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Příspěvková organizace Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci (dále jen 

„KJMK“) byla zřízena usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 651/03/Z 19 ze dne 19. 6. 

2003 jako nejvhodnější forma pro zajištění a koordinaci zastoupení Jihomoravského kraje 

ve  vybraných zahraničních regionech, se kterými Jihomoravský kraj spolupracuje. KJMK sídlí v Brně a 

až do poloviny roku 2017 disponovala dvěma zahraničními pracovišti – jedno bylo umístěno ve městě 

Kragujevac, které se nachází v centrálním Srbsku v tzv. Šumadijském okruhu, a druhé je v samém 

srdci Evropské Unie, v belgickém Bruselu. 

 

 „Informační kancelář Jihomoravského kraje“, která od roku 2003 fungovala ve městě Kragujevac 

v Srbsku a kde měla organizace jednu zaměstnankyni, musela být vlivem změny v srbských zákonech 

upravujících působení právnických osob se sídlem mimo území Srbska k 30. 6. 2017 zrušena.  Nedošlo 

však k omezení zdejších aktivit. KJMK v Srbsku působí i nadále, a to prostřednictvím svého lektorátu 

českého jazyka a navazujících projektů. Výuku češtiny zajišťuje KJMK v Šumadiji a také v hlavním 

městě Bělehradě, kde je kurz českého jazyka zaměřen na zdravotnické pracovníky, kteří by 

v budoucnu mohli posílit řady odborného personálu jihomoravských zdravotnických zařízení. 

Dalším zahraničním regionem, ve kterém KJMK působí, je chorvatský Zadar. Lektorát českého jazyka 

zde vznikl v roce 2011 a ve spolupráci s Univerzitou v Zadaru se jeho činnost i nadále úspěšně rozvíjí. 

Kromě výuky bylo v průběhu roku 2019 v rámci lektorátu zajištěno také několik propagačních akcí  

například Český den, tradiční vánoční besídka či výstava fotografií. 

V návaznosti na výuku češtiny v lektorátech KJMK každoročně organizuje pro vybrané srbské 

a chorvatské studenty letní jazykové kurzy v Jihomoravském kraji, stáže na středních školách a také 

intenzivní výuku češtiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde se se zdokonalují ti nejlepší 

z nich. Tyto projekty organizace mají již několikaletou tradici a v dalším textu o nich bude podrobně 

pojednáno.  

 

V Bruselu funguje od 1. 9. 2007 „Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii“ (dále také 

„Zastoupení“), jehož fungování je řízeno z brněnské centrály organizace a s jehož aktivitami na místě 

pomáhají stážisté z brněnských univerzit. Hlavním posláním Zastoupení je zajištění aktuálních 

informací o evropském dění, navazování kontaktů, vytváření partnerství s jinými regiony a propagace 

kraje. Kromě aktivit přímo v Bruselu byl v roce 2019 prezentován Jihomoravský kraj (dále také „JMK“) 

na veletrhu v Gentu, na herním festivalu Meet & Build v Charleroi a Zastoupení podpořilo také 

několik akcí v Lucemburku. V roce 2019 pracovnice Zastoupení pokračovaly i v posílení osvěty o 

Evropské unii, fungování a možnostech a v osobním předávání zkušeností a informací z Bruselu 

partnerům v Jihomoravském kraji. Organizovaly proto i návštěvy, doplňovaly program zahraničních 

hostů v JMK, například zajišťovaly incomingovou misi „Czechia: Birthplace of Robots – Cyber Security 

and Digital Technology Trip“ zástupců evropských institucí a velvyslanců vybraných členských zemí EU 

z Výboru stálých zástupců vlád členských států EU, tzv. COREPER I., spoluorganizovaly konferenci 

Boosting Innovation Tour Evropské komise, uspořádaly množství prezentací a přednášek pro střední 

i vysoké školy v JMK, byly aktivně zapojeny do aktivit platformy REGON nebo aktivně rozesílaly 

důležité výzvy příslušným organizacím v kraji. 

 

K dalším činnostem KJMK patří podpora projektů realizovaných ve spolupráci s dalšími partnery 

jihomoravského regionu jako je DDM Kyjov, Lipka, SŠEE Sokolnice či ZŠ Sloup. V neposlední řadě také 

do naší činnosti spadá propagace aktivit Jihomoravského kraje v srbských a chorvatských médiích, o 

kterou se starají především lektoři a absolventi jazykových kurzů a navazujících projektů pořádaných 
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naší příspěvkovou organizací. KJMK je navíc i školícím pracovištěm stážistů Masarykovy a Mendelovy 

univerzity, a to na svém brněnském a bruselském pracovišti.  

 

O svých aktivitách KJMK pravidelně informuje na webu www.kjmk.eu.  
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 

A) Oblast vzdělávání 

KJMK, p. o. je v oblasti vzdělávání primárně zaměřena na podporu vzdělávacích a kulturních aktivit 

v regionech Šumadijský okruh a Bělehrad v Srbsku a v chorvatském Zadaru. 

 

1) Lektoráty v oblasti Šumadijský okruh a Bělehrad, Srbsko 

 

V centrálním Srbsku, v oblasti nazývané Šumadijský okruh, organizuje KJMK, p. o. již od svého vzniku 

v roce 2003 výuku českého jazyka pro srbské občany v různých úrovních pokročilosti. Výuka probíhá 

ve městě Kragujevac na Prvním kragujevackém gymnáziu a První technické škole a od roku 2017 

nově i v Bělehradu, kde je výuka organizována v prostorách České besedy Bělehrad. Specifikem 

jazykového kurzu v hlavním městě je zaměření na pracující, zejména lékaře a střední zdravotnický 

personál, a středoškolské studenty se zájmem o studium lékařství a zdravotnických oborů na 

vysokých školách v Jihomoravském kraji. Bělehradský lektorát má za cíl připravit kurzisty po jazykové 

stránce na získání a kvalitní vykonávání zaměstnání ve své profesní specializaci na území 

Jihomoravského kraje či úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy v JMK.  

Detailní rozpis jednotlivých kurzů dle místa konání a stupně pokročilosti společně s počty studentů 

jsou uvedeny v tabulkách níže.  

 

Výuku v uvedeném období plně zajišťoval externí lektor. Stejně jako v minulých letech se kurzisté 

(začátečníci i pokročilí) finančně podíleli na zajišťování učebních materiálů k výuce češtiny ve výši 

500,- DIN/osoba za pololetí. Počínaje školním rokem 2019/2020 bylo kurzistům ze strany KJMK, p. o. 

umožněno zakoupení Učebnice českého jazyka na základě srbštiny, která je využívána po celou dobu 

trvání základního dvouletého kurzu češtiny. Cena za učebnici byla stanovena na 300 DIN.  

 

Výuka češtiny v Šumadiji a Bělehradu je založena čistě na principu dobrovolnosti, kurzisté docházejí 

na hodiny ve svém volném čase a jen ti opravdu motivovaní a dobří mají šanci pokračovat ve 

vzdělávání na vysoké škole v JMK. O tom, jak kvalitní je výuka českého jazyka na lektorátech KJMK, p. 

o., svědčí fakt, že každým rokem zahájí vysokoškolské studium v České republice část srbských 

kurzistů. V roce 2019 nastoupilo k vysokoškolskému studiu v České republice celkem šest absolventů 

kurzu českého jazyka v Šumadiji.  
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Počty studentů v kurzech organizovaných KJMK, p. o. v roce 2019 - LEKTORÁT SRBSKO 

         

LEKTORÁT KRAGUJEVAC 
I.KRAGUJEVACKÉ 

GYMNÁZIUM 
I.TECHNICKÁ 

ŠKOLA 
  

I.KRAGUJEVACKÉ 
GYMNÁZIUM 

I.TECHNICKÁ 
ŠKOLA 

Typ kurzu 
Časová dotace 

výuky 

Počet studentů ve 2. pololetí 
2018/2019 (stav na začátku 

roku a konci pololetí) 
  

Počet studentů v 1. pololetí 
2019/2020 (stav na začátku šk. 

roku a na konci roku 2019) 

začátečníci 
výuka 2x2 vyuč. 
hod. týdně 

13/10 4/5   35/22 10/8 

pokročilí 
výuka 2x2 vyuč. 
hod. týdně 

9/8 x   8/7 x 

absolventi 
výuka 1x2 vyuč. 
hod. týdně 

2/2 x   8/7 x 

 
Pozn.: Výuka na První technické škole je určena pouze pro žáky školy a jejím účelem je systematicky 

připravovat kurzisty po jazykové stránce na možné následné studium na partnerské škole SŠEE v 

Sokolnicích v délce tří let. 

 

 

LEKTORÁT BĚLEHRAD 

Typ kurzu Časová dotace výuky 

Počet studentů ve  
2. pololetí 2018/2019 (stav 

na začátku roku a konci  
pololetí) 

  

Počet studentů v 1. pololetí 
2019/2020 (stav na začátku 

šk. roku a na konci roku 
2019) 

začátečníci 
výuka 2x2 vyuč. hodiny 
týdně 

37/10   20/20 

pokročilí 
výuka 2x2 vyuč. hodiny 
týdně 

5/3  12/11 

 
Pozn. Výuka skupiny začátečníků v Bělehradu byla ve školním roce 2019/2020 zahájena 13. listopadu 
2019.  
 
 

2) Lektorát v Zadaru, Chorvatsko 

 

V chorvatském Zadaru probíhá výuka českého jazyka od října 2011 na základě smlouvy mezi 

Univerzitou v Zadaru a KJMK, p. o. 

 

Výuka češtiny určená pro studenty Univerzity se koná v rámci celouniverzitní nabídky předmětů 

dvakrát týdně po 90 minutách a studenti mají možnost ji navštěvovat po čtyři semestry. Během doby 

studia se mohou zúčastnit i dalších projektů, které pro ně KJMK, p. o. připravuje, konkrétně se jedná 

o týdenní poznávací pobyt chorvatských studentů a dvoutýdenní jazykovou přípravku, obojí 

v Jihomoravském kraji. 

Výuku v kalendářním roce 2019 zajišťovala externí lektorka. 
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Aktivity KJMK, p. o. v Zadaru směřují ke zvýšení jazykové vybavenosti chorvatských studentů, která 

může být využívána nejen v rámci meziregionální spolupráce Jihomoravského kraje a Zadarské župy. 

