravský Krumlov, okres Znojmo
Dům dětí a mládeže, Šumná, okres Znojmo
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19
Dětský domov, Znojmo, Hakenova 18
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15
Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Znojmo, Jana Palacha 8
Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Znojmo, Přemyslovců 4
Základní umělecká škola Znojmo
Středisko služeb školám Znojmo, Rudoleckého 25
Dům dětí a mládeže Znojmo
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště,
Znojmo, Uhelná 6

Nemocnice Ivančice

Komenského náměstí 1, 671 72 Miroslav
Kostelní 16, 671 72 Miroslav
Kostelní 202, 671 72 Miroslav
http://sis.znojmo.cz/ddmmiroslav
nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov http://sis.znojmo.cz/soumk
nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov
Smetanova 168, 672 01 Moravský Krumlov
Školní 139, 672 01 Moravský Krumlov
Šumná 124, 671 02 Šumná
Dvořákova 19, 669 67 Znojmo
Hakenova 18, 669 02 Znojmo
Horní Česká 15, 669 51 Znojmo
Jana Palacha 6, 669 02 Znojmo
Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo

www.domecekmk.cz/
www.mkgym.cz
www.sis.znojmo.cz/ddmsumna
www.szes-dvorakova.cz
www.ddznojmo.cz/
www.specialniskolyznojmo.cz/
www.ppp-znojmo.cz/
http://sis.znojmo.cz/szdrav

Komenského náměstí 4, 669 75 Znojmo
Pontassievská 3, 669 02 Znojmo
Přemyslovců 4, 669 02 Znojmo

www.gymzn.cz
www.gymspgs.cz
www.oaznojmo.eu

Rooseveltova 21, 669 02 Znojmo
Rudoleckého 25, 669 02 Znojmo
Sokolská 8, 669 02 Znojmo
Uhelná 6, 669 02 Znojmo

www.zusznojmo.ic.cz
www.orgman.cz
http://ddmznojmo.xf.cz
www.sou-uhelna.znojmo.cz

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
Křetín 12, 679 62 Křetín

www.nemzn.cz
www.nemkyj.cz
www.nemvy.cz
www.nembv.cz
www.nemtisnov.cz
www.nspiv.cz
www.nemho.cz
http://nmbletovice.cz
www.detskelecebny.cz/

ul. Mládeže 1020/10, 669 02 Znojmo
Boženy Němcové 151, 683 54 Otnice

www.detskecentrumzn.cz
www.lila.cz

Oblast zdravotnictví
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 T.G.M Hodonín, příspěvková organizace
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace
Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče,
příspěvková organizace
Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace
LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010

ORGANIZACE ZALOŽENÉ A ZŘÍZENÉ JIHOMORAVSKÝM KRAJEM

Nemocnice Břeclav
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Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 965, 697 33, Kyjov
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace nám. 28. října 23, 602 00 Brno

www.ku-kyjov.cz
www.zzsjmk.cz

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

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

www.sumajmk.eu

691 22, Pasohlávky

www.thermalpasohlavky.cz

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

www.cejiza.cz/

nám. 9. května 2/a, 680 01 Boskovice

www.cljuniorauto.cz/

Oblast lázeňství
Thermal Pasohlávky a. s.

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

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

Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 46
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4 Ξ Významné události v roce 2010
Leden

Ξ

Jihomoravské představitele Českého klubu olympioniků v čele s předsedkyní Šárkou Kašpárkovou přijal
5. ledna hejtman Michal Hašek. Členkou delegace byla i Věra Růžičková, která získala na Olympijských hrách
v Londýně v roce 1948 zlatou medaili ve sportovní gymnastice v soutěži družstev.

Ξ

Výjezdem do Tišnova a na Tišnovsko začala 13. ledna série návštěv hejtmana Jihomoravského kraje Michala
Haška do jednotlivých obcí s rozšířenou působností na jižní Moravě.

Ξ

Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour ve dnech 14.–17. ledna představil svou turistickou nabídku
Jihomoravský kraj a prezentovaly se rovněž jeho partnerské regiony. Představen byl i projekt Propagace jižní
Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Ξ

Moderní sanitku v hodnotě 1,8 milionu korun a přístrojové zařízení stomatologické ordinace za více než
milion korun předala 26. ledna v Srbsku zástupcům Lapova delegace Jihomoravského kraje.

Hejtman s vítěznou olympioničkou z roku 1948 Věrou Růžičkovou

Kraj se představil na veletrhu Regiontour

Únor

Ξ

Historického úspěchu – druhého místa v pořadí krajů – dosáhla reprezentace Jihomoravského kraje na Hrách
IV. zimní olympiády dětí a mládeže, která se konala ve dnech 31. ledna až 5. února v Libereckém kraji. Mladí
sportovci zde získali šest zlatých, sedm stříbrných, sedm bronzových medailí a k tomu další bodovaná 4.–6.
místa.

Ξ

Vítězkou regionálního kola ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos se stala učitelka
Základní školy a mateřské školy v Rájci-Jestřebí Iva Müllerová. V zastupitelském sále budovy krajského úřadu
jí 9. února předal ocenění hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Ξ

Na svém zasedání 25. února přivítali jihomoravští zastupitelé prvního občánka Jihomoravského kraje narozeného v roce 2010 – Karolínku Havelkovou z Brna-Chrlic, která se narodila prvního ledna tři minuty
po půlnoci ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice. U příležitosti 10. výročí svého vzniku se kraj rozhodl ocenit
také děti, které se v roce 2010 narodily jako první v porodnicích krajských nemocnic. Byli to: Tobias Szabo
z Němčiček (Nemocnice Břeclav), Sabina Pelcová z Nemojan (Nemocnice Vyškov), Sofie Svobodová z Ivančic
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(Nemocnice Ivančice), Tereza Straková ze Znojma-Přímětic (Nemocnice Znojmo) a David Kučera ze
Ždánic (Nemocnice Kyjov).

Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže

4

Prvním občánkem kraje se v roce 2010 stala Karolínka Havelková z Brna

Ξ

Šesté setkání představitelů kraje s nevládními neziskovými organizacemi z oblasti životního prostředí,
které se konalo 1. března, bylo podruhé tematicky zaměřeno na dopravu, tentokrát především na hledání optimálních či aspoň přijatelně kompromisních variant řešení nejaktuálnějších dopravních problémů na jižní Moravě.

Ξ

V rámci veletrhu Salima na brněnském výstavišti se 3. března uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2009 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2009. Do soutěže, která si klade za cíl zviditelnit jihomoravskou produkci potravin,
bylo přihlášeno celkem 79 produktů od 34 výrobců. Porota jako vítěze vybrala jedenáct výrobků, které
tak na svých obalech mohou nosit prestižní logo Zlatá chuť jižní Moravy.

Ξ

Vyškov v kategorii webových stránek měst, Petrovice v kategorii webových stránek obcí, e-MUZEUM
– elektronické muzeum obce Senorady v kategorii „Elektronická služba“ – to jsou vítězové krajského
kola soutěže Zlatý erb 2010. Výsledky byly vyhlášeny 9. března.

Ξ

Prohlídka nového kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích byla hlavním bodem návštěvy
následníka britského trůnu prince Charlese v jihomoravské metropoli, která se uskutečnila 22. března.
Princ Charles také převzal Velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity, která mu byla udělena za jeho
zájem o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj a činnost v charitě.

Ξ

Motocyklový jezdec Karel Abraham a házenkářky z Veselí nad Moravou byli vyhlášeni nejlepšími
sportovci Jihomoravského kraje za rok 2009. Premiérové vyhlášení v celkem deseti kategoriích se
uskutečnilo 30. března v Městském divadle v Brně.

Setkání představitelů kraje s NNO z oblasti životního prostředí

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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Březen

Ocenění v krajském kole soutěže Zlatý erb
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Prince Charlese přivítal hejtman Michal Hašek

Nejlepším sportovcem kraje byl vyhlášen Karel Abraham

Duben

Ξ

Zámecké jízdárny a konírny v Lednici získaly na projekt Multifunkčního centra dotaci ve výši 496 989 000
korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno 1. dubna na státním zámku Lednice.

Ξ

Aktuálním otázkám rozvoje hospodářských vztahů a kulturní i akademické spolupráce mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím bylo věnováno jednání české a lichtenštejnské vládní delegace ve Vaduzu, kterého se ve dnech 6. a 7. dubna zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace
krajů ČR Michal Hašek.

Ξ

Zejména s ekonomickou situací na jižní Moravě i s uplatněnými protikrizovými opatřeními seznámil prezidenta České republiky Václava Klause při jeho návštěvě Brna 12. dubna hejtman Michal Hašek. Dalším tématem jednání byla i úroveň vysokého školství v regionu a spolupráce Jihomoravského kraje a vysokých škol.

Ξ

Nejlepší stavby Jihomoravského kraje za rok 2009 byly 14. dubna slavnostně vyhlášeny na brněnském výstavišti u příležitosti konání stavebních veletrhů.

Ξ

Od 23. dubna se zvýšila frekvence leteckých spojů na lince Brno –Moskva a Moskva–Brno na tři týdně. Je to
reakce na rostoucí poptávku, jež souvisí s rozšiřováním obchodních kontaktů mezi hlavním městem Ruska
a Českou republikou.

Zámecké jízdárny a konírny v Lednici se promění v mutlifunkční centrum

Prezident Václav Klaus se při návštěvě Brna setkal se studenty

Květen

Ξ
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Slavnostním nástupem jednotek Armády České republiky začaly 6. května na brněnském náměstí Svobody
oslavy 65. výročí ukončení druhé světové války a 10. výročí vzniku Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Slavnostní ceremoniál, při kterém byla udělena více než stovka medailí, navázal na do-

polední bohatý program s ukázkami práce policistů, hasičů, strážníků a zdravotnických záchranářů.

Ξ

Památku obětí nejničivějšího válečného konfliktu moderní historie uctili 8. května u příležitosti
65. výročí ukončení 2. světové války představitelé Jihomoravského kraje. Nejprve položili věnce u památníku v Kounicových kolejích v Brně, následoval pietní akt na Moravském náměstí v Brně u pomníku Rudé armády. Květinové dary zde položili rovněž pamětníci osvobozeneckých bojů, představitelé
brněnského diplomatického sboru, vrcholných justičních institucí, Armády ČR a Policie ČR a dalších
organizací a institucí.

Ξ

V druhé polovině května zasáhla Jihomoravský kraj povodňová vlna – povodňová komise rozhodovala o aktuálních opatřeních s cílem ochránit životy a zdraví obyvatel i veřejný a soukromý majetek,
občanům byla nepřetržitě k dispozici krizová telefonická linka. V souvislosti s řáděním vodního živlu se
hejtmani krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského obrátili na vládu, Parlament ČR a politické strany s „Olomouckou výzvou“ k řešení situace po povodních 2010 a k povodňové
ochraně ČR.

Představitelé JMK uctili výročí konce 2. světové války

4

Povodně zasáhly kraj v květnu i v červnu

Ξ

Další povodňová vlna zasáhla území Jihomoravského kraje počátkem června. Dne 2. června rozhodl
hejtman Michal Hašek vzhledem k aktuální povodňové situaci v Povodí Moravy o vyhlášení stavu nebezpečí na části území Jihomoravského kraje – konkrétně v obvodech obcí s rozšířenou působností
Břeclav, Hodonín, Veselí nad Moravou, Kyjov, Bučovice, Slavkov u Brna, Šlapanice a Židlochovice. Dne
5. června byl stav nebezpečí rozšířen i na Hustopečsko. Byla rovněž zřízena krizová informační linka.

Ξ

Oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy byly zahájeny 5. června v Brně. Na náměstí
Svobody se během Dne Jihomoravského kraje představily základní umělecké školy zřizované krajem
spolu s brněnskou konzervatoří a delegace z partnerských regionů: Bratislavský samosprávný kraj
se uvedl pořadem Slovenského národního divadla „Hudební mosty“, Trnavský samosprávný kraj zastoupila dechová hudba Šurovanka, Leningradskou oblast folklorní soubor Ivuška. Oslavy zde završilo
vystoupení Filharmonie Brno.

Ξ

Dne 7. června rozhodla jihomoravská ODS, že vypoví koaliční smlouvu s ČSSD, uzavřenou po volbách
do zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2008.

Ξ

V Historickém sále slavkovského zámku se 8. června uskutečnil v rámci tradičního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae Koncert hejtmana Jihomoravského kraje. Večer na slavkovském zámku patřil
přednímu slovenskému souboru staré hudby Solamente Naturali se sólovým mužským kvartetem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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Červen
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Ξ

Prohlídka památkově chráněných prostor Krajského úřadu Jihomoravského kraje, získání informací o jeho
fungování a činnostech, osobní setkání s představiteli kraje, vystoupení a výstavy prací žáků škol zřizovaných
krajem, autogramiáda fotbalistů 1. FC Brno – to vše tvořilo program Dne otevřených dveří Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, který se uskutečnil 9. června v budově sídla Jihomoravského kraje v Brně.

