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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 pro studenty byla v roce 2020 rozšířena výuka pro veřejnost, kurz je velmi úspěšný. 

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 byly v roce 2020 naplánovány, ale z důvodu pandemie covid-19 se kromě výuky 

na češtiny FF MM nemohly uskutečnit. 

  

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. V roce 2020, z důvodu světové pandemie Covid-19, byla ovlivněna také činnost Zastoupení, 

zejména v pořádání aktivit přímo v Bruselu. Část byla přesunuta do ONLINE prostoru a část musela 

být zrušena. Zastoupení spolupořádalo např. populárně-naučnou ONLINE akci Beer Superpowers 

k propagaci mj. jihomoravských minipivovarů. Zastoupení se také podařilo reprezentovat JMK v rámci 

Evropského týdne regionů a měst (tzv. EWRC) jako vedoucí partner konsorcia, které pořádalo 

workshop „Science Communication #EngageAudience“. V roce 2020 pracovníci 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 ONLINE 

setkání, 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, 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 

naší příspěvkovou organizací. KJMK je navíc i školícím pracovištěm stážistů Masarykovy a Mendelovy 

univerzity, a to na svém brněnském a bruselském pracovišti.  
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O svých aktivitách KJMK pravidelně informuje na webu www.kjmk.eu. 

  

http://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 1.500 DIN.  

 

Rok 2020 byl pro výuku českého jazyka specifický z důvodu pandemie koronaviru, která zasáhla 

všechny naše lektoráty a vedla k přerušení klasické kontaktní výuky a k jejímu přesunutí do on-line 

prostoru. Na lektorátech v Kragujevci a Bělehradu byla distanční výuka zavedena 15. března 2020. K 

otevření srbských středních škol došlo až na začátku školního roku 2020/2021, avšak opětovné 

uzavření na sebe nenechalo dlouho čekat. Od 30. listopadu 2020 byla výuka z důvodu zhoršující se 

epidemiologické situace vedena opět on-line. Na rozsah a četnost hodin neměla nová forma výuky 

vliv, hodinová dotace u všech projektů zůstala stejná.  

 

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 2020 nastoupily k vysokoškolskému studiu v České republice celkem čtyři 

absolventky kurzu českého jazyka v Šumadiji.  
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Počty studentů v kurzech organizovaných KJMK, p. o. v roce 2020 - 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 
2019/2020 (stav na začátku 

roku a konci pololetí) 
  

Počet studentů v 1. pololetí 
2020/2021 (stav na začátku šk. 

roku a na konci roku 2020) 

začátečníci 
výuka 2x2 vyuč. hod. 
týdně 

14/8 5/5   74/35 15/11 

pokročilí 
výuka 2x2 vyuč. hod. 
týdně 

6/3 x   6/6 x 

absolventi 
výuka 1x2 vyuč. hod. 
týdně 

8/5 x   3/4 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 2019/2020 (stav 

na začátku roku a konci  
pololetí) 

  

Počet studentů v 1. pololetí 
2020/2021 (stav na začátku 

šk. roku a na konci roku 
2020) 

začátečníci 
výuka 2x2 vyuč. hodiny 
týdně 

21/11   14/8 

pokročilí 
výuka 2x2 vyuč. hodiny 
týdně 

10/6  17/7 

 
Pozn. Výuka skupiny začátečníků v Bělehradu byla ve školním roce 2020/2021 zahájena 21. listopadu 
2020.  
 
 

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. 
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Výuku v kalendářním roce 2020 zajišťovala externí lektorka. 

 

 

Pandemie koronaviru, jež zasáhla i Chorvatsko, vedla k uzavření vysokých škol a k zavedení on-line 

výuky. Na Univerzitě v Zadaru byla distanční výuka zahájena 16. března 2020 a trvala po celý letní 

semestr. V průběhu zimního semestru byla kontaktní výuka zrušena 29. listopadu 2020. On-line 

výuka byla lektorkou zajišťována prostřednictvím aplikace ZOOM.  

 

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 2020 se měl na půdě 

zadarské univerzity uskutečnit již šestý ročník Českého dne sestávající se z prezentace odborných 

příspěvků a doprovodného kulturního programu, avšak z důvodu pandemie koronaviru nebylo možné 

akci uskutečnit.   

 

Na zájem zadarské veřejnosti o lektorát českého jazyka na Univerzitě v Zadaru reagoval nově vzniklý 

projekt, na jehož základě byla v březnu 2020 zahájena výuka češtiny pro veřejnost. Prostory zdarma 

poskytla zadarská univerzita. Z důvodu pandemie koronaviru byla výuka přerušena a znovuobnovena 

v říjnu 2020 v hodinové dotaci 1x90 minut týdně. Projekt výuky českého jazyka pro veřejnost reaguje 

na zájem obyvatel Zadaru a jeho okolí o výuku češtiny, která vyplývá z tamního turistického ruchu, z 

turistických návštěv České republiky a v neposlední řadě z možného pracovního uplatnění na území 

ČR.  

