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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 2018 v rámci lektorátu zajištěno také několik propagačních akcí  

například to byl 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 2018 prezentován Jihomoravský kraj (dále také „JMK“) 

na veletrhu v Gentu a Zastoupení podpořilo také několik akcí v Lucemburku. V roce 2018 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 jednání představitelek EIT Climate 

KIC, připravovaly návštěvu prezidentky a Generálního tajemníka a následně i Generální shromáždění 

sítě PURPLE v JMK, uspořádaly množství prezentací a přednášek pro střední i vysoké školy v JMK, byly 

aktivně zapojeny do aktivit platformy REGON, pracovních skupin Brno2050, RIS Atraktivní region, 

komise Smart City, projektu KaPoDaV pro podporu podnikavosti mládeže a implementace do výuky 

v jihomoravských školách či zorganizovaly skupinu zástupců z brněnského vědecko-výzkumného 

prostředí k sepsání pozičního dokumentu k veřejné konzultaci Evropské komise v rámci příprav a 

vyjednávání budoucích rámcových programů po roce 2020.  
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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 

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 je v oblasti vzdělávání primárně zaměřena na podporu vzdělávacích a kulturních aktivit v srbském 

regionu Šumadijský okruh a dále v chorvatském Zadaru. 

 

1) Lektorát v oblasti Šumadijský okruh, Srbsko 

 

V centrálním Srbsku, v oblasti nazývané Šumadijský okruh, organizuje KJMK již od svého vzniku v roce 

2003 výuku českého jazyka pro srbské občany v různých úrovních pokročilosti. Do června 2018, tj. do 

konce školního roku 2017/2018 probíhala výuka v Kragujevci na Prvním kragujevackém gymnáziu a 

První technické škole, v Arandjelovci na Gymnáziu „Miloš Savković“ a Bělehradu v prostorách České 

besedy, kde se konala výuka se zaměřením na pracující, zejména lékaře a střední zdravotnický personál 

s cílem připravit je po jazykové stránce na získání a kvalitní vykonávání zaměstnání ve své profesní 

specializaci na území Jihomoravského kraje. Od školního roku 2018/2019 došlo v organizaci lektorátů 

k několika změnám. Výuka češtiny v Arandjelovci byla přerušena, naopak v hlavním městě byla 

rozšířena. Stávající výuka v Bělehradu byla doplněna o novou skupinu začátečníků, kterou tvoří vedle 

mediků a lékařů rovněž studenti středních škol se zájmem o studium lékařských/zdravotnických oborů 

na vysokých školách v Jihomoravském kraji.  

 

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. 

 

Výuka češtiny na středních školách v Šumadiji 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 ČR. O tom, jak kvalitní je výuka českého jazyka v lektorátech KJMK, svědčí 

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

 

V roce 2018 zahájilo vysokoškolské studium v České republice celkem pět absolventů kurzu českého 

jazyka v Šumadiji. Čtyři absolventi dvousemestrálního kurzu ČJ pro cizince na Kabinetu češtiny při FF 

MU v Brně byli přijati k bakalářskému studiu. Jednalo se obory Management obchodní činnosti na 

Mendelově univerzitě, Biomedicínská technika a bioinformatika na VUT v Brně a Farmacie na 

Veterinární a farmaceutické univerzitě VFU Brno. Jedné kurzistce lektorátu českého jazyka v 

Kragujevaci bylo uděleno vládní stipendium a od akademického roku 2018/2019 započala  jazykovou a 

odbornou přípravu na Univerzitě Karlově. 

 

Na zajištění provozu lektorátu v Šumadiji v roce 2018 vynaložila KJMK celkem 399 964 Kč. 
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Počty studentů v kurzech organizovaných KJMK v roce 2018 - LEKTORÁT SRBSKO 

         

LEKTORÁT KRAGUJEVAC 
I.KRAGUJEVACKÉ 

GYMNÁZIUM 
I.TECHNICKÁ 

ŠKOLA 
  

I.KRAGUJEVACKÉ 
GYMNÁZIUM 

I.TECHNICKÁ 
ŠKOLA 

Typ kurzu 
Časová dotace 

výuky 

Počet kurzistů ve 2. pololetí 
2017/2018 (stav na začátku a 

konci školního roku) 
  

Počet kurzistů v 1. pololetí 
2018/2019 (stav na začátku 

školního roku a  na konci roku 
2018) 

začátečníci 
výuka 2x2 vyuč. 
hod. týdně 

16/10 13/9   72/20 36/7 

pokročilí 
výuka 2x2 vyuč. 
hod. týdně 

3/3 x   12/9 x 

absolventi 

školní rok 
2017/2018 
výuka 2x2 vyuč. 
hod. týdně 

5/4 x   4/3 x 
školní rok 
2018/2019 
výuka 1x2 vyuč. 
hod. týdně 

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. 