Fungování lektorátu českého jazyka na Univerzitě v Zadaru přispívá i k prezentaci Jihomoravského 

kraje mezi obyvateli župy, a to pořádáním kulturně-vzdělávacích akcí. V roce 2019 proběhl na půdě 

zadarské univerzity již pátý ročník Českého dne sestávající se z prezentace odborných příspěvků a 

doprovodného kulturního programu.  Pro akademickou obec i širokou veřejnost byla určena putovní 

výstava fotografií „Moravské Toskánsko“. V polovině prosince proběhla vánoční besídka, kde byly 

studentům představeny české vánoční zvyky, které si mohli studenti sami vyzkoušet. Prezentace 

Jihomoravského kraje probíhá i prostřednictvím krajanského časopisu Svazu Čechů v Chorvatsku 

„Jednota“, jenž pravidelně publikuje články o aktivitách KJMK, p. o. 

 

Lektorát českého jazyka v Zadaru přispívá i k zájmu chorvatských studentů o studijní pobyty 

v Jihomoravském kraji. Masarykovu univerzitu v Brně si pro svůj semestrální pobyt vybrali již čtyři 

studenti volitelné výuky českého jazyka na Univerzitě v Zadaru.  

 

 

UNIVERZITA V ZADARU, jarní semestr 2018/2019 

Typ kurzu  Časová dotace výuky Počet studentů 

Český jazyk pro slavisty 2  2x2 vyučovací hodiny týdně 10 

Čeština v turistickém ruchu 2 2x2 vyučovací hodiny týdně 6 

Čeština v turistickém ruchu 4 2x2 vyučovací hodiny týdně 4 

   

UNIVERZITA V ZADARU, podzimní semestr 2019/2020 

Typ kurzu  Časová dotace výuky Počet studentů 

Český jazyk pro slavisty 1 (dvě skupiny) 2x2 vyučovací hodiny týdně 31 

Čeština v turistickém ruchu 1 2x2 vyučovací hodiny týdně 8 

Čeština v turistickém ruchu 3 2x2 vyučovací hodiny týdně 5 

 

 

3) Vzdělávací aktivity navazující na činnost lektorátů 

 

V návaznosti na standardní výuku organizuje KJMK, p. o. pro srbské a chorvatské studenty také letní 

jazykový kurz v České republice a další navazující projekty, které mají již několikaletou tradici. V roce 

2019 bylo realizováno celkem 9 projektů (0119, 0219, 0319, 0419, 0519, 0619, 0719, 0819, 1319) + 5 

projektů dobíhajících z roku 2018 (0118, 0218, 0318, 0418, 0518), na které byla z rozpočtu KJMK, p. 

o. vynaložena částka 1.283.277,12 Kč.   
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V termínu od 18. do 30. srpna 2019 se uskutečnila Jazyková přípravka pro srbské kurzisty češtiny.  

Výuka 13 účastníků probíhala pod vedením mandatářky KJMK, p. o. K výuce byly využívány studijní 

materiály připravené lektorkou. Závěrem kurzu studenti vypracovali zprávu v českém jazyce, v níž 

zhodnotili přínos jazykové přípravky a také svůj pobyt v Jihomoravském kraji celkově. 

 

Čtyři kurzisté jazykové přípravky následně pokračovali v navazující studijní stáži na střední škole 

v Jihomoravském kraji. Stáž v délce 1,5 měsíce zajistila KJMK, p. o. na Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše, 

Gymnáziu Brno, Vídeňská a Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně. Výběr škol v 

Jihomoravském kraji odpovídal studijnímu zaměření na středních školách v Srbsku. Své pokroky 

v češtině i celkové dojmy z pobytu v Jihomoravském kraji studenti zhodnotili v individuálně 

vypracovaných závěrečných zprávách v českém jazyce.  

Ubytování všech účastníků jazykové přípravky a studijní stáže zajistila KJMK, p. o. na internátu SŠEE 

v Sokolnicích.  

 

Dalším z projektů, který KJMK, p. o. každým rokem organizuje a také finančně zajišťuje, 

je dvousemestrální kurz českého jazyka pro maximálně čtyři vybrané srbské studenty. Kurz probíhá 

na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU Brno a po jeho absolvování jsou kurzisté schopni úspěšně 

projít přijímacím řízením a absolvovat výuku na českých vysokých školách v českém jazyce. 

 

V 1. polovině roku dobíhal dvousemestrální kurz 2018/2019, který úspěšně absolvovali čtyři studenti. 

Tři z nich nastoupili ke studiu bakalářských oborů Telekomunikační a informační systémy na 

Fakultě elektrotechniky a informačních technologií, Informační technologie na Fakultě 

informačních technologií a Chemie pro medicínské aplikace na Fakultě chemické  VUT v Brně. Na 

vysokou školu v Jihomoravském kraji byla přijata i čtvrtá absolventka dvousemestrálního kurzu, 

avšak ze zdravotních důvodů nemohla ke studiu na Mendelově univerzitě v Brně nastoupit.  

Dne 16. září 2019 začal nový běh, který potrvá až do 15. května 2020. Na základě pohovoru se 

zástupci KJMK, p. o. byli na dvousemestrální kurz v akademickém roce 2019/2020 vybráni čtyři 

studenti, absolventi Prvního kragujevackého gymnázia, kteří se pravidelně a s dobrými výsledky 

účastnili výuky češtiny v Kragujevci a dlouhodobě projevovali zájem o studium v ČR i o Českou 

republiku jako takovou.  

Studenti jsou ubytováni na vysokoškolských kolejích MU a stravování si hradí z kapesného, 

které měsíčně pobírají od Jihomoravského kraje. 

 

Počínaje akademickým rokem 2019/2020 zareagovala KJMK, p. o. na přerušení udělování vládních 
stipendií ČR studentům z rozvojových zemí, kterého naši kurzisté ze Srbska během vysokoškolského 
studia v České republice hojně využívali. KJMK, p. o. přistoupila k finanční podpoře spočívající v 
úhradě kolejného po dobu trvání akademického roku, jež absolventům dvousemestrálního kurzu 
umožní nastoupit k VŠ studiu a rozvíjet studijní a v budoucnu i profesní potenciál. V podzimním 
semestru akademického roku 2019/2020 bylo kolejné hrazeno třem studentům, kteří započali 
studium na VUT v Brně, viz výše.  

 

V termínu od 6. do 11. října 2019 byl pro chorvatské studenty zorganizovaný poznávací pobyt 

v Jihomoravském kraji.  Zaměření exkurze zavedlo osm studentů Univerzity v Zadaru na místa jižní 

Moravy, která by pravděpodobně samostatně nenavštívili, což vedlo k zatraktivnění Jihomoravského 

kraje a jeho zařazení mezi možné turistické oblasti. Výstupem z exkurze bylo sestavení závěrečných 

zpráv studentů v českém jazyce, v nichž zhodnotili týdenní poznávací pobyt v partnerském regionu. 

Ubytování všech účastníků projektu zajistila KJMK, p. o. na ubytovně SŠEE Sokolnice.  
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Vedle srbských a chorvatských studentů se KJMK, p. o. zaměřuje i na studenty Masarykovy univerzity. 

Ve spolupráci s Ústavem slavistiky FF MU organizuje KJMK, p. o. týdenní poznávací pobyt do Srbska, 

jenž je určen zejména pro studenty jihoslovanských oborů a neoborové studenty srbštiny.  

V roce 2019 se poznávací pobyt uskutečnil v termínu 15. – 21. září a zúčastnilo se ho pět studentů. 

Studenti dostali možnost poznat oblast Šumadijského okruhu a hlavní město Bělehrad a seznámit se s 

aktivitami KJMK, p. o. Dopravu mikrobusem do Srbska i během výletů na místě stejně jako ubytování 

na studentských kolejích organizačně i finančně zajistila KJMK, p. o.1 

  

                                                 
1  Podklady pro zhodnocení činnosti lektorátů v Srbsku a Chorvatsku a zhodnocení vzdělávacích 

projektů v těchto regionech zpracovala mandatářka Mgr. Michaela Dufková. 
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B) Aktivity realizované ve spolupráci s jihomoravskými partnery 

 

KJMK dlouhodobě spolupracuje se Střední školou elektrotechnickou a energetickou Sokolnice, p. o. 

(dále SŠEE), která každoročně pořádá odbornou stáž pro žáky I. technické školy Kragujevac v Srbsku, 

která je její partnerskou školou. 

V termínu 8. 4. - 17. 4. 2019 se pod názvem „Energie bez hranic 2019“ uskutečnila odborná stáž 

pro 12 srbských studentů slaboproudých i silnoproudých oborů s pedagogickým doprovodem učitelky 

odborných předmětů a učitelky jazyků. Studenti se seznámili s prostředím partnerské školy, s 

organizací výuky a systémem vzdělávání v ČR, a společně se žáky SŠEE řešili praktické úlohy z oblasti 

obnovitelných zdrojů energie a programování Arduino a praktické úlohy z robotiky. Výstupem z 

absolvované stáže byly vlastní prezentace žáků. Doprovodný kulturní, sportovní a poznávací program 

kladl důraz na rozvoj jazykových znalostí, navázání nových kontaktů a prohloubení spolupráce obou 

partnerských škol.  

Projekt byl velmi kladně hodnocen oběma skupinami studentů, a to nejen po stránce odborné. Obě 

partnerské školy se dohodly na pokračování recipročního projektu v dalším roce. 

 

KJMK se již 11. rokem tradičně podílela i na projektu Základní školy Sloup z okresu Blansko se 

základní školou „Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič“ v Kragujevaci. Obě partnerské školy 

pořádají výměnné pobyty, kterých se za dobu existence tohoto projektu zúčastnilo více než šest set 

dětí i dospělých z obou zemí. V rámci této spolupráce proběhlo mnoho společných aktivit, mezi které 

patří především vzájemné návštěvy školních týmů, společný florbalový camp mladých sportovců 

z České a Srbské republiky nebo turné cimbálové muziky Drahan v Srbsku v rámci českého 

předsednictví EU. 

Projekt s názvem „Morava, krásná zem“ byl realizován v období  7.  5. – 11. 5. 2020. V tomto termínu 

navštívilo 40 žáků s  5 pedagogy přírodní památky Moravského krasu, prohlídku města Brna 

s přednáškou o historii a exkurzi do centra Vídně. Ubytování žáků bylo zajištěno v  rodinách českých 

dětí, které byly do projektu zapojeny. Žáci kromě poznávací části programu absolvovali společné 

vědomostní, sportovní a ekologické workshopy zakončené soutěžemi dětí. Součástí projektu je i 

výměna metodických zkušeností pedagogických pracovníků. 