 

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 2019/2020 

Typ kurzu  Časová dotace výuky Počet studentů 

Český jazyk pro slavisty 2  2x2 vyučovací hodiny týdně 12 

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 2020/2021 

Typ kurzu  Časová dotace výuky Počet studentů 

Český jazyk pro slavisty 1 (dvě skupiny) 2x2 vyučovací hodiny týdně 23 

Čeština v turistickém ruchu 1 2x2 vyučovací hodiny týdně 6 
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Čeština v turistickém ruchu 3 2x2 vyučovací hodiny týdně 4 

Čeština pro veřejnost 1x2 vyučovací hodiny týdně 9 

 

 

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 

2020 byla plánována realizace 10 projektů (0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0820, 1320, 1420, 

1520) + 6 projektů dobíhajících z roku 2019 (0119, 0219, 0319, 0419, 0519, 1319), avšak z důvodu 

pandemie koronaviru nemohly být některé projekty uskutečněny.  Konkrétně se jedná o jazykovou 

přípravu pro srbské kurzisty češtiny a navazující studijní stáž na střední škole v Jihomoravském kraji a 

poznávací pobyt pro chorvatské studenty v Jihomoravském kraji. Vynaložené náklady na uskutečněné 

projekty činily 1 195 408,51 Kč. 

 

Projekt, který se podařilo i přes stížené podmínky realizovat, je dvousemestrální kurz českého jazyka 

pro 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 2019/2020, který absolvovaly čtyři studentky. 

Všechny úspěšně prošly přijímacím řízením na vysoké školy v Jihomoravském kraji a nastoupily ke 

studiu bakalářských oborů Regionální rozvoj a cestovní ruch na Ekonomicko-správní fakultě 

Masarykovy univerzity (MU), Programování a vývoj aplikací na Fakultě informatiky MU, Ekonomika a 

management a Ekonomická informatika na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v 

Brně.  

Dne 5. října 2020 začal nový běh, který potrvá do 28. května 2021. Na dvousemestrální kurz v 

akademickém roce 2020/2021 byli vybráni čtyři studenti, absolventi Prvního kragujevackého 

gymnázia a Zdravotnické školy Bělehrad, kteří se pravidelně a s dobrými výsledky účastnili výuky 

češtiny v Kragujevci a Bělehradu a dlouhodobě projevovali zájem o studium v ČR.  

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 první polovině 
roku 2020 bylo kolejné hrazeno třem studentům, kteří započali studium na VUT v Brně v 
akademickém roce 2019/2020. Od září 2020 bylo kolejné nadále hrazeno jednomu z nich a čtyřem 
novým studentkám, absolventkám dvousemestrálního kurzu, viz výše. 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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A) 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. 

Z původně jarního termínu byla stáž pro 12 srbských studentů slaboproudých i silnoproudých oborů s 

pedagogickým doprovodem učitelky odborných předmětů a učitelky jazyků „Energie bez hranic 

2020“ přesunuta na podzim 2020. Přesto se projekt nepodařilo uskutečnit z důvodu rozšiřující se 2. 

vlny pandemie covid-19. Obě partnerské školy se dohodly na pokračování recipročního projektu v 

dalším roce. 

 

KJMK se již 12. rokem tradičně podílela na přípravě 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 „Šumadija je IN“ byl původně naplánován v květnu 2020, následně posunutý 

termín v září 2020 byl opět zrušen z důvodu rozšiřující se 2. vlny pandemie covid-19.  

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 17. ročník česko-srbského tábora byl naplánován v termínu 10. 7. – 19. 7. 2020 pro celkem 50 

českých a 35 srbských dětí z regionu Šumadija 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 se neuskutečnil z důvodu opatření pandemie covid-19 vyhlášených srbskou stranou. 

 

Na realizaci těchto aktivit v roce 2020 nevynaložila KJMK žádné finanční prostředky. 2 

 

  

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

 
V roce 2020 zajistilo Zastoupení JMK při EU některé propagační akce, o kterých je dále pojednáno 

v samostatné kapitole. Rok 2020 by samozřejmě ovlivněn světovou pandemii Covid-19, která 

negativně ovlivnila také kulturní aktivity Zastoupení JMK při EU. 