Ξ

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2010 v Jihomoravském kraji se stala a Zlatou stuhu získala
obec Krásensko (okres Vyškov). Modrou stuhu za společenský život udělila hodnoticí komise obci Vavřinec
(okres Blansko). Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Němčičky (okres Břeclav). Zelenou stuhu za péči
o zeleň a životní prostředí udělila komise obci Hýsly (okres Hodonín). Oranžovou stuhu za spolupráci obce
a zemědělského subjektu získala obec Jevišovka (okres Břeclav). Výsledky byly vyhlášeny 11. června.

Ξ

V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích se 18. června uskutečnilo vyhlášení výsledků literární soutěže
„Skrytá paměť Moravy“. Do IV. ročníku soutěže s tématem „Z rodinné kroniky“, se přihlásilo 155 soutěžících
z celé republiky.

Ξ

Cenu Františka Alexandra Zacha, kterou uděluje Jihomoravský kraj za celoživotní přínos a rozvoj českosrbských vztahů, převzal 23. června Václav Štěpánek, odborný asistent Ústavu slavistiky Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity.

FOTO

Den otevřených dveří představil úřad veřejnosti

FOTO

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Červenec

Ξ

Od 1. července se již podesáté rozšířil Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje a pokryl tak území celého kraje . Tentokrát bylo zaintegrováno celkem 168 obcí ležících na Znojemsku s téměř 150 tisíci
obyvateli. Součástí rozšíření bylo i zavedení pravidelné přeshraniční autobusové linky z Brna do rakouského
lázeňského města Laa an der Thaya.

Ξ

Jihomoravský kraj zahájil 13. července Týden regionů ČR na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.

Ξ

Žádost o alokaci dalších patnácti investičních projektů s celkovými náklady 508,9 milionu korun k financování z dvoumiliardového úvěrového rámce, poskytnutého v roce 2009 Evropskou investiční bankou Jihomoravskému kraji, schválili 22. července krajští radní.

Ξ

Rada kraje podpořila 27. července zachování Slovanské epopeje v Moravském Krumlově.
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Pavilon ČR na Světové výstavě EXPO 2010

Slovanská epopej v Moravském Krumlově

Ξ

Práce na vytvoření ucelené koncepce lůžkové péče v Jihomoravském kraji představil 12. srpna ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi hejtman Michal Hašek.

Ξ

Představitelé Jihomoravského kraje si 13. srpna připomenuli výročí odražení hlavního útoku Švédů
na obležené Brno v roce 1645, jedno z nejvýznamnějších vítězství dosažených na našem území.

Ξ

Výsledky soutěže o regionální potravinu Jihomoravského kraje 16. srpna zveřejnil předseda soutěžní
komise Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, spolu s předsedou Regionální agrární komory
Jihomoravského kraje Václavem Hlaváčkem.

Připomínka úspěšné obrany Brna před Švédy

Vyhlášení výsledků soutěže o regionální potravinu JMK

Září

Ξ

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 3. září zvolilo nové náměstky hejtmana a členy
Rady JMK a potvrdilo tak uzavřenou koaliční smlouvu mezi ČSSD a KDU-ČSL.

Ξ

Hospodářský rok zemědělců v kraji symbolicky završily Jihomoravské dožínky, které se uskutečnily
3. a 4. září v Brně-Lesné.

Ξ

Výsledky V. ročníku Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji
byly slavnostně vyhlášeny 14. září. Soutěž funguje v souladu s projektem EVVO „Podpora ekologicky
příznivého provozu úřadů a institucí veřejné správy v Jihomoravském kraji“.

Ξ

Slavnostní vernisáží 20. září zahájilo Národní muzeum v Praze v budově bývalého Federálního shromáždění výstavu Poklady Moravy – příběh jedné historické země. Záštitu nad výstavou převzala rovněž Asociace krajů ČR i hejtmani jednotlivých moravských krajů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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Srpen
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Ξ

Na přelomu září a října hostilo Brno (spolu s Karlovými Vary a Ostravou) šestnácté mistrovství světa v basketbalu žen.

Jihomoravské dožínky oslovily návštěvníky všeho věku

Kraj již tradičně ocěňuje nejekolgičtější úřady a instituce

Říjen

Ξ

Firmou roku Jihomoravského kraje se stala firma Nejez – stavebně zámečnické práce z Braníškova u Brna
a Živnostníkem roku se stal podnikatel v oboru stavebnictví Miroslav Navrátil z Tišnova. Výsledky byly vyhlášeny v Brně 6. října.

Ξ

V rámci týdne seniorů byl 7. října symbolicky spuštěn jihomoravský projekt Senior pasů, který pomáhá lidem
po 55. roce díky systému slev pokračovat v aktivním způsobu života.

Ξ

Jihomoravský kraj vstoupil 11. října do sítě evropských periurbánních regionů PURPLE.

Ξ

V brněnské obchodní galerii Vaňkovka se ve dnech 13.–24. října uskutečnila výstava k 10. výročí obnovení
krajské samosprávy v ČR, nazvaná „Desítka – Jihomoravský kraj, více než úřad“. Výstava seznámila se základními kompetencemi Jihomoravského kraje, s významnými událostmi posledních deseti let, představila významné osobnosti regionu i jeho turistický potenciál. Nedílnou součástí expozice byly informace o významných projektech a investičních akcích realizovaných v kraji. Výstava byla doplněna bohatým doprovodným
programem.

Ξ

Vztah centrální vlády a regionálních reprezentací, vládní škrty a jejich vliv na veřejné služby, optimalizace
školství, dopravní infrastruktura či požadavek na zrušení některých vojenských prostor v ČR s ohledem na redukci armády, energetická bezpečnost a problémy s fotovoltaickými elektrárnami – to byla hlavní témata
pracovního setkání hejtmanů ČR s prezidentem republiky Václavem Klausem v Lánech, které se uskutečnilo
21. října.

Ξ

Slavnostním koncertem ze skladeb Leoše Janáčka, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Antonína Dvořáka
v podání Filharmonie Brno, Českého filharmonického sboru a sólistů oslavil v brněnském Besedním domě
26. října Jihomoravský kraj desáté výročí obnovení krajské samosprávy. V úvodu koncertu převzalo z rukou
hejtmana Michala Haška devět oceněných Ceny Jihomoravského kraje, kterými krajské zastupitelstvo každoročně oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením a jejichž život, dílo, činnost nebo jednání
výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho dobrému jménu.
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Zahájení výstavy „Desítka – Jihomoravský kraj, více než úřad“

Prezident republiky jednal s hejtmany krajů

Ξ

Jihomoravský kraj zavedl s účinností od 1. listopadu tzv. protikorupční linku, prostřednictvím které je
možno podávat podněty obsahující podezření z korupčního jednání orgánů Jihomoravského kraje,
jejich zaměstnanců nebo členů a příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem.

Ξ

Příletem prvních italských cestujících a odletem delegace Jihomoravského kraje do partnerského
severoitalského regionu začal 1. listopadu provoz na pravidelné lince společnosti Ryanair Brno – Bergamo.

Ξ

Sedm prvních cen, z nichž pět zamířilo do moravských škol, udělili pořadatelé letošního ročníku soutěže České hlavičky. Výsledky byly vyhlášeny 5. listopadu.

Ξ

Od 23. listopadu bylo na česko-rakouské státní hranici zprovozněno silniční propojení mezi městem
Valtice a rakouskou obcí Katzelsdorf. Po třech letech od uvolnění hranic v rámci Schengenského prostoru tak mohou motoristé využívat další propojení mezi Českou republikou a Rakouskem.

Ξ

První senior pasy slavnostně předali 24. listopadu jejich držitelům v brněnském Besedním domě představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Ξ

K 30. listopadu rezignoval na svoji funkci ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha.
Důvodem byla skutečnost, že byl zvolen uvolněným místostarostou města Blanska a český právní řád
neumožňuje dlouhodobě souběh funkcí.

Slavnostní předání prvních Senior pasů

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010

Hejtman poděkoval odstupujícímu řediteli krajského úřadu
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Listopad
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Prosinec

Ξ

Pietním aktem v areálu památníku Mohyla míru u obce Prace vyvrcholily 5. prosince vzpomínkové akce
u příležitosti 205. výročí bitvy u Slavkova (k samotné bitvě došlo 2. 12. 1805).

Ξ

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 16. prosince s podporou všech politických stran jednomyslně schválilo
rozpočet kraje na rok 2011. Vyrovnaný rozpočet počítá s výdaji ve výši 6,081 miliardy korun, což je o 700
milionů více než v roce 2009. Plánované zvýšení výdajů je orientováno především na investiční akce, z nichž
většina bude spolufinancována z fondů Evropské unie. Ke krytí vlastního podílu na dofinancování těchto
akcí kraj použije část úvěru z Evropské investiční banky ve výši 963 milionů korun. Rozpočet obsahuje i finanční pomoc kraje pro zachování těch požárních stanic HZS a obvodních oddělení Policie ČR, které byly
původně navrženy ke zrušení.

205. výročí bitvy u Slavkova připomenuly vzpomínkové akce
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Zastupitelé JMK hlasují pro rozpočet na rok 2011

Významné investiční akce a projekty Jihomoravského kraje
(včetně spolufinancovaných ze zdrojů EU)

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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5 Ξ Významné investiční akce a projekty Jihomoravského kraje
Infrastruktura
Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

III/4189 Klobouky u Brna průtah
02/2009 – 09/2010
57 680 tis. Kč
SFDI

Byla provedena celková rekonstrukce silnice v průtahu městem Klobouky v délce 2,202 km v městské úpravě
s obrubami. Současně byly zbudovány zálivy pro autobusové zastávky. V rámci stavby byl rekonstruován most
4189-1. Zde byla kompletně vyměněna konstrukce vozovky včetně izolací, říms a zábradlí.
Součástí stavby byly přeložky nízkého napětí, telefonního kabelu a doplněna část kanalizace.

text
Stav před rekonstrukcí

Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Stav po rekonstrukci
text

Hevlín, přestupní zastávky IDS
11/2009 – 06/2010
2 026 tis. Kč
JMK

Byly vybudovány 3 autobusové zastávky na místní komunikaci, napojené na sil. II/415 a III/4158 ze žulové kostky.
Dále byly provedeny objekty silnice, pěší komunikace a sjezdy, přípojka dešťové kanalizace, zpevněné plochy –
parkovací místa a mobiliář.

Stav před rekonstrukcí
text
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Stav po rekonstrukci
text

Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Přestupní uzly IDS na silnici I/53, Lechovice
1. Přestupní bod IDS na I/53
06/2010 – 07/2010
910 tis. Kč
JMK

5

Byl vybudován nový autobusový záliv ze žulové kostky, včetně nových obrub a napojení na vozovku sil.
I/53 v plné konstrukci.

Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Přestupní uzly IDS na silnici I/53, Lechovice
2. Přestupní zastávka IDS Lechovice II/414
10/2010 – 12/2010
710 tis. Kč
JMK

Byl proveden nový autobusový záliv ze žulové kostky, včetně obrub, úpravy uliční vpusti a přesunutí stávajících dopravních značek. Současně bylo provedeno nové nástupiště včetně chodníků, vjezdů
a ozelenění svahů.

Stav před rekonstrukcí
text

Stav po rekonstrukci
text

Stav po rekonstrukci – II/414 Přestupní zastávka IDS
text

Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

III/0434 Slatinka – odstranění škod po přívalových deštích v r. 2009
09/2010 – 11/2010
2 399 tis. Kč
MMR ČR – odstraňování škod po přívalových deštích
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VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ AKCE A PROJEKTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Název investice:
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V celkové délce 287 m byly mechanicky upraveny výtluky pro pokládku asfaltobetonové vrstvy, v délce 138 m
kompletně vyměněno vozovkové souvrství,byly pročištěny příkopy a rigoly a osazeny mostní odvodňovače
s vyústěním přes betonovou zeď délky 67 m, vybudovanou v předstihu investorem Lesy ČR.

Stav před rekonstrukcí
text

Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Stav po rekonstrukci
text

III/3771 Předkláštěří most 3771-3
02/2009 – 07/2010
65 743 tis. Kč
ROP

Bylo provedeno přemostění Svratky jednopolovou rámovou konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu. Délka přemostění je 34,40 m. Dvoukloubová rámová konstrukce je založená na pilotovém roštu z velkoprůměrových pilot. Mostní svršek mostu tvoří levá římsa s chodníkem šířky 2,50 m, vozovky mezi zvýšenými obrubami
základní šířky 6,50 m a pravá římsa šířky 0,75 m.