Pozn. Výuka skupiny začátečníků na Gymnáziu „Miloš Savković“ v Arandjelovci byla pro nezájem kurzistů 
ukončena v říjnu 2017.  
 

LEKTORÁT BĚLEHRAD 

Typ kurzu Časová dotace výuky 

Počet kurzistů ve  
2. pololetí 2017/2018 (stav 
na začátku a konci školního 

roku) 

  

Počet kurzistů v 1. pololetí 
2018/2019 (stav na začátku 

školního roku a na konci 
roku 2018) 

začátečníci 
výuka 1x4 vyuč. hodiny 
týdně 

x   38 

pokročilí 
výuka 1x4 vyuč. hodiny 
týdně 

11/5  6/6 

Pozn. Výuka skupiny začátečníků v Bělehradu byla zahájena 17. 12. 2018.  
  

LEKTORÁT ARANDJELOVAC 

Typ kurzu Časová dotace výuky 
Počet kurzistů na začátku 

roku 2018 
  

Počet kurzistů na konci 
školního roku 2017/2018 

začátečníci 
výuka 2x2 vyuč. hodiny 
týdně 

0   0 

pokročilí 
výuka 2x2 vyuč. hodiny 
týdně 

3  2 



6 

2) Lektorát v Zadaru, Chorvatsko 

 

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

Univerzitou v Zadaru a KJMK. 

 

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 připravuje, konkrétně se jedná 

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

v Jihomoravském kraji. 

Výuku v kalendářním roce 2018 zajišťovala externí lektorka. 

 

Aktivity KJMK 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. Prezentace Jihomoravského kraje probíhá i 

prostřednictvím krajanského časopisu Svazu Čechů v Chorvatsku „Jednota“, jenž pravidelně publikuje 

články o aktivitách KJMK. 

 

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 2017/2018 

Typ kurzu  Časová dotace výuky Počet studentů 

Český jazyk pro slavisty 2 (dvě skupiny) 2x2 vyučovací hodiny týdně 24 

Čeština v turistickém ruchu 2 2x2 vyučovací hodiny týdně 4 

Čeština v turistickém ruchu 4 2x2 vyučovací hodiny týdně 7 

 

UNIVERZITA V ZADARU, podzimní semestr 2018/2019 

Typ kurzu  Časová dotace výuky Počet studentů 

Český jazyk pro slavisty 1 (dvě skupiny) 2x2 vyučovací hodiny týdně 29 

Čeština v turistickém ruchu 1 2x2 vyučovací hodiny týdně 6 

Čeština v turistickém ruchu 3 2x2 vyučovací hodiny týdně 6 

Na zajištění provozu lektorátu v Zadaru v roce 2018 vynaložila KJMK celkem 281  955 Kč. 
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3) Vzdělávací aktivity navazující na činnost balkánských lektorátů 

 

V návaznosti na standardní výuku organizuje KJMK pro srbské a chorvatské studenty také letní jazykový 

kurz v České republice a další navazující projekty, které mají již několikaletou tradici. V roce 2018 bylo 

vedle lektorátů realizováno dalších 6 projektů. Na tyto balkánské aktivity byla z rozpočtu KJMK 

vynaložena částka ve výši 813 967,83 Kč.  

 

Od 21. července do 18. srpna 2018 zajistila KJMK pro srbskou medičku docházející prvním rokem na 

kurz češtiny v Bělehradu účast na Letní škole slovanských (bohemistických) studií na FF MU v Brně. 

Program LŠSS se skládal z povinných předmětů, v rámci kterých byla pozornost zaměřena zejména na 

gramatiku a konverzaci a z volitelných přednášek, jež byly cíleny na prohlubování jazykových znalostí 

či zvýšení povědomí o Jihomoravském kraji a jeho památkách. Své dojmy a jazykové pokroky shrnula 

kurzistka v závěrečné zprávě v českém jazyce.  

 

V termínu od 19. do 31. 8. 2018 se uskutečnila Jazyková přípravka pro srbské kurzisty češtiny. 