Ovšem během léta a zkraje podzimu se KJMK opět po roce zapojila do příprav již 5. ročníku Brno 

design days, které proběhly ve dnech 17. – 20. září 2020. A to z důvodu důležitosti tématu 

z nadnárodního pohledu, neboť podpora kulturních a kreativních průmyslů (KKP) má v EU 

stále rostoucí prioritu a téma se více otevírá také v návaznosti na nadcházející programové období 

2021-2027, kde je téma KKP podporováno významně. Loňský ročník největší brněnské designové 

akce měl téma „RETHINK – REUSE – REDESIGN,  RE…“. Jsme přesvědčení, že design je důležitým 

nástrojem nejen pro designéry ale i celou společnost. Je to způsob myšlení, který nám může pomoci 

řešit i ty nejsložitější problémy. Obzvlášť v dnešní komplikované době kreativci dokazují, jaký význam 

má jejich flexibilita, rychlost a přístup k okolí i celé planetě. O své re… se na Brno design days podělili 

lokální i mezinárodní jména z nejrůznějších odvětví – módy, architektury nebo grafiky. Součástí BDD 

byly praktické workshopy, přednášky se zaměřením na různé oblasti designu a podnikání, fashion 

show a nespočet příležitostí k networkingu a inspiraci. Akce probíhala v nově vznikajících středisku 

KKP v Brně – KUMST. Během 4 dní se akce zúčastnilo 2500 návštěvníků a dosah na sociálních sítích 

byl přes 100 000 uživatelů. 

Z důvodů pandemie Covid-19 nemohl proběhnout Český den na zadarské univerzitě, ani vánoční 

besídka. 

Z důvodů pandemie Covid-19 nemohly proběhnout ani v srbském Kragujevaci a Bělehradě vánoční 

besídky.3 

 

  

                                                 
3 Podklady pro zhodnocení kulturních aktivit zpracovala Ing. Vendula Nováčková 
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C) 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 2020 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 – ve většině případů v ONLINE prostředí, 

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. 
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Hlavní úkoly Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v roce 2020 

 

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

programech, možných projektových partnerství, 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 pokračování oficiálních 

vyjednávání. 

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

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

Interreg). 

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

zájmů například prostřednictvím veřejných konzultací, pozičních dokumentů a osobní 

(ONLINE) účasti na uzavřených jednáních.  

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

- Sledování dopady pandemie Covid-19 na regiony EU a jejich vypořádávání se s pandemii, 

získávání příkladů dobré praxe a získávání informací ohledně možného financování nástrojů 

pro boj s pandemii. 

- Zaslání zápisů nebo předávání informací z více než 160 navštívených konferencí a 

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

výzkum, životní prostředí, Covid-19 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 17 

zdraví 8 

životní prostředí, oběhové hospodářství, změna klimatu, 
dekarbonizace 

16 

konkurenceschopný region, udržitelný rozvoj 7 

kohezní politika, dlouhodobý finanční rámec a rozpočet EU 28 

inovace a investice 7 

doprava, mobilita 6 

moderní technologie, průmysl (4.0), vesmír, umělá inteligence, 
kyberbezpečnost, data, digitalizace 

15 

vzdělávání 4 

design a kreativita, kulturní dědictví, cestovní ruch 12 

sociální témata, občanství 5  

zemědělství a potravinářský průmysl, lesnický průmysl, nakládání 
s vodou 

8 
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energetika, efektivní budovy, vodík, paliva 6 

RIS, smart specializace, městské strategie 19 

(Covid-19) – nepočítá se do celkového počtu konferencí – témata 
se prolínají 

29 

komunikace, diplomacie 4 

 

- 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).   

- 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, WiFi4EU, Cena Jana Amose Komenského pro střední školy a další).  

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

do regionu (např. 31. 1. 2020 informační setkání pro regionální kanceláře s názvem „The Just 

Transition Mechanism explained“, 23. 9. 2020 informační setkání s názvem „Horizon 2020 

EUROPEAN GREEN DEAL CALL Info Day – Presentation of the Call“, 10. 11. 2020 informační 

setkání na téma „Horizon 2020 EUROPEAN GREEN DEAL CALL Info Day – Presentation of the 

Call“ ) 

- 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 36 

Evropský Výbor regionů 17 

Evropská komise, agentury 30 

Evropský parlament 4 

regionální kanceláře, zastoupení států 25 

jiné zájmové skupiny, think tanky, projekty 47 

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 

 
Zejména zajišťování tohoto druhu úkolů bylo nejvíce postiženo světovou pandemii Covid-19 a tedy 

většina připravovaných akcí se buď nemohla uskutečnit vůbec anebo byla přesunuta do ONLINE 

prostoru. 

 

V roce 2020 proběhla prezentace Jihomoravského kraje prostřednictvím aktivit Zastoupení JMK při 

EU nebo v rámci spolupráce s partnery na 14 prezentačních akcích, a to zejména v ONLINE prostoru 

s dosahem na publikum v Bruselu, resp. v celé Belgii, ale i Lucemburku a Nizozemsku, ale také 

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 centrem Brusel,  
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- 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. 