Po skončení pobytu probíhaly následné aktivity: besedy se žáky škol z regionu Moravského krasu, 

napsány články do školního časopisu, byly poskytnuty odborné reference ředitelům škol sdružení 

CIRSIUM a byly uspořádány výstavky fotodokumentace projektu a videoprojekce. 

 

KJMK také dlouhodobě spolupracuje s Domem dětí a mládeže Kyjov (dále DDM Kyjov) na zajištění 

letního ozdravného a výukového tábora pro české a srbské děti v rekreačním středisku DDM Kyjov 

v obci Hutisko-Solanec v Beskydech.  

Již 16. ročník česko-srbského tábora se uskutečnil v termínu 8. 7. – 19. 7. 2019 a zúčastnilo se ho 

celkem 50 českých a 41 srbských dětí z Kragujevace s doprovodem lékaře, učitelky a tlumočníka. 

Výběr srbských dětí i jejich doprovodu je plně v kompetenci srbského Červeného kříže. Kritériem 

výběru dětí je především jejich sociální postavení, preferovány jsou děti ze sociálně slabých rodin. 

Letošní táborový pobyt nesl název „Hra o přežití“ a děti se ve smíšených srbsko-českých oddílech 

společně účastnily sportovních, vědomostních a zábavních aktivit dle programu připraveného DDM 

Kyjov. 
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Dalším z partnerů KJMK je již od roku 2014 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

(dále Lipka). Vzájemná spolupráce se soustřeďuje na konkrétní metodickou i věcnou pomoc při 

podpoře vzdělávání ukrajinských pedagogů a dětí k udržitelnému rozvoji Zakarpatí, a to na 

modelovém příkladu spolupráce Lipky se zakarpatskou Rosošskou základní školou I. - II. stupně (dále 

ZŠ Rosoš) a Svaljavským rajonem na Ukrajině. 

Projekt s názvem „ Podnikavostí k udržitelnému rozvoji Zakarpatí“ jehož cílem bylo přispět k posílení 

dobrých česko-ukrajinských vztahů zejména eliminací jazykových bariér, poznáním společné historie 

a uvědoměním si jedinečností vlastní národní identity, byl rozdělen do 2 částí:  

Kurz českého jazyka v Rosoši pro ukrajinské žáky a učitele s rodilou mluvčí z ČR probíhal v termínu   

1. 7. – 10. 7. 2019. Kurzu se zúčastnilo 14 žáků rosošské základní školy, kteří se učí český jazyk 

společně se 2 učitelkami a zástupkyní ředitele školy. Cílem výuky bylo předání zkušeností s výukou 

cizího jazyka kreativní pedagogikou a prvky finského školství. 

Týdenní pobyt žáků II. stupně rosošské základní školy v České republice se uskutečnil v termínu    

28. 10. – 2. 11. 2019. Pobytu se zúčastnilo 12 žákyň 8. ročníku rosošské základní školy a 2 učitelky, ze 

ZŠ a MŠ Podomí 11 žákyň 2. stupně. Cílem projektu bylo zvýšení informovanosti pedagogů i žáků o 

společné historii a tradicích, posílení odborného i metodického vzdělávání pedagogů rosošské školy 

a environmentální výchovy žáků Zakarpatí s využíváním lipkových pomůcek přeložených do 

ukrajinštiny. 

Díky spolupráci s výše uvedenými partnery se na 2. stupni ZŠ Rosoš vyučuje ve školním roce 

2019/2020 český jazyk již ve třech kroužcích. Zjištění, že ukrajinské děti mohou studovat na českých 

středních i vysokých školách, může být do budoucna motivací pro zavedení výuky českého jazyka i do 

dalších škol Svaljavského rajonu. K tomu ovšem zatím chybí kvalifikovaní pedagogové a lektoři z ČR. 

V současné době učitelky ZŠ Rosoš vybírají do kroužků češtiny děti nadané, které mají předpoklad pro 

studium na českých školách. Pokračování v započaté spolupráci závisí především na zájmu a vlastní 

iniciativě rosošské školy.  

 

Na realizaci těchto aktivit v roce 2019 vynaložila KJMK finanční prostředky ve výši 441 568 Kč. 2 

 

  

                                                 
2 Podklady pro zhodnocení aktivit realizovaných s jihomoravskými partnery zpracovala Pavla Filipová.  
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C) Kulturní aktivity 

 
V roce 2019 zajistilo Zastoupení JMK při EU řadu propagačních akcí, o kterých je dále pojednáno 

v samostatné kapitole. Mimo to byl Jihomoravský kraj již podruhé výborně prezentován na veletrhu 

outdoorových sportů Fiets en Wandelbeurs Vlaanderen 2019 v belgickém Gentu, kde Zastoupení 

informovalo o možnostech aktivní dovolené na jižní Moravě zejména prostřednictvím pěší a 

cykloturistiky - tzv. vinařských stezkách, historických památkách, možnostech kempování, ale i dalších 

turistických možnostech Jihomoravského kraje. Veletrh proběhl ve dnech 2. 2. – 3. 2. 2019 a 

návštěvnost se pohybovala přibližně kolem 15 000 osob. 

Během léta a zkraje podzimu se KJMK opět po roce zapojila do příprav již 4. ročníku Brno design 

days, které proběhly ve dnech 3. 10. – 6. 10. 2019. A to z důvodu důležitosti tématu z nadnárodního 

pohledu, neboť podpora kulturních a kreativních průmyslů má v EU stále rostoucí prioritu. Letošní 

ročník největší brněnské designové akce měl téma „retail therapy“. Jak může design pomoct místním 

podnikům a maloobchodníkům? Návštěvníci měli možnost nakouknout do myšlenek průkopníků, 

kteří formují to, jak se vyvíjí maloobchod a skrze něj i charakter celého města. Pod toto téma byl také 

schován fenomén brněnských gastropodniků nebo obnova starých obchodních center či výroba 

recyklovaného nábytku pomocí 3D tisku. Akce probíhala v prostorech brněnské ikony Vlněna – 

Bochnerův palác a hostila 16 řečníků z ČR i zahraničí, během akce se uskutečnily 2 fashion show, 17 

workshopů, 40 studentských projektů a bylo zapojeno 8 výloh ve veřejném prostoru města Brna. 

Během 4 dní se akce zúčastnilo 2 500 návštěvníků a dosah na sociálních sítích byl přes 100 000 

uživatelů. 

Na půdě zadarské univerzity se uskutečnil i v roce 2019 Český den sestávající se z prezentace 

odborných příspěvků a doprovodného kulturního programu. Jednalo se již o 5. ročník. V polovině 

prosince proběhla vánoční besídka, kde byly studentům představeny české vánoční zvyky, které si 

mohli studenti sami vyzkoušet a nechyběla ani česká vánoční kuchyně. Pro akademickou obec i 

širokou veřejnost byly určeny výstavy fotografií tzv. „Moravského Toskánska“.  

V srbském Kragujevaci a Bělehradě proběhly také v polovině prosince vánoční besídky, kde byly 

studentům také představeny české vánoční zvyky, které si mohli studenti sami vyzkoušet a opět 

nechyběla ani česká vánoční kuchyně. 3 

 

  

                                                 
3 Podklady pro zhodnocení kulturních aktivit zpracovala Ing. Vendula Nováčková 
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D) Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu  

 
Cílem Zastoupení je navázání spolupráce Jihomoravského kraje s ostatními evropskými regiony, 

propagace Jihomoravského kraje v zahraničí, zprostředkování kontaktů a poskytování informací 

o aktuálním dění v evropské politice, prezentování a prosazování zájmů Jihomoravského kraje 

u institucí Evropské unie za účelem udržitelného rozvoje Jihomoravského kraje. 

 

Očekávanými přínosy aktivit Zastoupení je: 

 přímý přístup k aktuálním informacím o politice, legislativě, dotacích EU, projektových 

výzvách a partnerech, 

 vytváření aliancí s ostatními regiony a vliv na politiku EU, 

 zvýšený zájem o spolupráci se subjekty z JMK, zapojení do mezinárodních konsorcií 

a projektů, 

 rozvoj turistického ruchu JMK. 

 

Usnesením č. 6568/07/R 110 Rady Jihomoravského kraje a Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 

na 17. zasedání dne 19. 4. 2007 byl schválen seznam prioritních oblastí, v nichž Zastoupení sleduje 

vývoj evropské politiky, legislativy a finančních instrumentů, informuje o nich a prosazuje zájmy 

Jihomoravského kraje zejména v následujících tematických prioritách: 

 moderní technologie a produkty s vysokou přidanou hodnotou 

 vzdělávání 

 kvalitní životní prostředí a krajina 

 zemědělství a rozvoj venkova 

    transport 

 

Mezi hlavní úkoly Zastoupení v roce 2019 patřilo: 

1. získávání a předávání aktuálních informací o připravované legislativě EU, dotačních 

programech, možných projektových partnerstvích, soutěžích, zasílání reportů z konferencí, 

pracovních skupin a workshopů, 

2. příprava a realizace seminářů, prezentací a dalších aktivit na témata specifická pro JMK 

a v zájmu JMK, zastupování na pracovních skupinách, 

3. podpora klíčových žadatelů z JMK o finanční podporu z evropských zdrojů, 

4. zprostředkování kontaktů mezi odpovědnými představiteli evropských institucí 

a jihomoravskými zástupci z oblasti politiky, veřejné správy, vědy a podnikatelské sféry, 

5. navazování kontaktů a spolupráce s ostatními evropskými regiony, 

6. realizace studentských stáží v Zastoupení JMK, 

7. poskytování informací zájemcům o informace o JMK, 

8. přednášky pro studenty jihomoravských středních a vysokých škol a také pro akademické 

pracovníky vysokých škol. 
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Hlavní úkoly Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v roce 2019 

 

1. Získávání a předávání aktuálních informací o připravované legislativě EU, dotačních 

programech, možných projektových partnerstvích, soutěžích, zasílání reportů 

z konferencí a workshopů 

 

- Pravidelně je každý pátek rozesílán a zveřejňován týdenní Monitoring EU. 

- Pravidelné informování o vývoji regionálních a tematických operačních programů díky 

kontaktu s klíčovými pracovníky Evropské komise a Stálého zastoupení ČR při EU.   