Stav před rekonstrukcí
text

Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Stav po rekonstrukci
text

II/430 Vyškov – průtah, most 430-017
03/2009 – 08/2010
33 951 tis. Kč
ROP

Byly částečně odfrézovány živičné vrstvy v první části podchodu, provedena demolice a betonářská výstavba.
Současně proběhla likvidace středového dělicího pásu, výměna obrub v nových dělicích ostrůvcích u světelných křižovatek a autobusových zastávek, dále pak demolice druhé části a technická výstavba podchodu a další
etapy výstavby. Byla provedena přeložka kanalizace, nové dešťové vpusti, frézování živičných vrstev v celém
úseku, pokládka asfaltový vrstev, terénní úpravy, výstavby atria pro veřejnost.
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Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Stav po rekonstrukci
text

III/41415 Silniční propojení Valtice – Katzelsdorf
03/2010 – 11/2010
35 703 tis. Kč
Evropský fond pro regionální rozvoj

Rekonstrukce silnice byla provedena recyklací za studena na místě. V úseku procházejícím intravilánem
byla provedena v délce 752 m úprava městského typu do obrub. V posledním úseku délky 1 665 m, s šířkou vozovky 4 m, byly zřízeny výhybny. Celková délka úseku je 3 949 m.
Závěrečný úsek souběhu se státní hranicí v délce 172 m, byl spolufinancován rakouským partnerem.

Stav před rekonstrukcí
text

Stav po rekonstrukci
text

Dokončení integrace IDS JMK
Od 1. července 2010 byl Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje rozšířen o Znojemsko. IDS
JMK tak pokrývá celé území Jihomoravského kraje a zasahuje do 3 sousedních krajů a 2 sousedních
států. Díky spolupráci s obcemi, Ředitelstvím silnic a dálnic a v některých případech s přispění ROP Jihovýchod došlo v roce 2010 v souvislosti s rozšířením IDS JMK k vybudování nových přestupních terminálů
ve Znojmě, Miroslavi, Moravském Krumlově a přestupních uzlů v Branišovicích, Jevišovicích, Lechovicích
a Hevlíně. Byla dokončena příprava staveb dalších přestupních uzlů u železničních stanic v Šakvicích,
Tetčicích a Moravském Krumlově.
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text
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Kultura a památková péče
Významné investiční akce realizované v roce 2010 – PO zřizované JMK v oblasti kultury:
Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace – Památník písemnictví
na Moravě – pořízení funkčních maket rukopisných svazků
03/2010 – 06/2010
594 900 Kč
594 900 Kč účelové dotace z rozpočtu JMK

Cílem projektu bylo zpřístupnění dvou rukopisů královny Rejčky široké veřejnosti a propagace Památníku písemnictví na Moravě.

Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – přestavba
objektu bývalé celnice na depozitář
stavební práce 01/10 – 12/10
zabezpečovací systémy 01/10 – 12/11
7 010 366 Kč
rozpočet JMK (4 000 000 Kč přestavba, 2 240 000 Kč pořízení speciálních regálových systémů), zabezpečení objektu – SR 250 000 Kč

Cílem přestavby objektu na depozitář bylo zabezpečení a ochrana sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě,
které budou přesunuty z již nevyhovujících a kapacitně nedostačujících depozitářů. Prostor je vybaven rovněž
speciálním úložným systémem a částečně zabezpečen elektrickou požární signalizací. Elektrický požární zabezpečovací systém a kamerový systém bude realizován za podpory dotace ze státního rozpočtu v roce 2011.
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Název investice:

Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace – Vypracování dokumentace pro žádost z ROP NUTS 2 Jihovýchod na realizaci
archeoparku v Pavlově
I/2010 – 12/2010
1 544 160 Kč
1 544 160 Kč dotace na investice z rozpočtu JMK

5

Archeopark v Pavlově je záměr, která má za cíl podpořit turistický ruch a atraktivitu Pavlova a Dolních
Věstonic. Lokalita je významným archeologickým nálezovým centrem v rámci celé Evropy.

Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace –
přístavba Vlastivědného muzea
Kyjov
2/2009 – 9/2010
28 233 395 Kč
28 233 395 Kč z rozpočtu JMK

V nových prostorách budou umístěny depozitáře, konzervátorská
dílna, knihovna a pracovny odborných pracovníků muzea. Nahradí
tak nevyhovující depozitáře a dojde i k uvolnění místností pro rozšíření stálých expozic v původním objektu. Muzeum také získá víceúčelový sál pro pořádání přednášek a dalších akcí, který doposud
zcela chyběl.

Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov

Sociální péče
Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Odstranění havarijního stavu vytápění s rekonstrukcí tepelného
hospodářství zámku Hostim – Domov pro seniory Hostim, p. o.
08/2010 – 12/2010
5,468 mil. Kč
5,028 mil. Kč rozpočtu JMK
0,440 mil. Kč z dotace obce Hostim

Stavební akce zahrnovala kompletní rekonstrukci rozvodů otopné soustavy a teplé užitkové vody, dále výměnu topných těles a instalaci
termohlavic. V kotelně došlo k úpravám měření
a regulace. Současně byla provedena výměna
stávajících oken a zasklených stěn atria za nová
okna s trojsklem, vybudování zádveří a zateplení obvodového pláště atria objektu zámku.

Tepelné hospodářství zámku Hostim

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Zateplení budovy Zámeček – Zámeček Střelice, p. o.
10/2010 – 12/2010
8,955 mil. Kč,
6,919 mil. Kč z rozpočtu JMK
2,036 mil. Kč dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní
osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

V rámci investice u objektu Zámeček byla vyměněna
okna o ploše 216 m2, zateplen obvodový plášť o ploše
1 422 m2 a současně upraveny klempířské prvky a hromosvod.

Zateplení budovy Zámeček Střelice

Název investice:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Půdní vestavba školy (podporované bydlení) – Domov Horizont, p. o.
08/2009 – 03/2010
8,089 mil. Kč
6,407 mil. Kč dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu
0,609 mil. Kč z rozpočtu JMK
1,073 mil. Kč z investičního fondu organizace

Realizací projektu bylo vybudováno podporované
bydlení pro 10 uživatelů, včetně provozního a hygienického zázemí s využitím podkrovních prostor na budově školy v areálu organizace. Důležitým prvkem je
samostatný vchod, včetně výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu. Jedná se o ubytování domácího
typu na 5 dvoulůžkových pokojích.

Půdní vestavba Domov Horizont

Cestovní ruch
Název projektu:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Prezentace JMK doma i v zahraničí (Regionální operační program NUTS 2
Jihovýchod, oblast podpory 2.2) – dokončení
06/2008 – 06/2010
9 323 256 Kč
ROP: 8 438 266 Kč, rozpočet JMK 884 990 Kč

V rámci projektu byla realizována nová veletržní expozice Jihomoravského kraje, billboardová kampaň v ČR, City
light vitríny v Rakousku, Polsku a Slovensku, prezentace ve vybraných obchodních centrech ČR a Slovenska,
inzerce a propagační materiály.
Název projektu:
Realizace:
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Marketingová propagace JMK doma ve východní Evropě (Regionální
operační program NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2)
05/2010 – 07/2012

Celkové náklady:
Zdroje financování: ROP:

10 mil. Kč, v roce 2010 celkové výdaje: 2 269 668 Kč
2 099 443 Kč, podíl JMK 170 225 Kč

5

V rámci projektu bylo v roce 2010 realizováno osazení billboardů v Moskvě, uskutečnily se fam/press
tripy pro polské a ruské odborníky, inzerce v Polsku a Rusku, leták v polštině a ruštině a byl vyroben TV
spot pro odvysílání v ruské televizi
Zažít kraj vína a památek na kole
07/2010 – 05/2013
1 239 239 €
Operační program Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika
2007–2013 85 % ERDF, 5 % SR ČR; 10 % Jihomoravský kraj

Cílem projektu je prohloubit spolupráci Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v oblasti cykloturistiky. V rámci projektu jsou koordinovány: vytvoření nových příhraničních turistických produktů, optimalizace značení mezinárodních cyklistických tras a stezek, budování drobné infrastruktury, monitoring
cyklistů, marketing a propagace s cílem zvýšit ekonomický význam turismu v příhraničním regionu při
maximálním využití regionálních zvláštností.
Název projektu:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky
2/2009 – 12/2011
1 001 823 €
85 % Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007–2013; 5 % JMK; 10 % SR ČR

Cílem projektu je spolupráce v oblasti cykloturistiky na území Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje, která povede k systémové koordinaci v marketingu, propagaci, plánování a budování cyklotras s cílem zvýšení ekonomického významu cykloturistiky v příhraničním regionu, zvýšení
návštěvnosti a využití regionálních a místních specifik a kulturních památek. V rámci projektu bude např.
vytvořen jednotný informační portál zahrnující území obou krajů, propagační materiály a mapy, což napomůže dalšímu rozvoji této oblasti cestovního ruchu. Při společné hranici také budou vybudovány
cykloodpočívky.
Název projektu:
Termín realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! , CZ1.11/2.2.00/02.00426
07/2008–03/2010
10 758 776,76 Kč
886 614,40 Kč (finanční prostředky JMK), 9 872 162,36 Kč (dotace EU)

Projekt Jihomoravského kraje byl zaměřen na aktivní propagaci možností kongresové a incentivní turistiky v Jihomoravském kraji v médiích v České republice i v zahraničí. Pro potřeby projektu byl vytvořen jednotný vizuální styl s motivy zdůrazňujícími hlavní přednosti Jihomoravského kraje v oblasti kongresové
a incentivní turistiky (např. dostatečné kapacity pro pořádání kongresů, výborná dopravní dostupnost,
dobré předpoklady pro cyklosturistiku, vinařskou a golfovou turistiku). Partnery projektu spolufinancovaného z ROP Jihovýchod byly statutární město Brno, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava a Svaz
obchodu a cestovního ruchu ČR.

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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Název projektu:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

|67

Veřejná správa
Název projektu:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroje financování:

Posilování institucionální kapacity a efektivnosti KrÚ JMK a jeho příspěvkových organizací
05/2010 – 04/2013
14 739 880 Kč
12 528 898 Kč – 85 % Evropský sociální fond; 2 210 982 Kč – 15 % státní rozpočet

Cílem projektu je zabezpečit systémové zlepšování a zvyšování efektivnosti a výkonnosti KrÚ JMK a jeho PO,
zlepšit kvalitu řízení a zvýšit manažerské schopnosti vedoucích pracovníků, zlepšit kompetentní modely zaměstnanců prostřednictvím vzdělání.
V rámci projektu jsou realizovány tři klíčové aktivity zaměřené na prohloubení modelu CAF na KrÚ JMK a jeho
zavedení v PO JMK, dále zavedení strategického a procesního řízení do činnosti KrÚ JMK a prohloubení projektového řízení na KrÚ JMK, včetně zavedení vhodných nástrojů.

Integrace cizinců
Název projektu:
Realizace:
Celkové náklady:
Zdroj financování:

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010
01/2010 – 12/2010
5 403 862 Kč
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) 75 %, Jihomoravský kraj 25 %

Cílem projektu je podpora a usnadnění procesu integrace cizinců (státních příslušníků třetích zemí pobývajících na území členského státu legálně v režimu zákona
o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb.) prostřednictvím iniciace vzniku a provozu Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců (dále pouze
Centrum).

Meziregionální spolupráce
Název projektu:
Centrope Capacity
Termín realizace:
01/2009 – 12/2012
Celkové předpokládané náklady projektu: 4 515 462 €
Celkové předpokládané náklady JMK (projektový partner č. 4): 400 902,32 €
Zdroje financování:
15 % JMK – 60 135,35 €, 85 % EU – 340 766,97 €
V roce 2010 Jihomoravský kraj realizoval část projektu CENTROPE CAPACITY, na kterém se podílí 12 partnerů, projekt se realizuje v rámci programu Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa. Jeho hlavním cílem je
formovat prosperující středoevropský region, využívat společných příležitostí a možností pro větší hospodářský
rozvoj, trvalý růst a udržení kroku s konkurenčními lokalitami v rámci EU.
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Věda a výzkum
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Název projektu:
SoMoPro
Termín realizace:
1. 4. 2009 – 31. 12. 2013
Celkové předpokládané náklady projektu: 3 887 159,9 €
Celkové předpokládané náklady: JMK – 2 332 295,94 €, Evropská komise – 1 554 863,96 €
SoMoPro je regionální dotační program Jihomoravského kraje. V rámci programu SoMoPro jsou rozdělovány vědecko-výzkumným institucím v Jihomoravském kraji dotace, které slouží k pokrytí nákladů
spojených s příchodem vědců do Jihomoravského kraje ze zahraničí. Dotace jsou udělovány na základě
výsledků veřejné soutěže o dotaci, hodnocení žádostí je provedeno mezinárodními evaluátory.

Projekty jsou realizovány v oblasti přírodních a technických věd, příjemci dotací jsou univerzity: Masarykova univerzita – 8 projektů, Mendelova univerzita v Brně – 1 projekt, Vysoké učení technické v Brně –
4 projekty. Projekty jsou financovány ze 60 % z rozpočtu Jihomoravského kraje a ze 40 % z rozpočtu EU,
finance poskytuje přímo Evropská komise.