 

Dle toho je lze rozdělit přibližně následovně: 

        typ akce                               počet akcí 

kulturní akce  2 

věda, výzkum, vzdělávání (vč. spolupráce se SŠ a ULB) 2 

prezentace regionu (zejména turismus a vinařství) 1 

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 – 3 pracovní 

skupiny v ONLINE prostředí (14. 5. 2020, 9. 6. 2020, 22. 10. 2020), 2 Generální shromáždění 

také proběhly ONLINE (16. 6. 2020 a 2. 12. 2020). Na pracovních skupinách se řešila témata: 

LIFE Funding program, výzva Social Economy COSME, Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti 

(Long Term Vision for Rural Areas – LTVRA), možnosti zapojení PURPLE do projekt v rámci 

Horizontu 2020, nové programové období 2021-2027. Setkání lobby skupiny probíhají často 

v návaznosti na setkání pracovní skupiny a v roce 2020 se připravoval např. konkrétní obsah 

odpovědí na konzultace vypsané Evropskou komisí. Setkání také probíhala ONLINE. 

- 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 v pracovní skupině 
biohospodářství 10. listopadu - Problematiku regionálních strategií pro bio a oběhové 
hospodářství. 

- 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. 4. 2. 2020 Budoucnost KP po roce 2020 - Městská dimenze ve strukturálních fondech 

EU a politice soudržnosti, 18. 2. 2020 Výroční setkání regionálních kanceláří s komisařkou pro 

soudržnost a reformu - Elisou Fereirou, 16. 6. 2020 Webinář na téma Together4Cohesion) 

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

je součástí dopravních sítí TEN-T a prochází i Jihomoravským krajem. V roce 2020 se konalo 

jedno setkání ONLINE, a to 25. 10. 2020, kde se mj. řešil 4. pracovní plán baltsko-jaderského 

koridoru, který byl dokončen a schválen v červnu 2020. 

- V roce 2020 Zastoupení z důvodu pandemie Covid-19 spoluorganizovalo ONLINE dvě tzv. 

Science café, tedy neformální debaty s českými vědci pro desítky účastníků: 2. 4. 2020 s 

Lukášem Tóthem, ekonom a spoluzakladatel společnosti Behavio Labs, jehož specializací 

jsou behaviorální experimenty a regulace trhu. Lukáš Tóth také představil výsledky 

experimentu týkající se komunikace vlády během krize. Experiment ukázal, jaké typy vládní 

komunikace fungují nejlépe, a navrhnul několik doporučení, jak podpořit dodržování opatření 
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ze strany veřejnosti. Publiku bylo umožněno klást dotazy skrze online chat. 8. 10. 2020 s 

Leticii Botella Sánchez, která vyvinula svou vědeckou kariéru v oblasti rostlinné a stromové 

patologie od molekulární po ekologickou úroveň. Její výzkum zahrnuje popis nových druhů 

fungálních virů (mykovirů), jejich výskyt a rozmanitost v populacích hostitelů. Její alma mater 

je University of Salamanca a v současné době je členem Phytophthora Research Center na 

Mendelově univerzitě v Brně. 

- 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. Od března 2020 se 

přesunula do ONLINE prostoru. 

- Účast v rámci jedné z pracovních skupin pro strategii #BRNOREGION, kterou pořádalo JIC 

 

Každoročně jednou a nové aktivity: 

- Organizace a koordinace workshopu na téma „Communicating Science #EngageAudience“ 

v rámci Evropského týdne regionů a měst (dále EWRC). Celé EWRC proběhlo v roce 2020 

ONLINE. Workshop pořádaný Zastoupením proběhl 14. 10. 2020 za účasti Ivy Šašinkové 

z MUNI, jako zástupce JMK a jako speciální host se účastnila Signe Ratso zástupkyně 

generálního ředitele a členka správní rady Generálního ředitelství pro výzkum a inovace 

Evropské komise. Workshop byl pořádán konsorciem 6 partnerů a JMK byl hlavním 

koordinátorem. Celý workshop sledovalo zhruba 160-180 diváků. 

- Zastoupení se také podílelo na prezentaci olešnického modrotisku v rámci oblékání 

Chlapečka („Manneken Piss“) – slavnostní obléknutí proběhlo na Bruselské radnici se všemi 

poctami 21. 10. 2020. 

- Spoluorganizace akce „Beer Superpower“, která se konala 10. 11. 2020. Online ochutnávka 

originálního výběru z malých a středních pivovarů České republiky a Belgie, vedená dvěma 

skutečnými osobnostmi pivního světa a výbornými vypravěči – Filipem Neradem (analytik 

Českého rozhlasu, milovník piva a autor knihy Pivní království Belgie) a Lucem De 

Raedemaekerem (hlavní someliér Brussels Beer Challenge, porotce mezinárodních pivních 

festivalů a vydavatel předního magazínu Bière Grand Cru). JMK zastupovali pivovary: Pivovar 

Mazák z Dolních Bojanovic, Wild Creatures z Mikulova a pivovar Vorkloster z Podkláštěří. 

Zmínka o této akci se objevila v desítkách medií v Belgii i ČR. Celá akce měla zhruba 200 

diváků. 

- Organizační výpomoc a propagace moravských vinařství a turistických možností 

Jihomoravského kraje na ONLINE akci NATO Charity Bazaar v Bruselu. Virtuálně tato akce 

probíhala 14. – 15. 11. 2020. 