- Sledování možnosti rozvoje vědy, výzkumu, vývoje a inovací v regionech. 

- Získávání a předávání informací o problematice transevropských dopravních sítí TEN-T. 

Zdůraznění potřeb budování projektů souvisejících s těmito dopravními sítěmi a podpora 

výstavby a rekonstrukce dopravních multimodálních uzlů. 

- Monitoring kohezní a rozpočtové politiky EU zejména pro následující programové období po 

roce 2020 z důvodu představení návrhů Evropské komise a začátku oficiálních vyjednávání. 

- Monitoring informací v oblasti tzv. komunitárních programů opět zejména pro následující 

programové období po roce 2020 (např. Horizont 2020  Horizont Evropa, Erasmus+). 

- Sledování legislativních prací týkajících se období 2020+ a možností pro JMK a prosazování 

zájmů například prostřednictvím veřejných konzultací, pozičních dokumentů a osobní účasti 

na uzavřených jednáních.  

- Předávání informací z pracovních skupin sítě ERRIN (Síť vědecko-výzkumných regionů). 

- Zaslání zápisů nebo předávání informací z více než 150 navštívených konferencí a 

workshopů - hlavními tématy byly kohezní politika a víceletý finanční rámec EU, věda a 

výzkum, životní prostředí a další, podrobné členění v tabulce níže. Z důvodu 

interdisciplinarity a prolínání témat na konferencích a seminářích jsou počty přibližné: 

 

                  téma akce      počet konferencí/seminářů 

věda a výzkum 8 

zdraví 7 

životní prostředí, oběhové hospodářství, změna klimatu 14 

konkurenceschopný region, udržitelný rozvoj 10 

kohezní politika, dlouhodobý finanční rámec a rozpočet EU 17 

inovace a investice 14 

doprava, mobilita 11 

moderní technologie, průmysl (4.0), vesmír 9 

vzdělávání 4 

design a kreativita, kulturní dědictví, cestovní ruch 12 

sociální témata, občanství 12 

zemědělství a nakládání s vodou 8 

energetika 13 

RIS, smart specializace 11 

 

- Osobní informování nebo zasílání desítek výzev zapojení se do projektových partnerství či dalších 

iniciativ (zejména díky spolupráci s jinými regionálními kancelářemi v Bruselu a síti ERRIN a PURPLE).   
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- Osobní informování nebo zasílání výzev zapojení se do různých soutěží (např. RegioStars, 

Europe in my Region, Evropský podnikatelsky zaměřený region, iCapital, European Digital 

Skills Award, Cena Jana Amose Komenského pro střední školy a další).  

- Účast na Informačních dnech pořádaných zejména Evropskou komisí a předávání informací 

do regionu (např. 13. 6. 2019 informační den k Evropskému sboru solidarity, 25. 6. – 27. 6. 

2019 o výzvách programu Horizont 2020 v oblasti energetiky, 7. 10. 2019 o výzvách v oblasti 

dopravy) 

- Pravidelné předávání materiálů z konferencí a seminářů, zejména jednotlivým odborům KrÚ 

JMK a účastníkům setkání Regon.  

 

Z výše zmíněných aktivit jsou výzvy, materiály a informace čerpány a předávány z různých zdrojů. 

Bilaterální schůzky, formální i neformální osobní i elektronickou komunikaci apod. nelze vyčíslit, 

pro ilustraci však uvádíme alespoň přibližné rozdělení navštívených akcí dle jejich organizátorů: 

 

    pořadatel       počet akcí 

síť ERRIN 40 

Evropský Výbor regionů 22 

Evropská komise, agentury 20 

Evropský parlament 2 

Hospodářský a sociální výbor 3 

regionální kanceláře, zastoupení států 18 

jiné zájmové skupiny, think tanky, projekty 42 

Stálé zastoupení ČR při EU a jiné CZ subjekty 3 

 

 

2. Příprava a realizace seminářů, prezentací a dalších aktivit na témata specifická 

pro JMK a v zájmu JMK, zastupování na pracovních skupinách 

 
V roce 2019 proběhla prezentace Jihomoravského kraje prostřednictvím aktivit Zastoupení JMK při 

EU nebo v rámci spolupráce s partnery na více než čtyřiceti větších akcích, a to jak v Bruselu, resp. 

Belgii a Lucemburku, tak přímo v Jihomoravském kraji. Prezentace regionu, (spolu)organizace akcí, 

zajišťování další logistické a organizační podpory a podobné činnosti probíhají buď každý rok 

opakovaně, nebo jsou připravovány akce nové, většinou ve spolupráci s těmito hlavními partnery: 

- České centrum Brusel,  

- Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO),   

- jiná regionální zastoupení, zejména partneři ze sítí PURPLE a ERRIN, 

- Velvyslanectví ČR při Belgickém království, 

- Stálé zastoupení ČR při EU. 
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Dle toho je lze rozdělit přibližně následovně: 

        typ akce                               počet akcí 

kulturní akce  8 

věda, výzkum, vzdělávání (vč. spolupráce se SŠ a ULB) 7 

prezentace regionu (zejména turismus a vinařství) 10 

doprovod delegací, hostů 8 

lobby / advokační akce 4 

jiné (např. ETY, projektová setkání, GA PURPLE) 5 

 

Kromě toho je JMK zastupován a jeho zájmy prezentovány v rámci účasti na pracovních skupinách, 

zasedáních a jednáních, jejichž počet však nelze přesně vyčíslit, uvádíme je příklady níže.  

 

Pravidelně během roku, dlouhodobě: 

- Pravidelná účast na setkáních sítě PURPLE a prezentace projektů a záměrů JMK – 

5 pracovních skupin v Bruselu (26. 3., 10. 7., 18. 9., 20. 11. a 21. 11. 2019), 2 Generální 

shromáždění (27. 6. – 29. 6. v německé Postupimi a 27. 9. 2019 v Bruselu), lobby skupiny se 

samostatně v tomto roce nekonaly. Místo toho se však konalo několik větších jednorázových 

akcí, které jsou uvedeny v následující části kapitoly. Na pracovních skupinách proběhla 

reflexe dosavadního fungování a zhodnocení možných řešení ke zvýšení kvality schůzek. 

Schůzky pokračovaly v modelu dvoudenních setkání, kdy je první den věnován odbornému 

tématu (například územní plánování, zemědělství, doprava) s cílem kvalitní výměny informací 

a předání dobré praxe mezi příslušnými zaměstnanci regionálních úřadů nebo jimi 

pověřenými odborníky, věnující se tomu tématu odborně. Druhý den je pak věnován 

obecnějším organizačním otázkám - Zastoupení se v tomto roce vždy účastnilo obou dní 

setkání. V březnu proběhlo setkání na téma peri-urbánní doprava, v září bylo tematické 

setkání zaměřeno na územní plánování.  

- Pravidelná účast na pracovních skupinách sítě ERRIN, prezentace projektů a záměrů JMK - 
zejména pracovní skupiny pro smart specializaci, design a kreativitu, biohospodářství, zdraví, 
smart cities, dopravu, inovace a investice, např. aktivní prezentace RIS, spolupráce kraje s 
univerzitami a úspěšných projektů JIC (17. 6. 2019). 

- Pravidelné zastoupení JMK na setkáních k budoucnosti kohezní politiky (dále KP) po roce 

2020, zejména pořádané Výborem regionů nebo regionálními zastoupeními / sítěmi v Bruselu 

(např. 22. 2. 2019 Budoucnost KP po roce 2020, 4. 6. 2019 Lepší komunikace v oblasti politiky 

soudržnosti, 9. 7. 2019 konzultace zainteresovaných stran ke stanovisku Výboru regionů 

Výzvy metropolitních regionů a jejich pozice v budoucí KP po roce 2020, 16. 12. 2019 

představení společné pozice ČR a SR ve Výboru regionů). 

- Pravidelné zastoupení JMK na setkáních Baltsko-jaderského koridoru v Bruselu, který 

je součástí dopravních sítí TEN-T a prochází i Jihomoravským krajem. V roce 2019 se v Bruselu 

konala dvě fóra ve dnech 17. 6. 2019 a 22. 11. 2019. 

- Dne 5. 12. 2019 proběhla prezentace Jihomoravského kraje, turistických cílů, kultury a tradic 

ve spolupráci s oddělením bohemistiky na Université Libre de Bruxelles, a to formou 

spoluorganizace vánoční besídky. Ve spolupráci s organizací iShorts byly na setkání promítány 

krátké filmy české výroby, mj. film Moravské elegie, režie Rudolf Šnajdr (jedná se o historický 

příběh z období napoleonských válek a odehrává se v JMK). 

- Pravidelná spoluorganizace čtyř tzv. Science café, tedy neformální debaty s českými vědci 

pro desítky účastníků: s odborníkem na aplikaci pokročilých materiálů v biologii prof. 
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Adamem Vojtěchem (28. 2. 2019). Uznávaný vědec v oblasti chemie a biochemie a odborník 

na aplikaci pokročilých materiálů v biologii. Prof. Adam se se svým týmem mimo jiné 

zaměřuje na protein metalothionein, který by mohl být jedním z klíčů k zabránění vzniku 

rezistence na léčbu nádorových onemocnění prostřednictvím léčiv založených na kovech. 

Potvrzení této skutečnosti by mohlo v budoucnu přispět k účinnější léčbě. Vojtěch Adam je 

prorektorem Mendelovy univerzity v Brně a výzkumným pracovníkem Vysokého učení 

technického (VUT) v Brně; s doc. Danielem Nývltem (18. 6. 2019) z Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity. Pan Nývlt je uznávaným vědcem v oblasti kvartérní geologie a vede 

Český antarktický výzkumný program. Zároveň je také hlavním výzkumníkem České polární 

výzkumné infrastruktury a ředitelem Polar-Geo-Lab Masarykovy univerzity; s expertem na 

biomechaniku a modelování lidského těla doc. Luďkem Hynčíkem (3. 10. 2019) a nakonec 

s odbornicí na biohospodářství a lidskou ekologii doc. Evou Cudlínovou (27. 11. 2019). 

- Pravidelná účast na zasedání jihomoravské R&D skupiny (REGON)4 v Jihomoravském 

inovačním centru. Každý měsíc tak funguje sdílení podnětů na téma věda, výzkum, inovace, 

vzájemné informování jednak o aktivitách Zastoupení v Bruselu a událostech v EU a jednak 

o činnosti členů skupiny – výzkumných ústavů a dalších organizací v JMK. 