Školství
Název projektu:
Realizace akce:
Celkové náklady akce:
Zdroje financování:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko,
Bezručova 33 – Rekonstrukce školní kuchyně
07/2010 – 09/2010
5 450 tis. Kč
dotace na investice 4 800 tis. Kč
účelový příspěvek na provoz z rozpočtu JMK 650 tis. Kč

Byla realizována celková rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, včetně vybavení novou kuchyňskou
technologií pro přípravu jídel tak, aby uvedené
prostory splňovaly požadavky hygienických norem.

Rekonstrukce školní kuchyně – Střední odborné učiliště Blansko

Název projektu:
Realizace akce:
Celkové náklady akce:
Zdroje financování:

Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g – Bezbariérové propojení objektů školy
5/2010 – 12/2010
25 305 tis. Kč
dotace na investice z rozpočtu JMK 23 108 tis. Kč
investiční fond PO 1 397 tis. Kč.
provozní prostředky PO 800 tis. Kč

Bylo realizováno bezbariérové propojení mezi objekty školy i mezi jednotlivými podlažími včetně nadstavby části objektu školy.
VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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V r. 2010 byly schváleny dotace na projekty v rámci programu SoMoPro:
- na 14. ZJMK dne 17. 6. 2010 byly schváleny dotace na 8 projektů v celkové výši € 1 249 727,60
- na 15. ZJMK dne 16. 9. 2010 byly schváleny dotace na 5 projektů v celkové výši € 678 471,20
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6 Ξ Hospodaření kraje
Rozpočet a jeho plnění v roce 2010
Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2010
Hospodaření Jihomoravského kraje se v roce 2010 řídilo rozpočtem, který v souladu s ustanovením § 35 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 17. 12. 2009. Rozpočet byl schválen jako schodkový s tím, že rozpočet příjmů činil 4 981 628 tis. Kč, rozpočet výdajů 5 492 655
tis. Kč a rozpočet financování činil 511 027 tis. Kč. Schodek rozpočtu byl kryt zapojením finančních prostředků
z minulých let ve výši 24 433 tis. Kč, zapojením úvěru od Evropské investiční banky ve výši 606 594 tis. Kč, přičemž v rozpočtu financování byla zahrnuta splátka jistiny úvěru od Evropské investiční banky ve výši -120 000
tis. Kč. Rada Jihomoravského kraje následně v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, provedla rozpis rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2010 v členění
podle podrobné rozpočtové skladby. Rozpočet byl v souladu se zmocněním Zastupitelstva Jihomoravského
kraje upravován formou rozpočtových opatření.
V roce 2010 dosáhly příjmy Jihomoravského kraje 15 161 257 tis. Kč, což je o 378 273 tis. Kč méně než v roce
2009. Příjmy kraje se tak oproti roku 2009 snížily o 2,4 %. Vlastní příjmy kraje (tj. daňové, nedaňové a kapitálové
příjmy) vzrostly v roce 2010 oproti roku 2009 o 208 508 tis. Kč a jejich podíl na celkových příjmech kraje činil
32,1 %. Nárůst vlastních příjmů kraje byl způsoben nárůstem výnosů ze sdílených daní. Podíl vlastních příjmů
kraje na celkových příjmech se zvýšil oproti roku 2009, kdy představoval 30 %. Navzdory doznívajícím dopadům
hospodářské krize byla rozhodující část vlastních příjmů kraje tvořena příjmy ze sdílených daní, které kraj obdržel 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), v platném znění. Jihomoravský kraj
přijal v roce 2010 dotace ve výši 10 289 431 tis. Kč, objem přijatých dotací se oproti roku 2009 snížil o 586 781
tis. Kč. Z celkového objemu dotací, které Jihomoravský kraj obdržel v roce 2010, se převážná část (84,8 %) týkala
regionálního školství a výdajů se vzděláváním souvisejících.
Výdaje Jihomoravského kraje činily v roce 2010 15 331 165 tis. Kč, z toho běžné výdaje 13 515 800 tis. Kč
a kapitálové výdaje 1 815 365 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 byly výdaje nižší o 152 066 tis. Kč, tj. o 1 %.
Oproti roku 2009 došlo ke zvýšení podílu kapitálových výdajů na celkových výdajích kraje z 11,7 % na 11,8 %.
Na celkových výdajích Jihomoravského kraje ve sledovaném období měly největší podíl výdaje na vzdělávání,
které představovaly 62,6 % výdajů kraje. Významný podíl na výdajích kraje zaujímaly rovněž výdaje v oblasti dopravy, jejichž podíl na celkových výdajích kraje představoval 20,9 %. Ostatní výdaje byly vynaloženy především
na příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace zřízené krajem v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví,
kultury a vnějších vztahů a dále na výdaje nutné k zabezpečení činnosti orgánů kraje.
Způsob financování výdajů Jihomoravského kraje v roce 2010 odpovídal struktuře jeho příjmů, které byly z více
než dvou třetin tvořeny příjmy z dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, od mezinárodních institucí a od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a z necelé jedné třetiny příjmy vlastními. K financování výdajů
roku 2010 byly do rozpočtu Jihomoravského kraje zapojeny prostředky z minulých let v objemu 776 379 tis. Kč.
V roce 2010 doznívaly dopady ekonomické krize, které se projevily nepříznivým vývojem inkasa daňových výnosů oproti schválenému rozpočtu kraje. V návaznosti na tento vývoj byly v roce 2010 provedeny dvě úpravy
rozpočtu kraje. První úpravou rozpočtu došlo ke snížení rozpočtu příjmů ze sdílených daní v celkovém objemu
50 000 tis. Kč a k odpovídajícímu snížení výdajů kraje. V rámci druhé úpravy rozpočtu byla vytvořena rezerva
na řešení dopadů hospodářské krize (obdobně jako v roce 2009) z úspor ve výdajích roku 2010 ve výši 37 295
tis. Kč. Rezerva byla v závěru roku v plné výši použita k částečné kompenzaci výpadku daňových výnosů kraje, neboť skutečné příjmy ze sdílených daní byly k 31. 12. 2010 o 165 755 tis. Kč nižší, než se předpokládalo
ve schváleném rozpočtu.
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Na financování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a ostatních projektů Jihomoravského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací přijal Jihomoravský kraj úvěr od Evropské investiční
banky ve výši 1 200 000 tis. Kč, smlouva byla podepsána dne 17. října 2005. V roce 2008 byl úvěr v plné
výši dočerpán. Doba splatnosti úvěru je do 15. června 2018, jistina je splácena na základě splátkového
kalendáře pevně stanoveného smlouvou, a to v pololetních splátkách po dobu deseti let od prosince
roku 2008 do června roku 2018. Z přijatého úvěru bylo k 31. 12. 2010 splaceno celkem 300 000 tis. Kč.
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V roce 2009 přijal Jihomoravský kraj nový úvěr od Evropské investiční banky 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 ve výši 2 000 000 tis. Kč; tato smlouva byla podepsána dne 25. listopadu 2009. Předpoklad čerpání úvěru dle schváleného rozpočtu roku 2010 byl ve výši
606 594 tis. Kč, ale vlivem posunu realizace některých akcí byla načerpána pouze jedna tranše úvěru
ve výši 128 000 tis. Kč.
Podrobné informace o hospodaření kraje za rok 2010 jsou obsaženy v Závěrečném účtu Jihomoravského
kraje za rok 2010, jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2010. Závěrečný účet schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 23. zasedání
dne 23. 6. 2010. Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2010 je uveřejněn na webových stránkách
internetového serveru kraje (www.kr-jihomoravsky.cz).
Celková bilance hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2010 (v tis. Kč)
Schválený
rozpočet
4 569 474

Upravený
rozpočet
4 491 249

Nedaňové příjmy

137 941

332 188

353 504

Kapitálové příjmy

147 996

105 456

104 997

Přijaté dotace

126 217

10 289 440

10 289 431

PŘÍJMY CELKEM

4 981 628

15 218 333

15 161 257

Běžné výdaje

4 196 133

13 930 593

13 515 800

Kapitálové výdaje

1 296 522

2 072 119

1 815 365

VÝDAJE CELKEM

5 492 655

16 002 712

15 331 165

Saldo příjmů a výdajů

-511 027

-784 379

-169 908

Financování

511 027

784 379

169 908

24 433

776 379

161 915

-120 000

-120 000

-120 000

0

0
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Druh příjmů a výdajů
Daňové příjmy

Skutečnost

% plnění Sk/UR

4 413 325

98,3
106,4
99,6
100,0
99,6
97,0
87,6
95,8

Zapojení prostředků
z minulých let
Uhrazené splátky úvěru
od EIB
Nerealizované kurzové
rozdíly
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Příjmy Jihomoravského kraje
Schválený rozpočet příjmů Jihomoravského kraje činil 4 981 628 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravám rozpočtu příjmů na částku 15 218 333 tis. Kč. Příjmy Jihomoravského kraje v roce 2010 dosáhly výše 15 161 257
tis. Kč a byly vzhledem k upravenému rozpočtu naplněny na 99,6 %.
Struktura příjmů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2010
Daňové příjmy

4 413 325 267,07

29,1 %

Nedaňové příjmy

353 503 573,66

2,3 %

Kapitálové příjmy

104 997 204,00

0,7 %

10 289 430 914,66

67,9 %

15 161 256 959,39

100,0 %

Přijaté dotace
Celkem

Daňové příjmy
Schválený rozpočet daňových příjmů na rok 2010 činil 4 569 474 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů byl v průběhu roku 2010 navýšen zapojením daně z příjmů právnických osob za kraj ve výši 9 070 tis. Kč, naopak ke snížení rozpočtu o 87 295 tis. Kč došlo v důsledku nepříznivého plnění sdílených daní vlivem hospodářské krize.
Upravený rozpočet daňových příjmů činil k 31. 12. 2010 4 491 249 tis. Kč, skutečné plnění pak představovalo
částku 4 413 325 tis. Kč. Z toho příjmy ze sdílených daní (bez daně z příjmů právnických osob placené krajem)
činily 4 402 069 tis. Kč.
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 %, přičemž
podíl Jihomoravského kraje na sdílených daních je stanoven tímto zákonem ve výši 9,526055 %.
Mezi daňové příjmy jsou zahrnovány i příjmy z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 115 tis. Kč a správní poplatky ze správních činností ve výši 2 071 tis. Kč. Správní poplatky byly vybírány odborem životního prostředí,
odborem správním, odborem zdravotnictví, odborem dopravy, odborem kancelář ředitele a odborem školství.
Podíl daňových příjmů na celkových příjmech kraje činil 29,1 %.
Plnění rozpočtu daňových příjmů Jihomoravského kraje v roce 2010 (v tis. Kč).
Druh příjmu
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
podle zvl. sazby
Daň z příjmů právnických osob
(bez daně placené krajem)
Daň z příjmů právnických osob za kraj
Daň z přidané hodnoty
Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu
Správní poplatky
Celkem
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Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

888 286

888 286

946 202

% plnění
Sk/UR
106,5

94 498

94 498

49 864

52,8

85 049

85 049

86 580

101,8

1 209 580

1 122 285

1 054 488

94,0

0

9 070

9 070

2 290 411

2 290 411

2 264 935

100

100

115

1 550

1 550

2 071

4 569 474

4 491 249

4 413 325

100,0
98,9
115,0
133,6
98,3

Struktura daňových příjmů Jihomoravského kraje v roce 2010 (v tis. Kč)
946 202

21,440 %

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

49 864

1,130 %

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvl. sazby

86 580

1,962 %

1 054 488

23,893 %

9 070

0,206 %

2 264 935

51,320 %

115

0,003 %

2 071

0,046 %

4 413 325

100,000 %

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené krajem)
Daň z příjmů právnických osob za kraj
Daň z přidané hodnoty
Příjmy z licencí pro kaminovou dopravu
Správní poplatky
Celkem
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Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy dosáhly k 31. 12. 2010 celkové výše 353 504 tis. Kč, tj. 106,4 % upraveného rozpočtu.
Nejvýznamněji se na plnění rozpočtu nedaňových příjmů podílely odvody investičních zdrojů a provozních prostředků příspěvkových organizací ve výši 140 472 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání
předchozích let a ostatní přijaté vratky transferů ve výši 61 568 tis. Kč a platby za odebrané množství
podzemní vody dle § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), v platném znění, v objemu 42 720 tis. Kč. Mezi další významnější nedaňové příjmy patřily přijaté
nekapitálové příspěvky a náhrady v částce 41 096 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku v objemu 31 017
tis. Kč a příjmy z úroků na bankovních účtech v objemu 15 780 tis. Kč.