 

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 a zadržování vody v krajině – oslovení ORR KrÚ JMK o 

zapojení se do do výzvy k Zelené dohodě pro Evropu, konkrétně vědecko-inovační mise pro 

                                                 
4 http://www.risjmk.cz/cz/na-cem-pracujeme/excelence-ve-vyzkumu/projekty/regon/ 
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adaptaci na klimatické změny a společenskou transformaci – ARISE, včetně pomoci 

s přípravou přihlášky do konsorcia. A rozesílání emailových nabídek a možností zapojení do 

konsorcií a projektů v rámci programu Horizont 2020. 

- Zabezpečování informací o připravovaném Předsednictví ČR Radě EU v druhé polovině roku 

2022 – včetně zabezpečení 1. schůzky pracovní skupiny v JMK (Krajský úřad JMK a MMB). 

- 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. 

- Sledování témat digitalizace a kulturní kreativní průmysly – např. oslovení kulturních 

institucí v kraji o zapojení se do projektu „Cultural Heritage in Action“ 

- Informování obcí o možnosti zapojení se do soutěže „Náš evropský projekt“ (jaro 2020). 

- 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 (dvakrát během roku 2020). 

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

Evropského výboru regionů (dvakrát v roce 2020). 

- 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). 

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

Jana Amose Komenského za kvalitní výuku o Evropské unii (podzim 2020). 

- Informování o možnosti zapojení se do soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany 

2020 (únor 2020). 

- Sledování tématu designu a kreativity v souvislosti vzniku KUMST Brno a v návaznosti na 

téma výroční konference RIS JMK, pravidelná účast na neformálních setkáních brněnské 

komunity kolem kulturních a kreativních průmyslů – vyměňování informací „co se děje 

v regionu“ a „co se děje v EU“, zapojení se do EU Design Days (25. 11. 2020). 

 

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 v roce 2020 především přes ONLINE 

setkání – např. workshop v rámci EWRC (14. 10. 2020). Dále zprostředkovalo kontakty na subjekty 

v JMK a nabídky pro vystoupení na mezinárodních konferencích v Bruselu nebo jinde v Evropě – 

například nabídka vystoupení zástupce z JMK na EU Design Days (25. 11. 2020), nebo další aktivní 

zapojení v rámci pracovních skupin sítě ERRIN. 

 

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

kontaktů mezi představiteli Jihomoravského kraje a reprezentanty evropských a českých institucí. 
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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 nebo při přípravě programu pro české Předsednictví 

v roce 2022), 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.  

 

Zastoupení se také účastnilo virtuálních setkání národní delegace Výboru regionů v souvislosti s 

agendou náhradníka ve Výboru regionů p. radního Petra Hýblera.  

 

Zastoupení pokračovalo v roce 2020 ve spolupráci se zastoupeními evropských institucí v ČR. Např. 

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

přednášek na středních školách.  

 

Zastoupení se účastnilo několika virtuálních debat, např. na téma Prosazování zájmů v EU: České 

města, kraje a obce, kterou pořádal EURACTIV. 

 

Zastoupení v roce 2020 pokračovalo v 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. 

V roce 2020 proběhla 4 setkání.  

 

6. Realizace studentských a pracovních stáží  

 

- Erasmus+ pracovní stáže studentů Mendelovy a Masarykovy univerzity – celkem 4 stážisty 

v průběhu roku 2020. Od března 2020 z důvod pandemie Covid-19 Zastoupení fungovalo bez 

stážistů – v období bylo problematické vyjet do zahraničí na stáž. 

Spoluorganizace schůzek a představení aktivit Zastoupení hostům kanceláře CZELO, jiných 
regionálních kancelářích a dalších institucí, např. velvyslanectví. 
 

7. Poskytování informací zájemcům o informace o JMK 

 

V roce 2020 došlo k předávání informací regionálním partnerům a evropským institucím.  Informační 

materiály ohledně kultury a cestovního ruchu byly předány ONLINE, ale v menší míře, než 

v předešlých letech. Zájemcům o obchod s moravským vínem byl zprostředkován kontakt na Vinařský 

fond.  
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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, setkalo se (také ONLINE) s řadou 

studentů i zástupců veřejnosti a nových partnerských subjektů se zájmem o informace o činnosti. 

 

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 (které 

probíhaly zejména ONLINE).  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, který byl v roce 2020 více využíván zejména k informování o novinkách z EU a svých aktivitách 

v reálném čase, pomocí tzv. „hashtagů“ je provázáno s dalšími organizacemi a příspěvky mají velký 

dosah. Zastoupení využívá také svůj LinkedIn účet, kde informuje o svém působení. 

 

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

Výboru pro meziregionální vztahy.  

 

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). Do března 2020 ještě osobně, poté proběhly 

některé přednášky ONLINE. V první polovině roku proběhlo 11 přednášek na středních školách, v 

druhé polovině 2 přednášky. 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, Mikulově, Slavkově u Brna, Kyjově. 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.  