 

Každoročně jednou a nové aktivity: 

- Prezentace JMK a možností aktivní dovolené na Moravě zejména prostřednictvím pěší a 

cykloturistiky na veletrhu Fiets en Wandelbeurs Vlaanderen 2019 v Gentu (2. 2. – 3. 2. 

2019). 

- Prezentace JMK a spoluorganizace sedmého ročníku slavnostního vyhlášení výsledků ankety 

Evropský strom roku v Evropském parlamentu (19. 3. 2019). 

- Organizace předvolební debaty brněnských kandidátů na europoslance do Evropského 

parlamentu „Vize EU“ v Brně (25. 4. 2019). 

- Zajištění vín na 12. Český ples v Lucemburku (4. 5. 2019). 

- Zajištění prezentace JMK jako inovativního a turisticky atraktivního regionu, vč. ochutnávek 

regionálních specialit, na Dnu otevřených dveří institucí Evropské unie v budově Výboru 

regionů jako jediný český kraj (4. 5. 2019). 

- Prezentace činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje při EU během tzv. „Muzejní noci“ 

v rámci Krajského úřadu JMK (18. 5. 2019). 

- Organizační výpomoc při vítání českých občánků (zapsaných do evidence obyvatel ČR 

prostřednictvím konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v Bruselu) pracovnicí kanceláře 

primátora města Brna a Chargé d'affaires Velvyslanectví ČR v Belgii (7. 6. 2019).  

- Zajištění dopravy propagačních předmětů, pamětních mincí a diplomů na vítání českých 

občánků v Lucemburku (slavnostní akt proběhl 6. 6. 2019). 

- Spoluorganizace největší české prezentační akce pro širokou veřejnost v Bruselu tzv. Czech 

street party (v roce 2019 již 12. ročník), prezentace Jihomoravského kraje, turistických cílů, 

regionálních specialit, vědecko-výzkumného zázemí a potenciálu, udržení nových partnerů 

pro akci – města Brna/TIC Brno, Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického a 

zajištění tak největší viditelnosti ze všech českých subjektů (14. 6. 2019). 

- Organizace brněnského křtu knihy Jak jsem potkala Brusel novinářky Kateřiny Farné alias 

Bruselské sojky. Kniha představuje příběhy a zajímavosti z Belgie a Bruselu (19. 6. 2019). 

                                                 
4 http://www.risjmk.cz/cz/na-cem-pracujeme/excelence-ve-vyzkumu/projekty/regon/ 
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- Zajištění prezentace moravských vín a brněnské barové scény, poskytování informací o JMK 

v rezidenci Stálého představitele ČR při EU, velvyslance Jakuba Dürra pro cca 300 hostů 

zejména z řad evropských institucí, které mají zásadní vliv na zemědělskou a regionální 

politiku Evropské unie, europoslanců, dalších politiků a podnikatelů (11. 7. 2019). 

- Spoluorganizace incomingové mise „Czechia: Birthplace of Robots – Cyber Security and 

Digital Technology Trip“ zástupců evropských institucí a velvyslanců vybraných členských 

zemí EU z Výboru stálých zástupců vlád členských států EU, tzv. COREPER I. Delegace byla 

vedena představiteli Stálého zastoupení ČR při EU. Mise navštívila např. NÚKIB, Mendelovu 

univerzitu, Fakultu informatiky MUNI, JIC, Seznam.cz, Vilu Tugendhat. Zastoupení 

spoluorganizovalo pro členy mise a zástupce z navštívených institucí networkingovou večeři 

(11. 9. – 14. 9. 2019). 

- Spoluorganizace vernisáže výstavy výtvarné skupiny "Nesourodí" v Bruselu, prezentace 

Jihomoravského kraje a moravských vín, včetně prezentace práce studentů Integrované 

střední školy Slavkov u Brna (16. 9. 2019). 

- Ve spolupráci s CEITEC a CzechGlobe organizace diskuzního setkání na téma „Vylepšení 

Evropské charty pro přístup k výzkumným infrastrukturám“ z pohledu odpovědného 

výzkumu a inovačního přístupu. Mezi řečníky patřil Jan Hrušák, předseda Evropského 

strategické fóra pro výzkumné infrastruktury či Adam Tyson, vedoucí sekce výzkumných a 

průmyslových infrastruktur na Generálním ředitelství Evropské komise pro výzkum a vývoj a 

Anna Roig z Ústavu materiálových věd v Barceloně. Včetně prezentace moravských vín (25. 9. 

2019). 

- Zajištění a organizace delegace JMK na Evropském týdnu regionů a měst 2019. 5-členná 

delegace z Krajského úřadu JMK a 3-členná delegace z MMB. Zajištění programu a 

tematických schůzek pro členy delegace (7. 10. – 10. 10. 2019). 

- Spoluorganizace akce zaměřené na vědeckou diplomacii: PROPOJENÍ VĚDY A POLITIKY. 

Věda jakožto nástroj diplomacie má dlouhou tradici a v současné době nabývá na popularitě 

nejen v EU, ale také v jednotlivých členských státech. Evropská společnost čelí stále 

naléhavějším a komplexnějším výzvám, které mají často globální povahu a jejichž řešení 

vyžaduje koordinované mezinárodní úsilí. Během akce probíhala také prezentace 

jihomoravského vína (15. 10. 2019). 

- Organizace bruselského křtu knihy Jak jsem potkala Brusel novinářky Kateřiny Farné alias 

Bruselské sojky. Kniha představuje příběhy a zajímavosti z Belgie a Bruselu. Během akce 

probíhala prezentace jihomoravských vín (21. 10. 2019). 

- Zajištění vín z JMK na slavnostní recepci u příležitosti oslav 101 let Dne vzniku 

samostatného československého státu, kterou společně pořádali tři velvyslanci ČR působící 

v Bruselu. (22. 10. 2019). 

- Organizace jednání zástupců digitální sítě EDUC (European Digital UniverCity) v Bruselu 

(členem také Masarykova univerzita) v prostorech bruselské kanceláře (6. 11. 2019). 

- Spoluorganizace prezentace regionu Znojmo v Bruselu jako příkladu dobré praxe využití 

fondů Evropské unie a osvědčených postupů v projektech cestovního ruchu. V rámci akce 

byla prezentována cimbálová muzika v podání znojemské skupiny Denár a nechyběla 

prezentace vín z VOC Znojmo. Zastoupení znojemské delegaci zajistilo schůzky na Stálém 

zastoupení ČR při EU a v Českém centru Brusel (13. 11. 2019).  

- Prezentace Jihomoravského kraje, turistických cílů, kultury a tradic na národním dnu v 

EEAS (Evropská služba pro vnější činnost EU): Slavnostní česko-slovenský večer u příležitosti 

státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu pořádají v Bruselu ve 

spolupráci čeští a slovenští pracovníci EEAS. Mezi příchozími hosty byli např. zástupce 
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vojenského představitele ČR při EU, členové zahraničních ambasád, vysocí představitelé z 

EEAS, NATO a evropských institucí a další osobnosti  (19. 11. 2019). 

- Spoluorganizace konference Boosting Innovation Tour Evropské komise, která se konala na 

brněnském výstavišti, konference hostila řečníky z ČR i ze zahraničí (19. 11. 2019). 

- Zajištění a koordinace české delegace na festivalu Meet & Build – festival počítačových her. 

V rámci jediného belgického festivalu videoher Meet & Build v Charleroi se v roce 2019 

odehrál focus na ČR se silným zastoupením brněnských studií. Celý program vznikl v těsné 

spolupráci s brněnskou GameDev Area. (23. 11. 2019). 

-  Zajištění přednášejí z JMK na EU Design Days, které každoročně pořádá síť ERRIN. Během 

konference se představily projekty, jež kladou důraz na udržitelnost a oběhové hospodářství. 

Kromě zisku nových znalostí o kreativních inovačních systémech, designu a spolupráci byla 

konference příležitostí vytvářet nová partnerství a zapojit se do interaktivních workshopů. 

Jedním ze 17 speakerů z 11 zemí Evropy byla také Helena Továrková, ředitelka Nadace 

Veronica, která mluvila zejména o udržitelnosti a upcyclingu v Jihomoravském kraji. (26. 11. 

2019). 

- Zajištění organizace tradičního Czech Fashion festivalu 2019 (Re-Velvet) v Bruselu. Loňský 

ročník odrážel oblasti, kde se dnes móda pohybuje, pokud jde o spotřebu oblečení a věcí, 

které nás obecně obklopují. Zaměření na oblast udržitelnosti, recyklace a modernizace byly 

tedy hlavním tématem. Na festivalu bylo zároveň připomenuto 30. výročí Sametové revoluce. 

Na akci proběhla prezentace vybraných českých módních designerů, mezi nimi také 3 z 

Jihomoravského kraje, konkrétně šlo o designéry Queen's Wood Studio, Jan Bražina a Hana 

Kubešová. Krom tradičního fashion marketu proběhla i série inspirativních workshopů, např. 

na výrobu vlastních šperků nebo batohů. (29. 11. – 1. 12. 2019). 

- Organizační výpomoc a propagace moravského vinařství a turistických možností 

Jihomoravského kraje na společenské akci NATO Charity Bazaar v Bruselu (17. 11. 2019). 

- Prezentace JMK na největší mezinárodní charitativní akci v Lucemburku 60. Bazaar 

International – předání dárkových sad do tomboly (30. 11. – 1. 12. 2019). 

- Zajištění prezentačního stánku Jihomoravského kraje, prezentace zejména turistických cílů, 

kultury a tradic, včetně prezentace SŠ Charbulova na oslavě 25. výročí Výboru regionů (4. 12. 

2019). 

- Organizace foto soutěže: PROJEKTY EU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2019 pro studenty 

středních škol v kraji. Studenti měli za úkol vyfotit jakýkoli projekt (spolu)financovaný z 

prosředků EU a krátce ho pospat v anglickém jazyce. Výherci pojedou v roce 2020 na exkurzi 

do Bruselu (podzim 2019). 

 

 

3. Podpora klíčových žadatelů z JMK o finanční podporu z evropských zdrojů  

 

- Zprostředkování informací  z Info dnů a jednání pracovních skupin sítě ERRIN, předávání 

nabídek zapojení se do evropských projektů, a to například pracovníkům vědecko-

výzkumných institucí v kraji, dále CCR JM, hospodářským komorám, JIC a dalším.  