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

0

300

624

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

500

1 500

2 895

Odvody příspěvkových organizací

800

139 898

140 472

Příjmy z pronájmu majetku

26 035

30 617

31 017

Realizované kurzové zisky

0

0

6

Příjmy z úroků

16 500

16 502

15 780

Přijaté sankční platby

3 215

9 076

11 344

% plnění
Sk/UR
208,0
193,0
100,4
101,3
95,6
125,0

0

57 082

61 568

107,9

0

0

557

–

0

0

1 064

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

37 755

38 013

41 096

Platby za odebrané množství podzemní vody

35 000

35 000

42 720

100

4 200

4 200

18 036

0

161

137 941

332 188

353 504

–
108,1
117,4
100,0
–
106,4

Druh příjmů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Příjmy z finančního vypořádání předchozích
let a ostatní přijaté vratky transferů
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného
dlouhodobého majetku
Přijaté pojistné náhrady

Splátky půjčených prostředků
Ostatní nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy celkem
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Kapitálové příjmy
Jihomoravský kraj obdržel v roce 2010 příjmy z prodeje majetku ve výši 104 997 tis. Kč, což představuje plnění
upraveného rozpočtu na 99,6 %. Z této částky činily příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí částku
102 023 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku částku 2 006 tis. Kč a příjmy
z prodeje pozemků částku 968 tis. Kč.
Jihomoravský kraj v roce 2010 realizoval následující objemově významnější prodeje majetku:
– prodej budovy s pozemky v k. ú. Staré Brno firmě JAMOZ, s. r. o. (20 700 tis. Kč),
– prodej nemovitosti v k. ú. Jevíčko firmě REGAM, s. r. o. (15 100 tis. Kč),
– prodej nemovitosti firmě HP Tronic Zlín, spol. s r. o. (15 090 tis. Kč).
Přehled plnění rozpočtu kapitálových příjmů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)
Druh příjmu
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
majetku
Kapitálové příjmy - celkem

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

296

296

968

147 700

105 160

102 023

% plnění
Sk/UR
327,0
97,0

0

0

2 006

–

147 996

105 456

104 997

99,6

Přijaté dotace
K 31. 12. 2010 obdržel Jihomoravský kraj dotace ve výši 10 289 423 tis. Kč. Dále byl realizován převod kvalifikovaného odhadu mezd a odměn, včetně souvisejících odvodů za měsíc prosinec 2009 z depozitního účtu
Jihomoravského kraje ve výši 7 509 Kč.
Na celkových příjmech kraje se dotace v roce 2010 podílely 67,9 %. Jihomoravský kraj byl v roce 2010 příjemcem účelových dotací z jednotlivých ministerstev, z Národního fondu, z Úřadu vlády ČR, ze Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost, z Regionální rady regiObjemy dotací přijatých Jihomoravským krajem k 31.12. 2010
onu soudržnosti Jihovýchod, z Regionálního
v členění dle poskytovatele (v tis. Kč)
managementu Dolní Rakousko, z Ministerstva
Poskytovatel
Částka
financí SR a z Trnavského samosprávného kraje.
Z celkového objemu dotací, které Jihomoravský kraj obdržel v roce 2010 ze státního
rozpočtu, se převážná část týkala vzdělávání
(na celkovém objemu poskytnutých dotací
se dotace směřované do oblasti vzdělávání
podílely 83,9 %). Mezi další významnější dotace přijaté ze státního rozpočtu v průběhu
roku 2010 patřily dotace v rámci souhrnného
dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů (tato dotace zahrnovala příspěvek
na výkon státní správy), dotace na spolufinancování individuálních projektů Jihomoravského kraje a jeho příspěvkových organizací
v rámci programů podporovaných z Evropské
unie a Finančních mechanismů EHP/Norska
a dotace v rámci programového financování
(ISPROFIN).
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Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Národní fond
Úřad vlády
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Ministerstvo financí SR
Trnavský samosprávný kraj
Regionální management Dolní Rakousko
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Dotace celkem

150 227
229 642
8 651 719
948
587
708
1 319
404
289 523
15 979
446
200
940 110
1 831
755
373
23
10 284 794

Výdaje Jihomoravského kraje
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Schválený rozpočet výdajů Jihomoravského kraje pro rok 2010 představoval částku 5 492 655 tis.
Kč. V průběhu roku 2010 byl rozpočet navýšen o 10 510 057 tis. Kč, takže upravený rozpočet dosáhl
k 31. 12. 2010 objemu 16 002 712 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 15 331 165 tis. Kč,
tj. 95,8 %. Čerpání běžných výdajů představovalo částku 13 515 800 tis. Kč, kapitálové výdaje dosáhly
výše 1 815 365 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány na 97 % a kapitálové výdaje na 87,6 % upraveného
rozpočtu.
Schválený rozpočet výdajů Jihomoravského kraje byl v průběhu roku navýšen v důsledku zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v objemu 10 163 223 tis. Kč, zapojení finančních
prostředků z minulých let v objemu 751 946 tis. Kč a zapojení dosud nerozpočtovaných vlastních příjmů v objemu 73 482 tis. Kč. Současně došlo ke snížení výše zapojeného úvěru od Evropské investiční
banky o částku 478 594 tis. Kč vlivem posunutí realizace některých akcí.
V návaznosti na nepříznivý vývoj inkasa daňových příjmů byly v roce 2010 v rozpočtu kraje provedeny dvě úpravy rozpočtu. První úprava spočívala ve snížení plánovaných příjmů i výdajů kraje v objemu
50 000 tis. Kč. V rámci druhé úpravy rozpočtu byla vytvořena rezerva na řešení dopadů hospodářské
krize v objemu 37 295 tis. Kč, která byla v závěru roku v plné výši použita k částečné kompenzaci výpadku daňových výnosů kraje, neboť skutečné příjmy ze sdílených daní byly k 31. 12. 2010 o 165 755 tis. Kč
nižší, než se předpokládalo ve schváleném rozpočtu.
Struktura výdajů Jihomoravského kraje v roce 2010
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem

13 515 800 444,96

88,16 %

1 815 364 696,41

11,84 %

15 331 165 141,37

100,00 %

Běžné výdaje

Objemově nejvýznamnější skupinu běžných výdajů představovaly výdaje na vzdělávání, které činily
9 366 835 tis. Kč (69,1 % podíl na běžných výdajích). Největší podíl na těchto výdajích představovaly
přímé náklady na vzdělávání obecních a krajských škol hrazené z dotací ze státního rozpočtu. Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, byla doprava, kde bylo vyčerpáno
2 066 769 tis. Kč (15,2 % 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 dopravní obslužnost území (autobusovou i drážní) a dopravní obslužnost v rámci IDS JMK. Významnou skupinu tvořily výdaje v oblasti
sociální (vyčerpáno 466 131 tis. Kč, tj. 3,4 % podíl na běžných výdajích) a v oblasti zdravotnictví (vyčerpáno 418 923 tis. Kč, tj. 3,1 % podíl na běžných výdajích). Zde představovaly největší podíl příspěvky
na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím, výdaje na projekt „Zajištění vybraných sociálních služeb
na území JMK“, dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby, výdaje na úhradu regulačních poplatků ve zdravotnictví.
Významnou položku rozpočtu Jihomoravského kraje tvořily dále běžné výdaje na činnost Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve výši 397 365 tis. Kč. Jako další
významné výdaje lze uvést například výdaje vyplývající z finančního vypořádání účelových prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu ve výši 57 953 tis. Kč, neinvestiční výdaje v rámci Programu rozvoje
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Schválený rozpočet běžných výdajů činil 4 196 133 tis. Kč a v průběhu roku 2010 byl navýšen na
13 930 593 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 13 515 800 tis. Kč, tj. 97 %. 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 ČR.
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venkova ve výši 47 509 tis. Kč, výdaje na příspěvky a služby na hospodaření v lesích ve výši 23 961 tis. Kč, dotace JIC, Brno ve výši 22 363 tis. Kč, splátky úroků z úvěru poskytnutého kraji Evropskou investiční bankou ve výši
16 362 tis. Kč, výdaje na péči o přírodní rezervace a přírodní památky ve výši 15 881 tis. Kč, dotace Regionální
rozvojové agentuře jižní Moravy, Brno ve výši 12 177 tis. Kč a dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů
obcí ve výši 9 497 tis. Kč.
Přehled čerpání běžných výdajů Jihomoravského kraje v roce 2010 dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

714 247

9 560 465

9 366 835

1 734 244

2 073 068

2 066 769

Sociální věci

188 184

559 286

466 131

Zdravotnictví

424 553

420 161

418 923

Výdaje na územní samosprávu

464 433

515 299

466 203

Kultura, církve a sdělovací prostředky

165 033

187 029

183 835

Tělovýchova a zájmová činnost

61 203

204 765

201 997

Územní rozvoj

90 371

52 343

41 042

% plnění
Sk/UR
98,0
99,7
83,3
99,7
90,5
98,3
98,6
78,4

65 280

74 210

66 209

89,2

32 700

56 395

45 415

Zemědělství a lesní hospodářství

40 260

36 441

35 300

Vodní hospodářství

8 550

16 461

13 786

80,5
96,9
83,7

30 700

42 684

34 785

81,5

176 375

131 986

108 570

4 196 133

13 930 593

13 515 800

94,8
97,0

Oblast
Vzdělávání
Doprava

Rozvoj podnikání, podpora cestovního ruchu,
všeobecné hospodářské záležitosti
Ochrana životního prostředí

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

Struktura běžných výdajů Jihomoravského kraje v roce 2010 (v tis. Kč)
Vzdělávání

69,1 %

Doprava

15,2 %

Sociální věci

3,4 %

Zdravotnictví

3,1 %

Výdaje na územní samosprávu

3,4 %

Kultura, církve a sdělovací prostředky

1,4 %

Tělovýchova a zájmová činnost

1,5 %

Územní rozvoj

0,3 %

Rozvoj podnikání, podpora cestovního ruchu, všeobecné hospodářské záležitosti

0,4 %

Ochrana životního prostředí

0,3 %

Zemědělství a lesní hospodářství

0,3 %

Vodní hospodářství

0,1 %

Ostatní oblasti

1,2 %

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

0,3 %
100,0 %
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Kapitálové výdaje

6

Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 1 296 522 tis. Kč a v průběhu roku 2010 byl navýšen
na částku 2 072 119 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno 1 815 365 tis. Kč, tj. 87,6 %. Na posílení kapitálových výdajů se podílelo zejména zapojení zůstatku finančních prostředků z minulých let
a zapojení účelových dotací od Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod.
Objemově nejvýznamnější oblast kapitálových výdajů představovaly výdaje v oblasti dopravy, které dosáhly výše 1 143 325 tis. Kč (63 % podíl na kapitálových výdajích). Převážná část finančních prostředků
byla poskytnuta formou dotace na investice příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Další významnou oblastí, do které směřovaly výdaje Jihomoravského kraje, bylo vzdělávání,
kde bylo vyčerpáno 231 315 tis. Kč (12,7 % podíl na kapitálových výdajích); převážná část výdajů byla
realizována formou dotací na investice zřízeným příspěvkovým organizacím. Dále se jednalo o oblast
územního rozvoje, kde bylo vyčerpáno 121 797 tis. Kč (6,7 % podíl na kapitálových výdajích), z toho
80 000 tis. Kč bylo čerpáno na dotaci pro statutární město Brno na péči o všestranný rozvoj území statutárního města Brna a na péči o potřeby občanů.
Jako další významné položky lze uvést výdaje na vodohospodářské stavby (kanalizace a čističky odpadních vod) ve výši 70 464 tis. Kč, dále byly zaslány např. investiční dotace v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 31 191 tis. Kč, investiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 23 040
tis. Kč, dotace profesionálním složkám Integrovaného záchranného systému 5 926 tis. Kč.