 

Mimo vlastní přednášky plánovalo Zastoupení zprostředkovat také několik přednášek europoslanců 

na školách v Jihomoravském kraji. Konkrétně jihomoravské školy měli navštívit europoslanci Luděk 

Niedermayer a Tomáš Zdechovský, Markéta Gregorová, Radka Maxová či další zástupci a úředníci z 

mnohých institucí v Bruselu.  

 

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
https://twitter.com/repre_smr
https://be.linkedin.com/company/represmr
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Na realizaci bruselských aktivit vynaložila KJMK finanční prostředky v celkové výši 1 746 300,05 Kč5.  

  

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

 

Struktura a počty zaměstnanců 

 

KJMK měla k 31. 12. 2020 v pracovním poměru 4 zaměstnance, všechny s místem výkonu práce 

v Brně.  

 

Strukturu a počty zaměstnanců k 31. 12. 2020 znázorňuje následující tabulka. 

 

 

Struktura a počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 12. 2020 

 

název pozice 

 

úvazek 

 

fyzicky 

ředitelka 1,00 1 

ekonomka 1,00 1 

vedoucí referátu zahraničních vztahů -- -- 

referent zahraničních vztahů 0,50 1 

administrativní a spisový pracovník, asistent 0,50 1 

celkem 3,00 4 

 

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

V průběhu roku 2020 měla organizace uzavřené 2 dohody o pracovní činnosti: 

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

změnami od 1. 1. 2020 zůstává nadále v platnosti,  

- DPČ na dobu určitou na přednášky, konference, workshopy, krátkodobé projekty, výstavy, a 

semináře od 6. 1. 2020 do 31. 1. 2020 s posledními účinnými změnami od 1. 10. 2020 do 31. 12. 

2020. 

V průběhu roku 2020 uzavřela organizace 4 dohody o provedení práce: 

- 1 DPP na zajištění správy sociálních sítí Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální 
spolupráci, p.o., a Monitoring EU pro období 6. 1. 2020 – 31. 12. 2020, 

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

meziregionální spolupráci, p.o., pro období 3. 1. – 31. 12. 2020, 

- 1 DPP na administrativní výpomoc a pomoc s přípravou a zajištěním akcí pořádaných a 

spolupořádaných Zastoupením Jihomoravského kraje při EU, po dohodě se zástupci 

zaměstnavatele občasná návštěva konferencí a workshopů, včetně pořízení zápisu a obstarávání 

kontaktů Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, zaškolení stážistů v bruselské kanceláři, pro 

období 6. 1. 2020 – 31. 12. 2020. 

- 1 DPP na zhotovení grafického návrhu pro elektronickou verzi PF 2021, pro období 1. 11. 2020 – 

30. 11. 2020.  
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Pohyb zaměstnanců za sledované období 
 

V roce 2020 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. 1. 2020 byla obsazena pozice referenta zahraničních vztahů s úvazkem 1,0, pracovní poměr 

ukončen ve zkušební době k 23. 3. 2020, 

- od 14. 9. 2020 byla obsazena pozice referenta zahraničních vztahů s úvazkem 0,5. 

 

Vývoj obsazenosti pracovních míst ukazuje přehledně následující tabulka:  

 

 

Pohyb zaměstnanců organizace v roce 2020 

 

stav k datu 

úvazky v organizaci fyzický počet 

zaměstnanců obsazené volné 

01. 01.2020 3,5   1,0 4 

24.03.2020 2,5 2,0 3 

14.09.2020 3,0 1,5 4 

31.12.2020 3,0 1,5 4 

 

 

Platové třídy a průměrné platy za sledované období 

 

V průběhu roku 2020 byli v organizaci zaměstnáni pracovníci v platových třídách 7, 10 a 12. Celkový 

objem vyplacených mezd za rok 2020 byl 1 435 986 Kč, organizaci nevznikl nárok na náhrady za 

dočasnou pracovní neschopnost. 

 

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. 2020 do 31. 12. 2020 nebyl hlášen ani evidován žádný pracovní úraz. 

 

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněný pro KJMK na rok 2020 byl v rozpočtu JMK schválen 

jako příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 6 475 000 Kč. Objem prostředků na platy a 

OON na rok 2020 byl stanoven na 2 376 000 Kč. 

 

V souvislosti s omezením činnosti organizace v době pandemie covid-19 bylo na 31. zasedání 

Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 18. 6. 2020 schváleno snížení příspěvku na provoz bez 

účelového určení o 600 000 Kč. 
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Na základě žádosti KJMK bylo na 2. zasedání Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17. 12. 2020 

schváleno vrácení nevyčerpaného příspěvku na provoz bez účelového určení v souvislosti s omezením 

činnosti a rušením dalších akcí ovlivněných pandemií covid-19 ve výši 607 000 Kč.  

Hospodaření organizace se ve sledovaném období řídilo schváleným rozpočtem na rok 2020. 