- Sledování témat životního prostředí, např. účast na setkání zahájení spolupráce v rámci tzv. 

„Water Smart Territories“ – platforma k řešení problémů s vodou (30. 9. – 1. 10. 2019). 

- Sledování témat inovací, smart specializace, ICT, pokročilých materiálů a nanotechnologií, 

podpory podnikání mladých, vzniku start-upů, podpory rozvoje malých a středních podniků 

a podpory rozvoje podnikavosti. 
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- Komunikace s klíčovými subjekty JMK (KrÚ JMK, JIC, Statutární město Brno, brněnské VŠ), 

v oblasti velkých infrastrukturních projektů např. CEITEC, ICRC a na druhé straně 

s institucemi v Bruselu (GŘ EK pro výzkum, regionální politiku, CZELO, Stálé zastoupení ČR při 

EU). 

- Sledování tématu designu a kreativity v souvislosti se vznikem Kreativního centra Brno a 

v návaznosti na téma výroční konference RIS JMK, zapojení se do EU Design Days (26. 11. 

2019). 

- Informování obcí o možnosti zapojení se do soutěže „Náš evropský projekt“ (jaro 2019). 

- Informování studentů o možnosti zapojit se do výzvy „Discover EU“ (dvakrát během roku 

2019) – několik studentů JMK bylo vybráno a mohli/ mohou cestovat po EU měsíc zdarma. 

- Informování obcí o možnosti zapojení so do iniciativy Wifi4EU - projekt Evropské komise, 

díky kterému můžete získat zavedení bezplatného wi-fi připojení pro občany a návštěvníky ve 

veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní 

střediska nebo muzea (několikrát během roku 2019). 

- Informování mladých politiků do 40 let v rámci JMK o možnostech zapojení se do aktivit 

Evropského výboru regionů (dvakrát v roce 2019). 

- Informování středních škol v JMK o možnosti zapojit se do soutěže Evropské komise - Cena 

Jana Amose Komenského za kvalitní výuku o Evropské unii (listopad 2019). 

 

 

4. Zprostředkování kontaktů mezi odpovědnými představiteli evropských institucí 

a jihomoravskými zástupci z oblasti politiky, veřejné správy, vědy a podnikatelské 

sféry 

 

Zastoupení zprostředkovalo setkání a jednání mezi představiteli JMK, europoslanci, pracovníky 

Evropské komise, Výboru regionů, CZELO, Velvyslanectví ČR v Belgii, zastoupení EU regionů v Bruselu, 

pracovníky Evropského hospodářského a sociálního výboru, a to písemně, telefonicky, osobně – 

například tematické schůzky pro úředníky z JMK během Evropského týdne regionů (6. 10. – 10. 10. 

2019). Dále zprostředkovalo kontakty na subjekty v JMK a nabídky pro vystoupení na mezinárodních 

konferencích v Bruselu nebo jinde v Evropě – například zajištění vystoupení zástupce z JMK na EU 

Design Days (26. 11. 2019), delegace speakerů z českého herního průmyslu na festivalu Meet & Build 

v Charleroi (23. 11. 2019) včetně speakera z JIC a delegace z GameDev Area Brno. 

 

Společenské akce, na kterých se organizačně podílelo Zastoupení, přispěly k navázání neformálních 

kontaktů mezi představiteli Jihomoravského kraje a reprezentanty evropských a českých institucí. 

 

 

5. Navazování kontaktů a spolupráce s ostatními evropskými regiony 

Zastoupení spolupracuje jak s ostatními zastoupeními českých regionů (např. v rámci setkání 

k budoucnosti kohezní politiky po roce 2020), ale zejména při organizaci společných českých akcí 

(např. Science café, Czech Street party), tak se zastoupeními slovenských regionů, partnerských 

regionů JMK (zejm. Bratislavský samosprávný kraj, Dolní Rakousko, Košický kraj) a se zastoupeními 

některých jiných evropských regionů a měst, hlavně v rámci sdružení PURPLE a sítě vědecko-

výzkumných regionů ERRIN. Spolupráce probíhá nejčastěji formou předávání informací 

o projektových možnostech, uveřejňování pozvánek na akce, spoluorganizace akcí, zajištění podpory 

společných projektů nebo prosazování společných zájmů.  
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Zastoupení se také účastnilo setkání národní delegace Výboru regionů v souvislosti s agendou člena 

Výboru regionů p. Stanislava Juránka a náhradníka p. radního Miroslava Kubáska.  

 

Zastoupení zahájilo v roce 2019 spolupráci také se zastoupeními evropských institucí v ČR. Např. 

spolupráce se Zastoupením Evropského parlamentu v ČR, které poskytuje brožury k doplnění 

přednášek na středních školách. Díky této spolupráci se Zastoupení JMK při EU účastnilo setkání u 

kulatého stolu „Jak (ne)komunikovat o Evropě?“, kde se řešila např. rizika a příležitosti komunikace 

evropských témat a problematika komunikace klimatické změny a opatření, které Evropská unie 

provádí a do budoucna se chystá přijmout. Kulatého stolu se účastnili zástupci Úřadu vlády, poslanci 

Evropského parlamentu, zástupci z univerzitního prostředí, či Svazu průmyslu a obchodu nebo médií. 

Zastoupení bylo jediná instituce zastupující regionální strukturu. 

 

Zastoupení v roce 2019 zahájilo komunikaci a spolupráci s Úřadem vlády, zejména nad tématem 

Předsednictví ČR při Radě EU v druhé polovině roku 2022. Dále spolupracuje s Eurocentrem Brno na 

organizaci přednášek pro studenty SŠ v Jihomoravském kraji. 

 

Zastoupení je od roku 2019 členem pracovní skupiny „CZ PRES BRUSEL“, která řeší chystané akce 

během Předsednictví ČR při Radě EU v druhé polovině roku 2022 v Bruselu. Členy pracovní skupiny 

jsou také zástupci Stálého zastoupení ČR při EU, Velvyslanectví ČR při Belgickém království, Českého 

centra Brusel, Czech Tourismu Benelux, dalších českých regionálních zastoupení při EU a CZELO. Na 

pravidelných setkáních se pracovní skupina také propojuje s Úřadem vlády pomocí telekonference.  

 

 

6. Realizace studentských a pracovních stáží  

 

- Erasmus+ pracovní stáže studentů (příp. již absolventů) Mendelovy a Masarykovy univerzity 

– celkem 6 stážistů v průběhu roku 2019.  

- Spoluorganizace schůzek a představení aktivit Zastoupení v rámci tzv. focus stáží (zástupce z 

Newton College ve dnech 7. 10. – 11. 10. 2019) nebo hostům kanceláře CZELO, jiných 

regionálních kancelářích a dalších institucí, např. velvyslanectví.  

 

7. Poskytování informací zájemcům o informace o JMK 

 

Vedle předávání informací regionálním partnerům a evropským institucím byly zprostředkovány 

informace potenciálním turistům, jimž byly na propagačních akcích spolu/organizovaných 

Zastoupením nebo přímo v kanceláři poskytnuty informační materiály, zájemcům o obchod 

s moravským vínem byl zprostředkován kontakt na Vinařský fond.  

 

Kromě informací o JMK Zastoupení během posledních let stále posiluje aktivity a osobní 

informování v JMK o EU. 

Zastoupení zodpovědělo několik dotazníků k diplomovým pracím nebo poskytlo rozhovor o stážích a 

na téma působení regionů v Bruselu např. při výzkumu Masarykovy univerzity, setkalo se s řadou 

studentů i zástupců veřejnosti a nových partnerských subjektů se zájmem o informace o činnosti. 
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Pravidelně je aktualizován web www.kjmk.eu, který informuje nejen o činnosti Zastoupení JMK při 

EU v Bruselu, ale také o činnosti celé příspěvkové organizace KJMK, p.o. Zastoupení spravuje 

facebookový profil v českém a anglickém jazyce Representation of the South Moravian Region to 

the EU, kde každý den informuje o probíhajících konferencích, workshopech, soutěžích, předsednictví 

a dalších. Na Facebooku byly také zveřejňovány fotky z navštívených či pořádaných akcí.  Pravidelně 

je využíván také instagramový profil repre_smr. Zde Zastoupení informuje o své činnosti 

prostřednictvím fotografií a videí přímo v aktuálním čase dění. Tento profil je provázán s výše 

zmíněnou facebookovou stránkou a např. i pomocí „hashtagů“ zvětšuje dosah informací na sociálních 

sítích a prezenci Zastoupení ve virtuálním světě. V roce 2019 Zastoupení také začalo spravovat svůj 

vlastní twitterový účet Representation of South Moravia to the EU. Zde Zastoupení informuje o 

novinkách z EU a svých aktivitách v reálném čase, pomocí tzv. „hashtagů“ je provázáno s dalšími 

organizacemi a příspěvky mají velký dosah.  

 

Zastoupení pravidelně informovalo o své činnosti na zasedání Komise pro meziregionální vztahy a 

Výboru pro meziregionální vztahy.  

 

8. Přednášky pro studenty jihomoravských středních a vysokých škol a také pro 
akademické pracovníky vysokých škol 
 

Zastoupení také zajistilo v Jihomoravském kraji množství přednášek pro studenty jihomoravských 

středních a vysokých škol a také pro akademické pracovníky vysokých škol (o možnostech 

projektových partnerství, činnosti sítě ERRIN a další). V první polovině roku proběhlo 11 přednášek na 

středních školách, v druhé polovině to bylo již 31 přednášek, z nichž některé byly uskutečněny v 

rámci nově zahájené spolupráce s Eurocentrem Brno. Přednášky proběhly nejen na středních školách 

v Brně, ale také v dalších městech Jihomoravského kraje, konkrétně bylo uskutečněno několik 

výjezdů na střední školy ve Znojmě, Blansku, Sokolnicích, Židlochovicích, Ivančicích, Vyškově či ve 

Slavkově u Brna. Během přednášek se studenti dověděli nejen o fungování a činnosti samotného 

Zastoupení, ale také obecně o EU a jejích institucích, evropských mýtech nebo o tom, jakým 

způsobem se mohou do aktivit EU zapojit oni sami. Představeny byly možnosti „aktivního občanství“, 

včetně kontaktních organizací, které zajišťují účast mládeže na evropských projektech, dále pak 

možnosti stáží či pracovních pozic pro mladé v Bruselu a potažmo v celé EU. V rámci přednášek byly 

také zmíněny další důležité instituce, které v Bruselu sídlí, jako například Zastoupení ČR při EU, které 

je důležitým partnerem Zastoupení při organizaci řady pořádaných akcí a zároveň klíčovým 

partnerem pro blížící se předsednictví ČR v Evropské radě. V rámci přednášek byla také prezentována 

tradiční fotosoutěž pro středoškoláky, která je zaměřena na evropské projekty v kraji a která je mezi 

studenty velmi oblíbená. Mimo vlastní přednášky zprostředkovalo Zastoupení také několik přednášek 

europoslanců na školách v Jihomoravském kraji. Konkrétně jihomoravské školy navštívili europoslanci 

Luděk Niedermayer a Tomáš Zdechovský, Zastoupení také aktuálně spolupracuje s europoslankyněmi 

Markétou Gregorovou, Radkou Maxovou či Kateřinou Konečnou a s dalšími zástupci či úředníky z 

mnohých institucí v Bruselu. Další cyklus přednášek Zastoupení, včetně přednášek zmíněných hostů, 

je již dohodnut na rok 2020.  