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Vzdělávání

85 624

261 299

231 315

Doprava

456 119

1 163 044

1 143 325

Sociální věci

166 259

83 556

82 879

Zdravotnictví

50 390

31 887

31 487

Výdaje na územní samosprávu

11 500

15 867

14 354

Kultura, církve a sdělovací prostředky

18 110

30 514

30 073

Tělovýchova a zájmová činnost

2 000

16 030

15 930

326 520

157 416

121 797

% plnění
Sk/UR
88,5
98,3
99,2
98,7
90,5
98,6
99,4
77,4

0

7 086

6 095

86,0

20 000

11 780

11 732

0

2 901

2 609

140 000

249 891

82 924

99,6
89,9
33,2

20 000

39 808

39 805

100,0

0

1 040

1 040

1 296 522

2 072 119

1 815 365

100,0
87,6

Oblast

Územní rozvoj
Rozvoj podnikání, podpora cestovního ruchu,
všeobecné hospodářské záležitosti
Ochrana životního prostředí
Zemědělství a lesní hospodářství
Vodní hospodářství
Požární ochrana a integrovaný záchranný
systém, bezpečnost, připravenost na krizové
stavy
Ostatní oblasti
Celkem
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Přehled čerpání kapitálových výdajů Jihomoravského kraje v roce 2010 dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč)
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Struktura kapitálových výdajů Jihomoravského kraje v roce 2010 (v tis. Kč)
Vzdělávání

12,74 %

Doprava

62,98 %

Sociální věci

4,57 %

Zdravotnictví

1,73 %

Výdaje na územní samosprávu

0,79 %

Kultura, církve a sdělovací prostředky

1,66 %

Tělovýchova a zájmová činnost

0,88 %

Územní rozvoj

6,71 %

Rozvoj podnikání, podpora cestovního ruchu, všeobecné hospodářské záležitosti

0,34 %

Ochrana životního prostředí

0,65 %

Zemědělství a lesní hospodářství

0,14 %

Vodní hospodářství

4,57 %

Ostatní oblasti

0,06 %

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

2,18 %
100,0 %

Financování, výsledek hospodaření Jihomoravského kraje
Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2010 byl sestaven jako deficitní se schodkem ve výši 511 027 tis. Kč.
Plánovaný schodek rozpočtu byl kryt zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 24 433 tis. Kč
a zapojením úvěru od Evropské investiční banky ve výši 606 594 tis. Kč. Ve financování schváleného rozpočtu
kraje se současně projevila i splátka jistiny úvěru od Evropské investiční banky přijatého krajem v roce 2005
ve výši 120 000 tis. Kč.
K 31. 12. 2010 byly v upraveném rozpočtu zapojeny k financování výdajů kraje volné finanční prostředky z minulých let včetně prostředků peněžních fondů Jihomoravského kraje ve výši 776 379 tis. Kč, úvěr od Evropské
investiční banky ve výši 128 000 tis. Kč a splátka jistiny úvěru přijatého v roce 2005 ve výši -120 000 tis. Kč.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v roce 2009 přijetí nového úvěru pro Jihomoravský kraj ve výši
2 000 000 tis. Kč na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU a ostatních významných projektů Jihomoravského kraje. V rámci přípravy rozpočtu se předpokládalo v roce 2010 čerpání úvěru v objemu 606 594
tis. Kč, vzhledem k opoždění realizace některých akcí zařazených do investičního úvěrového programu byla
na účet kraje k datu 31. 12. 2010 připsána pouze 1. tranše úvěru v objemu 128 000 tis. Kč.
Upravený rozpočet tedy počítal se schodkem ve výši 784 379 tis. Kč. Hospodaření Jihomoravského kraje bylo
k 31. 12. 2010 uzavřeno schodkem ve výši 169 908 tis. Kč, což vyjadřuje, že příjmy Jihomoravského kraje byly
v roce 2010 nižší než výdaje o tuto částku.

Poskytnuté dotace, příspěvky a dary ze zdrojů Jihomoravského kraje
V roce 2010 byly z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje poskytnuty dotace, příspěvky a dary v celkovém objemu 713 483 tis. Kč. K 31. 12. 2010 bylo z poskytnutých finančních prostředků vyčerpáno 469 554 tis. Kč.
Nedočerpáno zůstalo 243 929 tis. Kč, z toho na vratkách v průběhu roku a při finančním vypořádání bylo
vráceno 2 878 tis. Kč. Částka 241 051 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 14,6 %.
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Z výše uvedené částky bylo poskytnuto:
Podnikatelským subjektům
Obecně prospěšným společnostem
Občanským sdružením
Církvím a náboženským společnostem
Ostatním neziskovým a podobným organizacím
Státnímu rozpočtu
Obcím
Příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi
Krajům
Regionální radě
Dobrovolným svazkům obcí
Vysokým školám
Veřejným výzkumným institucím
Ostatním příspěvkovým organizacím
Dotace nepodnikajícím fyzickým osobám
Na podporu zahraničním subjektům

53 465 tis. Kč
15 800 tis. Kč
98 050 tis. Kč
46 745 tis. Kč
58 958 tis. Kč
6 280 tis. Kč
308 462 tis. Kč
15 879 tis. Kč
1 363 tis. Kč
24 850 tis. Kč
28 475 tis. Kč
32 201 tis. Kč
90 tis. Kč
15 095 tis. Kč
4 367 tis. Kč
3 403 tis. Kč
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Dotace, příspěvky a dary směřovaly do následujících oblastí:
Zemědělství a lesní hospodářství
Obchod, služby a cestovní ruch
Doprava
Vodní hospodářství
Školství, tělovýchova a zájmová činnost
Kultura a památková péče
Zdravotnictví
Územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální oblast
Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
Ostatní

35 156 tis. Kč
44 215 tis. Kč
35 443 tis. Kč
88 472 tis. Kč
82 612 tis. Kč
85 810 tis. Kč
18 622 tis. Kč
151 673 tis. Kč
19 537 tis. Kč
62 239 tis. Kč
47 459 tis. Kč
33 332 tis. Kč
8 913 tis. Kč

Poskytnuté dotace, příspěvky a dary ze zdrojů JIhomoravského kraje dle jednotlivých oblastí k 31. 12. 2010
21,3 %

Ochrana životního prostředí

2,7 %

Sociální oblast

8,7 %

Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana

6,7 %

Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce

4,7 %

Zemědělství a lesní hospodářství

4,9 %

Obchod, služby a cestovní ruch

6,2 %

Doprava

5,0 %

Vodní hospodářství

12,4 %

Školství, tělovýchova a zájmová činnost

11,6 %

Kultura a památková péče

12,0 %

Zdravotnictví
Ostatní
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2,6 %
1,2 %
100,0 %

HOSPODAŘENÍ KRAJE

Územní rozvoj
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Hospodaření zřízených a založených právnických osob Jihomoravského kraje
Hospodaření příspěvkových organizací
Organizace hospodařily v roce 2010 s peněžními prostředky získanými vlastní činností, pro kterou byly zřízeny,
s příspěvky na provoz a s dotacemi na investice z rozpočtu Jihomoravského kraje, s prostředky svých fondů, s investičními a neinvestičními finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů EU,
finančního mechanismu EHP/Norska, s dotacemi, příspěvky a dary od jiných subjektů. Dále některé příspěvkové
organizace uzavřely se souhlasem zřizovatele smlouvy o úvěru.
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem k 31. 12. 2010
-29 000
72 457
80 000
Částka v tis. Kč

60 000
40 000
20 000
0
-20 000
-40 000
Celková výše zlepšeného VH p. o

Celková výše ztráty p. o

Organizace v oblasti školství
Základem financování organizací v roce 2010 byly neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 3 563 100 tis. Kč, které kryly přímé náklady na vzdělávání a další
účelové dotace (např. financování dělených hodin pilotním gymnáziím, projekt Hustota a Specifika, školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, zmírnění škod způsobených povodněmi, projekt Evropský
rok dobrovolnictví, kompenzační a rehabilitační pomůcky, generálka maturit, program sociální prevence a prevence kriminality, program protidrogové politiky, projekty romské komunity, soutěže, spolupráce s vlámskými,
francouzskými a španělskými školami, integrace cizinců a program asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním, grantové projekty OP VK). Na investiční projekty v rámci OP VK bylo poskytnuto
z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 231 tis. Kč. Další prostředky obdržely organizace
od Ministerstva kultury ČR ve výši 813 tis. Kč na kulturní aktivity, veřejné informační služby knihoven a záchranu architektonického dědictví, od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 509 tis. Kč na projekt Pozitivně zpátky do práce, od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na přeshraniční spolupráci ve výši 551 tis. Kč a od
Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 68 731 tis. Kč na projekty realizované v rámci ROP.
Z rozpočtu JMK organizace obdržely příspěvky na provoz bez účelového určení ve výši 761 752 tis. Kč. Dále
byly organizacím poskytnuty účelové příspěvky na provoz na předem stanovený účel ve výši 19 310 tis. Kč,
dotace na investice ve výši 154 478 tis. Kč a současně jim byly uloženy odvody investičních prostředků do rozpočtu JMK v celkové výši 100 132 tis. Kč.
Organizace dále hospodařily s nevyčerpanými účelově určenými příspěvky na provoz z minulých let ve výši
4 990 tis. Kč a s nevyčerpanými dotacemi na investice z minulých let ve výši 9 884 tis. Kč.
Neinvestiční účelově určené prostředky byly použity na účel stanovený při poskytnutí účelových dotací ze
státního rozpočtu, na akce v rámci dotačních titulů JMK, dále k financování oprav a údržby objektů a na běžné
výdaje související s realizovanými investičními akcemi.
Investiční účelové prostředky sloužily k financování rekonstrukce stávajících objektů a výstavby nových objektů,
zateplení objektů a k pořízení nového dlouhodobého majetku.
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Na financování projektů školských příspěvkových organizací byly dále čerpány bankovní úvěry v celkové
výši 3 921 tis. Kč.
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V roce 2010 vykázalo 207 organizací zlepšený nebo vyrovnaný výsledek hospodaření, přičemž celková
výše kladného výsledku hospodaření činila 39 087 tis. Kč. 7 organizací skončilo svoje hospodaření se
ztrátou ve výši 938 tis. Kč. Celkově bylo ke dni 31. 12. 2010 dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření
ve výši 38 149 tis. Kč.

Organizace v oblasti kultury a památkové péče
Z rozpočtu JMK obdržely organizace v roce 2010 příspěvky na provoz bez účelového určení ve výši
80 368 tis. Kč, účelově určené příspěvky na provoz ve výši 6 376 tis. Kč a dotace na investice ve výši
18 957 tis. Kč. V roce 2010 byly organizacím uloženy odvody za porušení rozpočtové kázně ve výši 269
tis. Kč a odvody provozních prostředků do rozpočtu JMK ve výši 446 tis. Kč.
Ze státního rozpočtu byly organizacím poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 1 464 tis. Kč a investiční
dotace ve výši 250 tis. Kč. Dále organizace hospodařily s neinvestičními prostředky poskytnutými jinými
územními samosprávnými celky ve výši 275 tis. Kč.
Organizacím byly ponechány k využití nevyčerpané účelově určené příspěvky na provoz z minulých let
ve výši 550 tis. Kč a dotace na investice z minulých let ve výši 3 450 tis. Kč.
Z poskytnutých účelově určených neinvestičních prostředků zabezpečily organizace opravy a údržbu
objektů muzeí a památníků, restaurování sbírkových předmětů, doplnění sbírek a také financovaly konkrétní kulturní akce.
Z prostředků určených na investice byly nakoupeny umělecké sbírky, rekonstruovány stávající a budovány nové objekty, provedeno zabezpečení objektů a sbírkových předmětů elektronickou zabezpečovací
signalizací, elektronickou požární signalizací, kamerovým systémem a pořízeno vybavení pracovišť.
Za rok 2010 z celkového počtu 7 organizací vykázalo 5 organizací zlepšený výsledek hospodaření ve výši
2 751 tis. Kč, hospodaření 1 organizace bylo vyrovnané a 1 organizace skončila hospodaření se ztrátou
ve výši 146 tis. Kč.

Organizace v oblasti sociálních služeb
Převážnou část provozních prostředků obdržely organizace prostřednictvím JMK ze státního rozpočtu
formou neinvestiční dotace na poskytované sociální služby v souhrnné výši 287 648 tis. Kč.

Organizacím byly ponechány k využití nevyčerpané dotace na investice z minulých let ve výši 8 181 tis. Kč.

HOSPODAŘENÍ KRAJE

Z rozpočtu JMK obdržely organizace v roce 2010 příspěvky na provoz bez účelového určení ve výši
89 721 tis. Kč, účelově určené příspěvky na provoz ve výši 3 545 tis. Kč a dotace na investice ve výši
50 052 tis. Kč. Dále byly v roce 2010 organizacím uloženy odvody investičních prostředků do rozpočtu
JMK v souhrnné výši 22 698 tis. Kč.

VÝROČNÍ ZPRÁVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010
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Ze státního rozpočtu byla organizacím poskytnuta další neinvestiční dotace (mimo dotace na sociální
služby) ve výši 559 tis. Kč a ze SFŽP neinvestiční dotace ve výši 1 716 tis. Kč. Z Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod obdržely organizace investiční dotace ve výši 13 519 tis. Kč a neinvestiční dotace ve výši 196 tis. Kč. Od jiných územních samosprávných celků a úřadu práce obdržely organizace
investiční prostředky ve výši 440 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 153 tis. Kč.

Z bezúročné půjčky od SFŽP, kterou v roce 2009 čerpala jedna organizace ve výši 141 tis. Kč, zůstává nesplacena částka ve výši 61 tis. Kč.
Z poskytnutých účelově určených neinvestičních prostředků organizace financovaly zejména opravy a údržbu
stávajících objektů.
Z prostředků určených na investice byly financovány rekonstrukce a modernizace stávajících objektů a pořízení
nového a technické zhodnocení stávajícího movitého majetku ve správě příspěvkových organizací.
Za rok 2010 z celkového počtu 28 organizací vykázalo 23 organizací zlepšený výsledek hospodaření ve výši
4 037 tis. Kč a hospodaření 5 organizací bylo vyrovnané.