 

Během roku 2020 byly provedeny 2 rozpočtové změny: 

 

- K 1. rozpočtové změně došlo 30. 6. 2020 z důvodu snížení příspěvku na provoz bez účelového 

určení o 600 000 Kč. 

- V 2. rozpočtové změně jsme k 31. 12. 2020 vrátili JMK nevyčerpaný příspěvek na provoz bez 

účelového určení ve výši 607 000 Kč v souvislosti s omezením činnosti a rušením dalších akcí 

ovlivněných pandemií covid-19. Dále byly provedeny přesuny mezi jednotlivými účty s ohledem 

na aktuální vývoj hospodaření. 

 

 

III.1. Výnosy  

 

Organizace v roce 2020 hospodařila s celkovými výnosy 5 332 448,78 Kč.   

Struktura výnosů je uvedena v následující tabulce: 

 

Výnosy k 31. 12. 2020 

 

v tis. Kč 

Přijatý příspěvek z rozpočtu zřizovatele 5 268,00 

Výnosy z prodeje služeb 15,46 

Výnosy z prodeje materiálu 9,52 

Ostatní výnosy z činnosti 37,04 

Kurzové zisky 2,43 

Výnosy celkem 5 332,45 

Podrobný rozpis všech výnosů viz příloha č. 15.  

 

MZV ČR poskytlo dar v rámci projektu na podporu českého jazyka a literatury v zahraničí formou 
učebnic českého jazyka v hodnotě 10 000 Kč k zabezpečení výuky českého jazyka v Srbsku. 

V průběhu pandemie koronaviru byly naší organizaci v rámci tzv. centrální distribuce prostřednictvím 

JMK bezúplatně předány ochranné prostředky ve výši 6.398,74 Kč. 

Celkově jsou skutečné výnosy v roce 2020 vyrovnané a činí 99,94 % plnění upraveného rozpočtu. 

 

 

III.2. Náklady  

 

V roce 2020 organizace čerpala náklady dle upraveného rozpočtu v celkové výši 5 191 782,39 Kč. 

Struktura nákladů je uvedena v následující tabulce: 
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Náklady k 31. 12. 2020 

 

v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 66,63 

Spotřeba energie 32,49 

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 3,12 

Opravy a udržování 45,76 

Cestovné tuzemské 1,51 

Cestovné zahraniční 49,81 

Náklady na reprezentaci 18,42 

Ostatní služby 2 166,69 

Mzdové náklady včetně OON 1 942,77 

Zákonné sociální pojištění – ZP + SP 600,64 

Jiné sociální pojištění 7,46 

Zákonné sociální náklady 95,51 

Jiné daně a poplatky 1,50 

Ostatní náklady z činnosti  - ostatní pojištění 7,26 

Odpisy dlouhodobého majetku 67,51 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 70,63 

Kurzové ztráty 14,07 

Náklady celkem 5 191,78 

Podrobný rozpis čerpání nákladů viz příloha č. 16. 

Celkově jsou skutečné náklady v roce 2020 vyrovnané a činí 97,30 % plnění upraveného rozpočtu. 

 

 

 

 

III.3. Finanční majetek 

 

Stavy na bankovních účtech 

V roce 2020 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 byly vydány 3 platební karty na jméno, 1 platební karta byla po ukončení 

pracovního poměru zrušena. Držitelé karet mají za výběry prostředků a platby kartou hmotnou 

zodpovědnost.  

 

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 byly 

vydány 2 platební karty na jméno, 1 platební karta byla po ukončení pracovního poměru zrušena. 

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. 2020 konečný stav k 31. 12. 2020 

BÚ – provozní prostředky 331 399,60 199 347,55 

BÚ – prostředky IF 151 425,00 168 937,00 

BÚ – prostředky RF 479 845,36 712 702,54 

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

BÚ provozní (CZK) celkem 1 080 682,96 1 199 000,09 

BÚ FKSP (CZK) 17 739,42 12 020,34 

BÚ Brusel (EUR) 1 558,73 1627,13 

Přepočet BÚ Brusel kurz k 31. 12. 2019 € = 25,41 kurz k 31. 12. 2020 € = 26,245 

BÚ Brusel po přepočtu (CZK) 39 607,33 42 704,03 

 

Konečný zůstatek obou BÚ byl k 31. 12. 2020 dle účetní evidence 1 241 704,12 Kč. 

 

Stav cenin k 31. 12. 2020 

V evidenci stravenek je vyčíslena zásoba v celkové hodnotě 8 820 Kč (98 ks á 90 Kč). V průběhu roku 

2020 nebyly nakoupeny žádné další ceniny. 

Fyzický stav cenin souhlasí s údaji uvedenými v rozvaze. 