Kromě prezentace možností pro studenty dále poskytuje Zastoupení poradenství pro konkrétní 

učitele, kteří se zajímají o možnosti vycestování do Bruselu či do EU obecně. Zastoupení má také 

možnost zajistit pro pedagogy výukové materiály, které jim výuku o EU usnadní a pro studenty zajisté 

zpestří. 

 

http://www.kjmk.eu/
https://www.facebook.com/Representation-of-the-South-Moravian-Region-to-the-EU-1632849483616453/
https://www.facebook.com/Representation-of-the-South-Moravian-Region-to-the-EU-1632849483616453/
https://www.instagram.com/repre_smr/
https://twitter.com/repre_smr
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Na realizaci bruselských aktivit vynaložila KJMK finanční prostředky v celkové výši 2 116 099,29 Kč5.  

  

                                                 
5 Podklady pro zprávu o Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v Bruselu zpracovala ředitelka organizace Ing. 
Vendula Nováčková 
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II. Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců 

 

KJMK měla k 31. 12. 2019 v pracovním poměru 4 zaměstnance, všechny s místem výkonu práce 

v Brně.  

 

Strukturu a počty zaměstnanců k 31. 12. 2019 znázorňuje následující tabulka. 

 

 

Struktura a počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 12. 2019 

 

název pozice 

 

úvazek 

 

fyzicky 

ředitelka 1,00 1 

ekonomka 1,00 1 

vedoucí referátu zahraničních vztahů -- -- 

referent zahraničních vztahů 0,80 1 

administrativní a spisový pracovník, asistent 0,50 1 

celkem 3,30 4 

 

Organizace zaměstnává pracovníky také na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

V průběhu roku 2019 měla organizace uzavřenou 1 dohodu o pracovní činnosti: 

- DPČ na dobu neurčitou se mzdovou a finanční účetní uzavřena od 02/2015 s posledními účinnými 

změnami od 1. 8. 2019 zůstává nadále v platnosti,  

V průběhu roku 2019 uzavřela organizace 7 dohod o provedení práce: 

- 3 DPP ke komplexnímu zajištění přednášek o Evropské unii a činnosti Kanceláře Jihomoravského 

kraje pro meziregionální spolupráci, p.o. na středních školách v Jihomoravském kraji, pro období 

4. 1. – 31. 1. 2019, 4. 1. – 31. 12. 2019, 1. 10. – 31. 12. 2019, 

- 1 DPP na zajištění pravidelného úklidu nájemních prostor Kanceláře Jihomoravského kraje pro 

meziregionální spolupráci, p.o., pro období 1. 4. – 31. 12. 2019, 

- 1 DPP k zajištění grafických prací a úprav v rámci propagace Kanceláře Jihomoravského kraje pro 

meziregionální spolupráci, p.o. pro období 1. 4. – 31. 12. 2019, 

- 1 DPP na administrativní výpomoc, přípravu a zajištění akcí pořádaných a spolupořádaných 

Zastoupením Jihomoravského kraje při Evropské unii, návštěvy konferencí a workshopů, včetně 

pořízení zápisů a obstarání kontaktů, zaškolení nových stážistů v bruselské kanceláři pro období 

1. 10. – 31. 12. 2019, 

- 1 DPP na zajišťování a zprostředkování kontaktů, sjednávání spolupráce s relevantními 

institucemi, koordinaci projektů, přinášení podnětů k rozvoji spolupráce a prezentaci 

Jihomoravského kraje, poradenskou a konzultační činnost v oblasti regionálního rozvoje, 

zajišťování mentoringu pro období 1. 11. – 20. 12. 2019. 
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Pohyb zaměstnanců za sledované období 
 

V roce 2019 neměla organizace naplněny všechny své pracovní úvazky: 

 

- ředitelka organizace s úvazkem 1,0 pověřena s účinností od 1. 1. 2019 zastupováním dočasně 

neobsazeného místa ředitelky příspěvkové organizace 

- od 1. 2. 2019 byla obsazena pozice referenta zahraničních vztahů s úvazkem 0,5, která se od 1. 3. 

2019 změnila na úvazek 0,8 

- k 31. 12. 2019 byl ukončen pracovní poměr referenta zahraničních vztahů s úvazkem 0,8 

dohodou. 

 

Vývoj obsazenosti pracovních míst ukazuje přehledně následující tabulka:  

 

 

Pohyb zaměstnanců organizace v roce 2019 

 

stav k datu 

úvazky v organizaci fyzický počet 

zaměstnanců obsazené volné 

01. 01.2019 2,5 2,0 3 

01.02.2019 3,0 1,5 4 

01.03.2019 3,3 1,2 4 

31.12.2019 3,3 1,2 4 

 

 

Platové třídy a průměrné platy za sledované období 

 

V průběhu roku 2019 byli v organizaci zaměstnáni pracovníci v platových třídách 7, 10 a 12. Celkový 

objem vyplacených mezd za rok 2019 včetně náhrad mzdy za dočasnou pracovní neschopnost byl 

1 350 172 Kč. 

 

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období 

Všichni zaměstnanci i osoby provádějící činnost na základě dohod o provedení práce nebo dohod 

o pracovní činnosti byli před nástupem do pracovního poměru nebo před zahájením činnosti 

seznámeni s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s povinností se těmito 

předpisy řídit.  

 

Za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nebyl hlášen ani evidován žádný pracovní úraz. 
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněný pro KJMK na rok 2019 byl v rozpočtu JMK schválen 

jako příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 6 275 000 Kč. Usnesením č. 1779/19/Z19 byla 

schválena změna závazného ukazatele stanoveného v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019 

pro Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvkovou organizaci, 

spočívající ve zvýšení příspěvku na provoz bez účelového určení o částku 200 000 Kč, a to v souvislosti 

se změnou sídla organizace. Objem prostředků na platy a OON na rok 2019 byl stanoven na 1 858 

000 Kč. Hospodaření organizace se ve sledovaném období řídilo schváleným rozpočtem na rok 2019. 

 

Během roku 2019 byly provedeny 3 rozpočtové změny: 

 

- K 1. rozpočtové změně došlo 21. 3. 2019 z důvodu zvýšení nákladů v souvislosti ze změnou sídla 

organizace, rozpočet byl navýšen o 200 000 Kč. 

- V 2. rozpočtové změně jsme k 23. 10. 2019 zvýšili položku výnosů o 10 000 Kč (příspěvky na 

učebnice v srbských lektorátech). Dále byly provedeny přesuny mezi jednotlivými účty s ohledem 

na aktuální vývoj hospodaření. 

- 3. rozpočtovou změnou k 31. 12. 2019 jsme upravili výnosy z prodeje služeb o 2 130 Kč (příspěvky 

na jazykový kurz v srbských lektorátech) a výnosy z prodeje materiálu o 4 070 Kč (příspěvky na 

učebnice v srbských lektorátech). Dále byly provedeny přesuny mezi jednotlivými účty a středisky 

dle skutečného čerpání.  

 

 

III.1. Výnosy  

 

Organizace v roce 2019 hospodařila s celkovými výnosy 6 503 413,34 Kč.   

Struktura výnosů je uvedena v následující tabulce: 

 

Výnosy k 31. 12. 2019 

 

v tis. Kč 

Přijatý příspěvek z rozpočtu zřizovatele 6 475,00 

Výnosy z prodeje služeb 14,26 

Výnosy z prodeje materiálu 14,04 

Kurzové zisky 0,11 

Výnosy celkem 6 503,41 

Podrobný rozpis všech výnosů viz příloha č. 15.  

Celkově jsou skutečné výnosy v roce 2019 vyrovnané a činí 100 % plnění upraveného rozpočtu. 
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III.2. Náklady  

 

V roce 2019 organizace čerpala náklady dle upraveného rozpočtu v celkové výši 6 270 556,16 Kč. 

Struktura nákladů je uvedena v následující tabulce: 

 

Náklady k 31. 12. 2019 

 

v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 142,20 

Spotřeba energie 22,20 

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 4,03 

Opravy a udržování 7,45 

Cestovné tuzemské 7,09 

Cestovné zahraniční 324,55 

Náklady na reprezentaci 64,08 

Ostatní služby 3 042,83 

Mzdové náklady včetně OON 1 771,13 

Zákonné sociální pojištění – ZP + SP 558,48 

Jiné sociální pojištění 6,92 

Zákonné sociální náklady 93,12 

Jiné daně a poplatky 8,27 

Ostatní náklady z činnosti  - ostatní pojištění 4,93 

Odpisy dlouhodobého majetku 67,51 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 125,97 

Kurzové ztráty 19,80 

Náklady celkem 6 270,56 

Podrobný rozpis čerpání nákladů viz příloha č. 16. 

 

Celkové plnění upraveného rozpočtu je 96,42%. 

 

III.3. Finanční majetek 

 

Stavy na bankovních účtech 

V roce 2019 měla organizace zřízeny tři běžné bankovní účty u Komerční banky a.s., pobočka Brno, 

z toho 2 vedené v CZK a 1 v EUR.  

 

Hlavním provozním účtem příspěvkové organizace je korunový účet číslo 27-9364530257/0100. 

K tomuto bankovnímu účtu jsou vydány 2 platební karty na jméno, držitelé karet mají hmotnou 

zodpovědnost za platby a výběry uskutečněné prostřednictvím této karty.  