Organizace v oblasti zdravotnictví
Z rozpočtu JMK obdržely organizace v roce 2010 příspěvky na provoz bez účelového určení ve výši 313 270
tis. Kč, příspěvky na provoz s účelovým určením ve výši 20 379 tis. Kč a dotace na investice ve výši 31 210 tis.
Kč. Dále byly v roce 2010 organizacím uloženy odvody investičních prostředků do rozpočtu JMK ve výši 15 000
tis. Kč.
Ze státního rozpočtu byly organizacím poskytnuty neinvestiční prostředky ve výši 2 136 tis. Kč.
Organizacím byly ponechány k využití nevyčerpané účelově určené příspěvky na provoz z minulých let ve výši
164 tis. Kč a dotace na investice z minulých let ve výši 75 129 tis. Kč.
Organizace čerpaly u Komerční banky, a. s. revolvingový úvěr na krytí pohledávek za zdravotními pojišťovnami
ve výši 12 000 tis. Kč. Z dlouhodobého investičního úvěru, který byl poskytnut Komerční bankou, a. s. ve výši
130 000 tis. Kč na rekonstrukci a dostavbu, zůstává nesplacena částka ve výši 83 118 tis. Kč.
Z poskytnutých účelově určených neinvestičních prostředků organizace zabezpečovaly lékařskou službu první
pomoci a sociální služby osobám vyžadujícím zdravotně-sociální péči, odbornou praxi a vzdělávání zaměstnanců organizací a financovaly pořízení GPS navigací do vozidel a cvičení Integrovaného záchranného systému.
Z prostředků určených na investice organizace financovaly rekonstrukce stávajících objektů, realizaci nových staveb, přemístění nemocniční lékárny a pořízení dlouhodobého majetku, včetně zdravotnických přístrojů a zařízení.
Za rok 2010 z celkového počtu 13 organizací vykázalo 10 organizací zlepšený výsledek hospodaření ve výši
25 896 tis. Kč a 3 organizace skončily hospodaření se ztrátou ve výši 19 684 tis. Kč.

Organizace v oblasti dopravy
Z rozpočtu JMK obdržela příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v roce 2010
příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 582 000 tis. Kč, účelově určený příspěvek na provoz ve výši
19 930 tis. Kč a dotace na investice ve výši 245 699 tis. Kč.
V rámci financování programu ROP byly organizaci poskytnuty finanční prostředky z EU na investiční a neinvestiční akce v celkové výši 849 184 tis. Kč.
Ze SFDI obdržela organizace finanční prostředky na financování výstavby, modernizace a oprav silnic II. a III.
třídy v majetku JMK ve výši 100 309 tis. Kč a na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků fondů
EU, ve výši 109 300 tis. Kč.
Z investičního úvěru, který byl organizaci poskytnut ČSOB, a. s. ve výši 850 mil. Kč, zůstává nesplacena částka
ve výši 575,2 mil. Kč.
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Z poskytnutých účelově určených neinvestičních prostředků organizace financovala opravy a údržbu
silnic II. a III. tříd ve vlastnictví JMK, splátky úroků z úvěru od ČSOB, a. s. a úhradu nákladů na provoz budov
užívaných zřizovatelem.
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Z prostředků určených na investice organizace spolufinancovala rekonstrukce, modernizace a výstavbu
nových silnic II. a III. tříd ve vlastnictví JMK v rámci projektové přípravy ROP a v rámci vlastních projektů,
dále financovala výstavbu depa regionální správy silnic v Břeclavi a splátky jistiny úvěru od ČSOB, a.s.
Za rok 2010 skončila organizace hospodaření se ztrátou ve výši 8 232 tis. Kč.

Organizace v oblasti vnějších vztahů
Z rozpočtu JMK obdržela příspěvková organizace Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální
spolupráci v roce 2010 příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 6 751 tis. Kč.
Ze státního rozpočtu byla organizaci poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 404 tis. Kč určená
na projekt „Informační kancelář JMK v Kragujevaci“.
Za rok 2010 dosáhla organizace zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 686 tis. Kč.

Hospodaření obchodních společností založených Jihomoravským krajem
Obchodní společnost v oblasti dopravy
Obchodní společnost KORDIS JMK, spol. s r. o. byla založena dvěma zakladateli, a to JMK, který je držitelem obchodního podílu ve výši 51 %, a statutárním městem Brnem, které je držitelem obchodního podílu ve výši 49 %. Hlavní náplní činnosti je zřízení a zajišťování provozu Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje. Základní kapitál společnosti činí 1 000 tis. Kč. Do Obchodního rejstříku Krajského
soudu v Brně byla společnost zapsána dne 20. 9. 2002.
V roce 2010 obdržela obchodní společnost na základě mandátní smlouvy uzavřené s JMK částku 26 400
tis. Kč a od statutárního města Brna provozní dotaci ve výši 3 850 tis. Kč. Dále obdržela od JMK provozní
dotaci na zajištění informační a marketingové činnosti ve výši 963 tis. Kč a na základě smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu JMK v rámci činností pro projekt ISELP finanční prostředky ve výši
181 tis. Kč a pro projekt ZPC MODŘICE finanční prostředky ve výši 624 tis. Kč.

K 31. 12. 2009 zvýšil JMK základní kapitál o částku 40 125 tis. Kč na celkovou výši 147 125 tis. Kč.
Obchodní podíl JMK tedy činí 68 % a obchodní podíl obce Pasohlávky činí 32 %.
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Obchodní společnost vykázala předběžné výnosy ve výši 33 370 tis. Kč při nákladech 32 856 tis. Kč.
Za rok 2010 dosáhla předběžně zisku po zdanění ve výši 514 tis. Kč. S ohledem na termín konání valné
hromady obchodní společnosti bude výroční zpráva společnosti za rok 2010 obsahující účetní závěrku
za rok 2010 a rozdělení zisku předložena nejpozději do 30. 6. 2011.
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Obchodní společnost založená Jihomoravským krajem v oblasti lázeňství
Dne 9. 11. 2006 založil JMK společně s obcí Pasohlávky akciovou společnost Thermal Pasohlávky za účelem vybudování rekreační zóny v obci Pasohlávky. JMK 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. Tato
akciová společnost byla dne 26. 1. 2007 zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem
v Brně.

Řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010 přezkoumává dozorčí rada
a předkládá své vyjádření valné hromadě společnosti. Valná hromada na svém zasedání schvaluje řádnou účetní závěrku a vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2010 nejpozději do 30. 6. 2011.

Obchodní společnost v oblasti zadávání veřejných zakázek CEJIZA, s. r. o.
Obchodní společnost CEJIZA, s. r. o. byla založena JMK jako jediným zakladatelem dne 18. 6. 2009 za účelem
zvýšení efektivity fungování příspěvkových organizací zřízených JMK a za účelem zvýšení transparentnosti při
zadávání veřejných zakázek prostřednictvím centrálního zadavatele. Do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně byla obchodní společnost zapsána 22. 7. 2009. JMK vložil do obchodní společnosti základní kapitál
ve výši 1 000 tis. Kč, dále poskytnul JMK 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.
V roce 2010 obdržela obchodní společnost od JMK dotaci na úhradu provozních nákladů ve výši 6 620 tis. Kč
a dotaci na investice ve výši 1 380 tis. Kč.
Řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010 přezkoumává dozorčí rada
a předkládá své vyjádření Radě Jihomoravského kraje, která vykonává působnost valné hromady. Rada Jihomoravského kraje schvaluje řádnou účetní závěrku a vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2010
nejpozději do 30. 6. 2011.

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 odborná škola a Střední odborné učiliště Andre Citroëna, Boskovice, nám. 9 května 2a, z důvodů zabezpečení získávání praktických dovedností žáků prostřednictvím moderního vybavení v rámci prodeje a servisu osobních a užitkových automobilů Citroën.
Novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinná od 1. 4. 2009, v § 37a
stanoví, že příspěvková organizace nesmí zřizovat a zakládat právnické osoby a mít majetkovou účast v právnické osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.
Z tohoto důvodu byl obchodní podíl v obchodní společnosti CL JUNIOR AUTO BOSKOVICE, s. r. o. ve výši 1 000
tis. Kč převeden dnem 18. 6. 2009 ze školské příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Andre Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a na JMK, který se stal jediným společníkem této obchodní společnosti se základním kapitálem 1 000 tis. Kč. Změna společníka obchodní společnosti byla zapsána
do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně dne 16. 9. 2009.
Řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010 předkládá společnost Radě
Jihomoravského kraje, která vykonává působnost valné hromady. Rada Jihomoravského kraje schvaluje řádnou
účetní závěrku a vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2010 nejpozději do 30. 6. 2011.

Hospodaření veřejné výzkumné instituce zřízené Jihomoravským krajem
Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce vznikla dnem 1. ledna 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.
V roce 2010 instituce dosáhla výše vlastních tržeb 8 893 tis. Kč, provozní dotace byly poskytnuty v celkové výši
8 359 tis. Kč, z čehož dotace na podporu činnosti poskytnutá JMK činila 6 500 tis. Kč, dotace poskytnuté Grantové agentuře ČR na projekty výzkumu a vývoje 945 tis. Kč, dotace na projekt financovaný z Evropského sociálního
fondu 744 tis. Kč, a dále byla ÚAPP poskytnuta dotace z Programu podpora záchranných archeologických výzkumů ve výši 170 tis. Kč. Ostatní výnosy organizace činily 1 462 tis. Kč.
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Instituce v roce 2010 hospodařila s výnosy v celkové výši 18 714 tis. Kč a náklady ve výši 18 700 Kč. Předpokládaná výše výsledku hospodaření za rok 2010 je 14 tis. Kč po zdanění. Výkazy budou předloženy při
schválení Výroční zprávy Dozorčí radou a Radou instituce po ověření řádné účetní závěrky auditorem nejpozději do 30. 6. 2011.
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Druh příjmů a výdajů
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

Druh příjmů a výdajů
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

Druh příjmů a výdajů
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Financování

2006
4 098 592
70 563
15 480
551 803
4 736 438
4 117 943
1 336 894
5 454 837
-718 399
718 399

Schválený rozpočet
2007
2008
2009
4 322 831
4 754 785
5 186 727
217 287
308 759
131 558
24 900
35 700
43 550
118 195
119 800
126 199
4 683 213
5 219 044
5 488 034
3 757 430
4 098 844
4 473 027
1 488 973
1 459 630
1 129 972
5 246 403
5 558 474
5 602 999
-563 190
-339 430
-114 965
563 190
339 430
114 965

2010
4 569 474
137 941
147 996
126 217
4 981 628
4 196 133
1 296 522
5 492 655
-511 027
511 027

2006
4 116 263
219 898
24 298
8 949 478
13 309 937
12 442 210
1 721 835
14 164 045
-854 108
854 108

Upravený rozpočet
2007
2008
2009
4 336 400
4 820 259
4 308 402
449 944
334 867
315 817
58 039
105 408
12 924
8 727 576
9 511 886
10 875 741
13 571 959
14 772 420
15 512 884
12 380 886
13 101 299
14 256 392
1 895 635
2 252 969
1 985 332
14 276 521
15 354 268
16 241 724
-704 562
-581 848
-728 839
704 562
581 848
728 839

2010
4 491 249
332 188
105 456
10 289 440
15 218 333
13 930 593
2 072 119
16 002 712
-784 379
784 379

2006
4 150 382
248 163
29 826
8 949 513
13 377 884
12 342 689
1 467 212
13 809 901
-432 017
432 017

Skutečnost
2008
4 896 184
374 805
119 404
9 511 975
14 902 368
12 768 065
1 929 916
14 697 981
204 387
-204 387

2010
4 413 325
353 504
104 997
10 289 431
15 161 257
13 515 800
1 815 365
15 331 165
-169 908
169 908
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2007
4 520 087
483 322
117 253
8 727 641
13 848 303
12 273 102
1 773 992
14 047 094
-198 791
198 792

2009
4 308 629
343 032
11 657
10 876 212
15 539 530
13 667 067
1 816 164
15 483 231
56 299
-56 299
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Srovnání hospodaření Jihomoravského kraje v letech 2006–2010
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Srovnání příjmů Jihomoravského kraje v letech 2006–2010 v členění dle druhu příjmu
16 000 000

v tis. Kč

14 000 000
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2 000 000
0

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové)

rok 2010

Dotace

Srovnání výdajů Jihomoravského kraje v letech 2006–2010 v členění na běžné a kapitálové výdaje
16 000 000

v tis. Kč
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12 000 000
10 000 000
8 000 000
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4 000 000
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Kapitálové výdaje

rok 2008

rok 2009

rok 2010

Běžné výdaje

Hospodaření s majetkem Jihomoravského kraje
Rozvaha Jihomoravského kraje (bez příspěvkových organizací) – v tis. Kč
k 31. 12. kalendářního roku – srovnání za posledních pět let
(vzhledem k účetní reformě je drobný majetek v roce 2010 uveden v hodnotě netto a v návaznosti na novou
směrnou účtovou osnovu jsou uvedeny účty platné od 1. 1. 2010)
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Software

2007

2008

2009

2010

2 049 875

2 406 941

1 888 823

1 970 368

2 515 115

16 223

17 941

19 826

20 800

30 498

Ocenitelná práva

4 402

4 403

4 569

5 730

5 930

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

20 587

26 137

29 053

29 966

0

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

34 735

41 316

46 235

55 441

63 202

Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

4 241

4 278

10 068

10 862

9 902

0

0

900

0

0

28 068

48 010

52 942

42 339

34 698

0

0

45

45

45

761 174

924 123

1 225 565

1 303 622

1 328 124

176 431

223 076

258 432

238 545

249 517

99 773

96 303

108 596

115 423

0

76 504

160 338

49 626

38 974

53 503

0

800

0

0

0

40 510

60 510

80 510

107 735

107 735

787 227

799 706

2 456

886

886

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

x

x

x

x

146

Ostatní dlouhodobé pohledávky

x

x

x

x

630 929

578 411

765 684

1 609 065

1 627 449

2 512 088

4 806

5 116

5 497

4 672

6 127

5 114

4 271

3 128

1 266

28 283

782

782

0

0

0

2 656

2 801

2 039

71 374

x

x

x

x

x

72 802

42 087

84 355

66 094

50 607

x

x

x

x

x

38 985

37 738

0

2 379

102

2 128

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek

Pozemky
Umělecká díla a předměty
Stavby
Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
a ostatní majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek
Majetkové účasti v osobách
s rozhodujícím vlivem
Ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek

B.