 

Stavy na pokladnách k 31. 12. 2020 

V roce 2020 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. 2020 konečný stav k 31. 12. 2020 

Pokladna (CZK) 3 952,00 4 975,00 

Pokladna valutová (EUR) 783,14 377,88 

Přepočet valutové pokladny kurz k 31. 12. 2019 € = 25,41 kurz k 31. 12. 2020 € = 26,245 

Pokladna valutová                       

po přepočtu (CZK) 

19 899,59 

 

9 917,46 

 

 

Konečný zůstatek obou pokladen byl k 31. 12. 2020 dle účetní evidence 14 892,46 Kč. 

 

III.4. Pohledávky a závazky  

 

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

na služby a náklady příštích období, v celkové výši 249 000,82 Kč. Závazky organizace ve výši 374 

157,32 Kč jsou také krátkodobého charakteru. Jedná se o tuzemské dodavatelské faktury, platy 

zaměstnanců, odvody ZP a SP, zálohovou a srážkovou daň za prosinec 2020, zákonné pojištění úrazů, 

nárok na stravenky a plavenku, výdaje příštích období a  dohadné účty pasivní. Všechny závazky jsou 

do data splatnosti. 
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III.5. Dotace a příspěvky z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu 

 

KJMK obdržela v roce 2020 od zřizovatele příspěvek na provoz postupně v předem stanovených 

měsíčních splátkách v celkové výši 5 268 000 Kč. Žádné další dotace od zřizovatele ani ze státního 

rozpočtu organizace neobdržela. 

Podrobný rozpis viz příloha č. 12. 

III.6. Investice  

 

V roce 2020 organizace nerealizovala žádné investiční akce. 

 

III.7. Doplňková činnost 

 

KJMK dle zřizovací listiny nevykonává žádnou doplňkovou činnost. 

 

III.8. Výsledek hospodaření 

 

V roce 2020 KJMK hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 140 666,39 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 2020 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. Za rok 2020 bylo najeto 10 615 km, spotřebováno 645,94 litrů 

nafty a průměrná spotřeba byla 6,085 l nafty/100km. Stav tachometru k 31. 12. 2020 činil 97 702 km.  
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

 
 

Úplné stavy majetku v Kč v roce 2020 v členění dle kategorií 

 počáteční stav 

k 1. 1. 2020 

konečný stav 

k 31. 12. 2020 

úbytky majetku 

v roce 2020 

přírůstky majetku 

v roce 2020 

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

DDHM 692 157,92 762 784,92 0,00 70 627,00 

DDNM 123 324,00 123 324,00 0,00 0,00 

PREV (podrozvahová 

evidence) 

 

51 779,49 

 

51 779,49 

 

0,00 

 

0,00 

celkem 1 369 537,41 1 440 164,41 0,00 70 627,00 

 

V roce 2020 pořizovala organizace drobný hmotný majetek především pro potřeby kanceláří 

v celkové výši 70 627,00 Kč, do podrozvahové evidence nebyl pořízen žádný majetek. V rámci řádné 

inventarizace nevyřadila organizace žádný neupotřebitelný majetek. Detaily jsou uvedeny 

v Inventarizační zprávě společně s inventarizačními seznamy. 

 

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
 

Zlepšený hospodářský výsledek 232 857,18 Kč předešlého roku byl převeden do fondu rezerv. Fond 

rezerv byl navýšen na 712 702,54 Kč.  

Fond investičního majetku byl tvořen z odpisů ve výši 67 512,00 Kč. V březnu 2020 byl organizací 

odveden nařízený odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 50 000 Kč.  

Fond odměn v roce 2020 nebyl čerpán.  

Všechny tři peněžní fondy byly finančně plně kryty. 

 

FKSP je tvořen ze základního přídělu, který v roce 2020 činil 2 % z celkového objemu vyplacených 

hrubých mezd. K 31. 12. 2020 činil rozdíl mezi stavem bankovního účtu FKSP a stavem fondu 1 782,48 

Kč. Tento rozdíl je dán nepřevedenými transakcemi za prosinec 2020, a to následovně: 

- nepřevedený základní příděl 12/2020           2 770,48 Kč 

- nepřevedené poplatky 12/2020                           72,00 Kč          

- nepřevedené stravné 12/2020                     - 1 060,00 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 

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

pro příslušný kalendářní rok (viz příloha).  
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Řídící kontrolu v organizaci prováděla ekonomka jako správce rozpočtu, příkazcem operací byla 

ředitelka organizace. 

V průběhu roku 2020 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 13. 10. 2020 k provedení periodické inventarizace 

majetku k 31. 12. 2020 s rozhodným dnem k 30. 11. 2020, datum zahájení inventury bylo stanoveno 

k 21. 10. 2020, datum ukončení inventury bylo stanoveno na 20. 1. 2021. 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. 2020 zohledňující veškeré pohyby majetku.  

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. 2020 a nezjistila žádné inventarizační rozdíly. 

Inventarizace byla ukončena ke dni 20. 1. 2021. 

Veškeré zápisy, soupisky majetku a cenin jsou součástí Inventarizace za rok 2020 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 