 

Pro potřeby Zastoupení v Bruselu slouží devizový účet v eurech číslo 43-257150207/0100, který je dle 

potřeby doplňován převodem finančních prostředků z hlavního účtu. K tomuto devizovému účtu jsou 

vydány dvě služební platební karty na jméno a držitelé karet mají za výběry prostředků a platby 

kartou hmotnou zodpovědnost.  

 

Pro účely FKSP má organizace zřízen samostatný korunový účet číslo 35-1398750227/0100.  
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Bankovní účty 

Stavy na bankovních účtech: 

počáteční stav k 1. 1. 2019 konečný stav k 31. 12. 2019 

BÚ – provozní prostředky 356 513,27 331 399,60 

BÚ – prostředky IF 134 913,00 151 425,00 

BÚ – prostředky RF 382 533,43 479 845,36 

BÚ – prostředky FO 94 013,00 118 013,00 

BÚ provozní (CZK) celkem 967 972,70 1 080 682,96 

BÚ FKSP (CZK) 18 521,62 17 739,42 

BÚ Brusel (EUR) 655,90 1 558,73 

Přepočet BÚ Brusel kurz k 31. 12. 2018 € = 25,725 kurz k 31. 12. 2019 € = 25,41 

BÚ Brusel po přepočtu (CZK) 16 873,03 39 607,33 

 

Konečný zůstatek obou BÚ byl k 31. 12. 2019 dle účetní evidence 1 120 290,29 Kč. 

 

Stav cenin k 31. 12. 2019 

V evidenci stravenek je vyčíslena zásoba v celkové hodnotě 9 090 Kč (101 ks á 90 Kč). V průběhu roku 

2019 nebyly nakoupeny žádné další ceniny. 

Fyzický stav cenin souhlasí s údaji uvedenými v rozvaze. 

 

Stavy na pokladnách k 31. 12. 2019 

V roce 2019 KJMK vedla 1 pokladnu v CZK a 1 pokladnu v EUR. Obě pokladny byly vedeny na 

brněnském pracovišti. 

 

 

Pokladny 

Stavy na pokladnách 

počáteční stav k 1. 1. 2019 konečný stav k 31. 12. 2019 

Pokladna (CZK) 123,50 3 952,00 

Pokladna valutová (EUR) 91,89 783,14 

Přepočet valutové pokladny kurz k 31. 12. 2018 € = 25,725 kurz k 31. 12. 2019 € = 25,41 

Pokladna valutová                       

po přepočtu (CZK) 

                                         2 363,87 19 899,59 

 

 

Konečný zůstatek obou pokladen byl k 31. 12. 2019 dle účetní evidence 23 851,59 Kč. 

 

III.4. Pohledávky a závazky  

 

Organizace měla ke konci sledovaného období krátkodobé pohledávky, jako jsou poskytnuté zálohy 

na služby, pohledávku za kurzisty a náklady příštích období, v celkové výši 224 353,97 Kč. Dlouhodobé 

pohledávky jsou v celkové výši 19 000 Kč, jedná se o kauci na pronájem kanceláří.  

Závazky organizace ve výši 415 693,50 Kč jsou také krátkodobého charakteru. Jedná se o tuzemské 

dodavatelské faktury, platy zaměstnanců, odvody ZP a SP, zálohovou a srážkovou daň za prosinec 

2019, zákonné pojištění úrazů, nárok na cestovné, stravenky a plavenku, výdaje příštích období 

a  dohadné účty pasivní. Všechny závazky jsou do data splatnosti  

Podrobný rozpis pohledávek a závazků viz příloha č. 17. 
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III.5. Dotace a příspěvky z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu 

 

KJMK obdržela v roce 2019 od zřizovatele příspěvek na provoz postupně v předem stanovených 

měsíčních splátkách v celkové výši 6 475 000 Kč. Žádné další dotace od zřizovatele ani ze státního 

rozpočtu organizace neobdržela. 

Podrobný rozpis viz příloha č. 12. 

III.6. Investice  

 

V roce 2019 organizace nerealizovala žádné investiční akce. 

 

III.7. Doplňková činnost 

 

KJMK dle zřizovací listiny nevykonává žádnou doplňkovou činnost. 

 

III.8. Výsledek hospodaření 

 

V roce 2019 KJMK hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 232 857,18 Kč. Organizace 

není zřízena za účelem podnikání a nevykonává žádnou doplňkovou činnost, také žádná činnost v 

hlavní činnosti nebyla zisková. Hospodářský výsledek je tvořen nedočerpaným příspěvkem na provoz.  

Celková daňová povinnost je nulová. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření počítá s převodem do 

rezervního fondu i do fondu odměn. 

Podrobný rozpis viz příloha č. 10. 

 

IV. Autoprovoz 
 

KJMK měla začátkem roku 2019 pro svoji činnost k dispozici jeden osobní automobil značky Škoda.  

Služební vůz Škoda Octavia byl po celý rok využíván ke služebním cestám v tuzemsku i do zahraničí, a 

to zejména na pracoviště v Bruselu, Zadaru a v Šumadijském okruhu a Bělehradě. Za rok 2019 bylo 

najeto 27 202 km, spotřebováno 1 641,09 litrů nafty a průměrná spotřeba byla 6,033 l nafty/100km. 

Stav tachometru k 31. 12. 2019 činil 87 087 km.  
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

 
 

Úplné stavy majetku v Kč v roce 2019 v členění dle kategorií 

 počáteční stav 

k 1. 1. 2019 

konečný stav 

k 31. 12. 2019 

úbytky majetku 

v roce 2019 

přírůstky majetku 

v roce 2019 

DHM 502 276,00 502 276,00 0,00 0,00 

DDHM 593 832,62 692 157,92 27 642,60 125 967,90 

DDNM 129 169,00 123 324,00 5 845,00 0,00 

PREV (podrozvahová 

evidence) 

 

30 425,49 

 

51 779,49 

 

0,00 

 

21 354,00 

celkem 1 255 703,11 1 369 537,41 33 487,60 147 321,90 

 

V roce 2019 pořizovala organizace drobný hmotný majetek především pro potřeby kanceláří 

v souvislosti se změnou sídla organizace, do podrozvahové evidence pořídila vybavení kuchyňky, 

vybavení pro úklid a kanceláře v celkové výši 147 321,90 Kč. V rámci řádné inventarizace vyřadila 

organizace majetek neupotřebitelný v celkové výši 33 487,60 Kč. Detaily jsou uvedeny 

v Inventarizační zprávě, která je společně s inventarizačními seznamy a zápisy o vyřazení majetku a 

doklady o jeho likvidaci uložena v organizaci. 

 

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
 

Zlepšený hospodářský výsledek předešlého roku byl se souhlasem zřizovatele rozdělen mezi rezervní 

fond a fond odměn. Fond rezerv byl navýšen o 97 311,93 Kč a fond odměn o 24 000,00 Kč.  

Fond investičního majetku byl tvořen z odpisů ve výši 67 512,00 Kč. V dubnu 2019 byl organizací 

odveden nařízený odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 51 000 Kč.  

Fond odměn v roce 2019 nebyl čerpán.  

Všechny tři peněžní fondy byly finančně plně kryty. 

 

FKSP je tvořen ze základního přídělu, který v roce 2019 činil 2 % z celkového objemu vyplacených 

hrubých mezd. K 31. 12. 2019 činil rozdíl mezi stavem bankovního účtu FKSP a stavem fondu 1 653,68 

Kč. Tento rozdíl je dán nepřevedenými transakcemi za prosinec 2019, a to následovně: 

- nepřevedený základní příděl 12/2018           2 541,68 Kč 

- nepřevedené poplatky 12/2018                          72,00 Kč          

- nepřevedené stravné 12/2018                        - 960,00 Kč      

Rozbor tvorby a čerpání fondů je uveden v příloze č. 14. 

 

VII. Kontrolní činnost 
 
Organizace není povinna zřizovat interní audit, normativní úprava vnitřní kontroly organizace 

je v souladu se zákonem o finanční kontrole obsažena v interní směrnici „Kontrolní systém“. Tato 

směrnice upravuje podmínky pro vytvoření a zabezpečení funkčního a účinného systému vnitřní 



30 

kontroly v oblasti vlastního hospodaření organizace. Součástí směrnice je Plán interních kontrol 

pro příslušný kalendářní rok (viz příloha).  

Řídící kontrolu v organizaci prováděla ekonomka jako správce rozpočtu, příkazcem operací byla 

ředitelka organizace. 

V průběhu roku 2019 probíhaly běžné interní kontroly, při nichž nebyly zjištěny žádné závažné 

nedostatky, protokoly nebyly vystaveny. 

 

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků  
 

V souladu s příkazem ředitelky KJMK ze dne 8. 11. 2019 k provedení periodické inventarizace majetku 

k 31. 12. 2019 s rozhodným dnem k 30. 11. 2019, datum zahájení inventury bylo stanoveno k 11. 11. 

2019, datum ukončení inventury bylo stanoveno na 20. 1. 2020. Předmětem inventarizace byl 

veškerý majetek a závazky organizace. Podle druhu majetku a závazků byla provedena inventura 

fyzická nebo dokladová.  

Fyzické inventury hmotného a nehmotného majetku probíhaly na obou pracovištích i lektorátech. 

Inventurní soupisy majetku z jednotlivých pracovišť byly předány ke zkompletování Hlavní 

inventarizační komisi. Na základě odsouhlasených podkladů byl sestaven Inventurní soupis „Přehled 

majetku dle účetního zatřídění k 31. 12. 2019 zohledňující veškeré pohyby majetku. Na základě 

návrhů na vyřazení byl k 31. 12. 2019 vyřazený majetek fyzicky zlikvidován, předán do sběrného 

dvora.  

Dokladová inventura proběhla na všech účtech se zůstatkem v termínu. Hlavní inventarizační komise 

následně porovnala stavy majetku a závazků zjištěné inventurami s účetními zůstatky uvedenými 

v rozvaze k 31. 12. 2019 a nezjistila žádné inventarizační rozdíly. 

Inventarizace byla ukončena ke dni 20. 1. 2020. 

Veškeré zápisy, soupisky majetku a cenin, vyřazovací protokoly včetně jejich návrhů jsou součástí 

Inventarizace za rok 2019 a jsou spolu s příkazem ředitelky a plánem periodické inventury uloženy 

v organizaci6.  

 

 

                                                 
6 Kapitoly II. až VIII. zpracovala: Pavla Filipová, ekonomka a Ing. Ludmila Kutálková, hlavní účetní 