2006

Oběžná aktiva
Materiál na skladě
Odběratelé
Směnky k inkasu
Poskytnuté provozní zálohy
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Pohledávky za rozpočtové příjmy
a ostatní pohledávky
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Daň z přidané hodnoty
Pohledávky za zaměstnanci

43

120

67

33

70

5 221

65 345

633 255

669 202

x

Poskytnuté zálohy na dotace

x

x

x

x

1 257 038

Dohadné účty aktivní

x

x

x

x

462 524

Ostatní krátkodobé pohledávky

x

x

x

x

914

601

548

692

797

842

23 976

25 468

27 165

31 086

x
6 081

Jiné pohledávky

Ceniny
Ostatní běžné účty
Jiné běžné účty

x

x

x

x

Základní běžný účet

196 705

114 600

416 712

717 840

325 809

Běžné účty peněžních fondů

251 611

447 925

445 200

80 370

310 485

0

5 070

4 060

100

x

991

9 283

2 777

0

x

2 628 286

3 172 625

3 497 888

3 597 817

5 027 203

Poskytnuté přechodné výpomoci
příspěvkovým organizacím
Poskytnuté přechodné výpomoci
ostatním organizacím
AKTIVA CELKEM
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A.

Název položky
Stálá aktiva
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C.

Název položky
Vlastní zdroje krytí aktiv celkem
Vlastní kapitál

2006

2007

2008

2009

2010

1 833 671

1 966 640

2 252 610

2 422 518

x

x

x

x

x

1 981 166

Fond dlouhodobého majetku

2 049 582

2 404 282

2 476 552

2 601 873

x

Jmění účetní jednotky

x

x

x

x

2 157 882

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

x

x

x

x

336 725

Oceňovací rozdíly při změně metody
a opravy chyb minulých období

x

x

x

x

-693 684

4 826

4 825

4 825

4 826

x

254 018

507 660

448 668

80 904

x

x

x

x

x

287 839

- 535 707

-986 978

- 723 947

-302 610

x

14 819

- 46 676

-30 367

- 19 103

x

46 133

83 527

76 879

56 628

x

x

x

x

x

-107 596

794 615

1 205 985

1 245 279

1 175 299

3 046 037

20 824

26 319

42 291

86 559

93 045

348

2 779

4 119

7 582

21 148

12 874

13 862

15 407

15 661

14 896

57

53

65

20

54

Fond oběžných aktiv

Peněžní fondy
Ostatní fondy
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů
z minulých let
c) Saldo výdajů a nákladů
d) Saldo příjmů a výnosů
Výsledek hospodaření běžného
účetního období

D.

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

7 057

7 750

8 040

8 505

8 308

12 929

49 476

31 214

9 070

0

Ostatní přímé daně

2 233

2 610

2 384

2 443

2 173

6

154

0

8

6

12

57

99

23 056

27 747

x

x

x

x

21 106

x

x

x

x

966 372

Výnosy příštích období

x

x

x

x

22 555

Dohadné účty pasivní

x

x

x

x

834 157

6 275

57 925

1 658

2 395

6 470

732 000

1 045 000

1 140 000

1 020 000

1 028 000

2 628 286

3 172 625

3 497 888

3 597 817

5 027 203

Ostatní daně a poplatky
Vypořádání přeplatků dotací a ostatních
závazků se SR
Krátkodobé závazky z nástrojů
spoluﬁnancovaných ze zahraničí
Přijaté zálohy na dotace

Jiné závazky
Dlouhodobé bankovní úvěry
PASIVA CELKEM

Rozbor stavu majetku JMK k 31. 12. 2010
V rozvaze Jihomoravského kraje je veden majetek nakoupený, příp. 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 na účtech 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.
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Struktura majetku vedeného na účtech příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem
k 31. 12. 2010 (v pořizovací ceně) je následující:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem, v tom:
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Umělecká díla
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek

6

218 232,63 tis. Kč
33 895 328,79 tis. Kč
24 258 248,32 tis. Kč
4 750 341,38 tis. Kč
2 169 182,97 tis. Kč
1 983 681,48 tis. Kč
3 674,76 tis. Kč
726 641,98 tis. Kč
3 557,90 tis. Kč
3 000,00 tis. Kč

Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný
Jihomoravský kraj v roce 2010 užíval
• majetek ČR – Ministerstva práce a sociálních věcí (počítačové vybavení) užívaný odborem sociálních věcí
a informatiky (na základě smlouvy o přenechání majetku do užívání) v hodnotě 1 216 tis. Kč.

Majetek, který je na základě smlouvy o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště provozován společností Letiště Brno, a. s., Brno-Tuřany, PSČ 627 00, IČ 26237920 není evidován jako finanční
majetek v pořizovací hodnotě, 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 ČR.
V roce 2006 byl uveden do provozu nový odbavovací terminál vybudovaný v rámci Operačního programu
Infrastruktura za finanční spoluúčasti EU. V roce 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. 2010 v celkové výši (pořizovací hodnota) 869 176 252,76 Kč je následující:
– pozemky 117 838 213,30 Kč,
– budovy a nedokončené stavby 644 506 953,17 Kč,
– drobný dlouhodobý nehmotný majetek a software 2 130 805,00 Kč,
– samostatné movité věci a soubory movitých věcí 104 577 584,89 Kč,
– drobný dlouhodobý hmotný majetek 122 696,40 Kč.
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Dlouhodobý finanční majetek kraje
Dlouhodobý finanční majetek JMK byl k 31. 12. 2010 tvořen následujícími položkami:
1) 51% podíl na základním kapitálu obchodní společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., Nové sady č. 946/30,
602 00 Brno. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo zakladatelskou smlouvu o založení této
obchodní společnosti se statutárním městem Brnem usnesením č. 323/02/Z 9 současně se vkladem
Jihomoravského kraje ve výši 510 tis. Kč. Posláním společnosti je koordinace a integrace při zajišťování
dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje.
2) Majetkový vklad ve výši 100 125 tis. Kč na základě smlouvy o založení akciové společnosti Thermal
Pasohlávky schválené usnesením č. 924/06/Z 14.
3) V souvislosti se zrušením školních statků Znojmo-Přímětice a Boskovice k 30. 9. 2006 přešlo na Jihomoravský kraj vlastnictví k akciím v celkové nominální hodnotě 2 456 tis. Kč (Agropodnik Znojmo – 1 570 tis.
Kč, Agrostav Svitavy – 150 tis. Kč a Agropodnik Skalice – 736 tis. Kč). Akcie Agropodniku Znojmo byly již
v roce 2009 prodány, k 31. 12. 2010 eviduje Jihomoravský kraj akcie Agrostavu Svitavy a Agropodniku
Skalice v nominální hodnotě 886 tis. Kč.
4) Základní vklad (1 000 tis. Kč) a příplatek k základnímu vkladu (5 100 tis. Kč) do obchodní společnosti
CEJIZA, s. r. o., kterou kraj jako jediný vlastník založil v prvním pololetí roku 2009 za účelem zvýšení
efektivity fungování příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem a za účelem zvýšení
transparentnosti při zadávání veřejných zakázek.
5) Základní vklad v CL JUNIOR AUTO Boskovice, s. r. o., který Jihomoravský kraj převzal od zřízené příspěvkové organizace (1 000 000 Kč).
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Pozvání do
Jihomoravského kraje
Za historií i přírodou

K

raj na samém jihu Moravy, na hranici s Rakouskem
a Slovenskem, oplývá bohatou historií, překrásnou
rozmanitou přírodou, pohádkovými starověkými památkami, znamenitým moravským vínem a živoucími
folklorními tradicemi.

N

a území kraje se nachází čtyři místa, které si vzala pod ochranu organizace UNESCO. Jsou to dvě
památky zapsané do seznamu kulturního a přírodního
dědictví: kulturní krajina Lednicko-valtický areál, romantická krajina s četnými drobnými stavbami mezi dvěma zámky a vila Tugendhat – funkcionalistická stavba
z první poloviny 20. století ve městě Brně. Pod patronací UNESCO jsou rovněž dvě biosférické rezervace: Dolní
Morava a Bílé Karpaty. Jedinečností je položka, která nedávno přibyla na seznam nehmotného světového kulturního dědictví UNESCO, a to: mužský tanec verbuňk
z Moravského Slovácka.
Jihomoravský kraj oplývá i mimořádnými přírodními
krásami, mezi něž patří území Národního parku Podyjí
s četnými meandry řeky Dyje a skalnatými svahy nebo
Moravský kras s krasovými jeskyněmi, propastí Macocha a podzemní řekou Punkvou.

J
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ihomoravská metropole Brno, druhé největší město
ČR, nabízí celou řadu historických a architektonických
památek. Vedle již zmíněné vily Tugendhat vítají návštěvníky dominanty města – katedrála sv. Petra a Pavla
a hrad Špilberk. Turistickým lákadlem je i nově otevřené
brněnské podzemí s několika samostatnými objekty.

dvou osmnáct jamkových hřišť ve Slavkově a Kořenci
je k dispozici i dvacetsedm jamkové hřiště v Jinačovicích. Relaxaci po sportu zajistí lázně s balneoprovozem
v Lednici a zrekonstruované lázně v Hodoníně, které
doplňují nabídku kraje.
Jižní Morava je krajem mnoha překvapivých možností
pro odpočinek a současně dobrodružství a zábavy.
Tipy k návštěvě:
• Festivaly Brno – město uprostřed Evropy
a Ignis Brunensis (www.ignisbrunensis.cz)
• Mezinárodní folklorní festival Strážnice
(www.nulk.cz)
• Grand Prix České republiky
(www.autototodrombrno.cz)
• Pálavské vinobraní
(www.mikulov.cz)
• Znojemské historické vinobraní
(www.znojmo.eu)
• Vzpomínkové akce k bitvě u Slavkova
(www.zamek-slavkov.cz)

Více informací:

J

ižní Morava je nejvýznamnější vinohradnickou a vinařskou oblastí v České republice – nachází se zde
přes 96 % všech vinic na území státu. Nejlépe víno chutná v typickém vinném sklípku při poslechu lidových
písní za doprovodu cimbálu. Příležitost ochutnat víno
v prostředí, kde vyrostlo, přinášejí pravidelně organizované ochutnávky – „košty“ a tradiční vinobraní.
Neodmyslitelným rysem jižní Moravy jsou totiž živoucí lidové tradice, kdy pestré lidové kroje, písně a tance,
zvyky, řemeslná výroba – to vše není pouze součástí
folklórních svátků, ale všedního života.
Milovníky aktivního odpočinku v kraji uspokojí množství značených cyklotras, tras pro pěší turistiku a naučných stezek. Rozvoj také zaznamenává golf; kromě
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M

ěsto žije rovněž dynamickou současností; je jedním z univerzitních center státu a již po mnoho
let se v něm konají mezinárodní veletrhy. Je rovněž
pojmem pro příznivce motoristického sportu. Na Masarykově okruhu se pořádá řada motocyklových a automobilových závodů seriálů mistrovství světa, včetně
prestižní Velké ceny silničních motocyklů. Atraktivitu
města zvyšuje rovněž mezinárodní letiště Brno-Tuřany.
Nedaleko Brna se nachází proslulé slavkovské bojiště
(Austerlitz) – místo slavné bitvy tří císařů: Napoleona,
ruského cara Alexandra a rakouského císaře Františka
v roce 1805. Každoročně se koncem roku uskutečňují
vzpomínkové akce této mimořádné bitvy s ukázkami.
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Identifikace ekonomického subjektu
IČ: 70888337
Obchodní jméno: Jihomoravský kraj
Adresa sídla podnikání:
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Právní forma: 804 – Kraj
Datum vzniku:
12. 11. 2000, ústavní zákon č. 347/1997 Sb.,
po vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Odvětvová klasifikace činnosti:
751 100 Všeobecná veřejná správa

Kontakty
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel.: 541 651 111
fax: 541 651 209
e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz
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