Předpokládána byla i účast chorvatských studentů, avšak nikdo z nich neprojevil o účast na projektu 

zájem.  Výuka 12 účastníků probíhala pod vedením mandatářky KJMK. 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. 

 

Tři kurzisti jazykové přípravky následně pokračovali v navazující studijní stáži na střední škole 

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

na střední škole, konkrétně na SŠEE Sokolnice, se měla zúčastnit i studentka kragujevacké střední školy, 

avšak v průběhu konání jazykové přípravky svůj studijní pobyt v Jihomoravském kraji předčasně 

ukončila.  

Své pokroky v češtině i celkové dojmy z pobytu v Jihomoravském kraji studentky zhodnotily 

v individuálně vypracovaných závěrečných zprávách v českém jazyce. 

Ubytování všech účastníků jazykové přípravky a studijní stáže zajistila KJMK na internátu SŠEE 

v Sokolnicích.  

 

S cílem jazykové přípravy na budoucí profesní uplatnění v Jihomoravském kraji a doplnění počtu 

odborníků, kteří v kraji chybí, zajistila KJMK srbskému absolventu stomatologie, jenž navštěvoval 

lektorát v Bělehradu, jednosemestrální výuku českého jazyka na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU 

po dobu trvání podzimního semestru akademického roku 2018/2019. Předpokladem pro vykonávání 

lékařského povolání v České republice je úspěšné zvládnutí aprobační zkoušky v českém jazyce, která 

srbského stomatologa čeká v první polovině roku 2019. Studijní pobyt srbského lékaře byl úspěšně 

ukončen závěrečnými zkouškami ze všech navštěvovaných předmětů a souhrnnou hodnotící zprávou 

účastníka projektu v českém jazyce.  

 

Dalším z projektů, který KJMK 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 absolvovat výuku na českých 

vysokých školách v českém jazyce. 
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V 1. polovině roku dobíhal kurz 2017/2018, který absolvovali tři studenti. Počínaje akademickým rokem 

2018/2019 nastoupili všichni tři absolventi ke studiu na vysokých školách v Jihomoravském kraji. Nový 

běh začal 17. 9. 2018 a potrvá až do 17. 5. 2019. Na základě pohovoru se zástupci KJMK byli na 

dvousemestrální kurz v akademickém roce 2018/2019 vybráni čtyři studenti, absolventi Druhého 

kragujevackého gymnázia, První technické školy, Zdravotnické školy „Sestry Ninković“ v Kragujevaci a 

Gymnázia „Miloš Savković v Arandjelovci, kteří se pravidelně a s dobrými výsledky účastnili výuky 

češtiny v Kragujevaci a Arandjelovci 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. 

 

Pro české studenty studující FF MU zajistila KJMK ve spolupráci s Ústavem slavistiky Masarykovy 

univerzity v Brně třítýdenní letní školu srbského jazyka a kultury ve Valjevu, které se zúčastnily dvě 

studentky oboru Balkanistika. Vedle klasické výuky zaměřené na gramatiku a konverzaci byla letní škola 

věnována bližšímu poznávání srbské kultury a výletům.  Postřehy a názory účastnic projektu jsou 

jednotlivě zpracovány ve výstupních zprávách. 1 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Podklady pro zhodnocení lektorátů v Srbsku a Chorvatsku a 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 16. až 25. 4. 2018 se pod názvem „Energie bez hranic 2018“ 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. Výstupem z absolvované stáže byly vlastní 

prezentace žáků. Součástí projektu byly i odborné exkurze ve Vozovně DPMB v Medlánkách a 

Technickém muzeu Brno. 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 studentům, a to nejen po stránce odborné. Obě 

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

 

KJMK se již tradičně podílela i na projektu Základní školy Sloup z okresu Blansko, která v tomto roce 

oslavila desetiletou spolupráci 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 na 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 „Cestou necestou po Šumadiji“ byl realizován v období od 15. do 19. 5. 2018. 

V tomto termínu navštívilo 37 moravských dětí s pedagogickým doprovodem památky šumadijského 

okruhu a také hlavní město Srbska Bělehrad. Ubytování žáků bylo zajištěno v  rodinách srbských 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 návratu ze Srbska probíhaly až do konce školního roku besedy se žáky škol z regionu Moravského 

krasu, 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 15. ročník česko-srbského tábora se uskutečnil v termínu od 9. do 20. 7. 2018 a zúčastnilo se ho 

celkem 40 českých a 42 srbských dětí z Kragujevace s doprovodem lékaře, učitelky a tlumočnice. 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 „Po stopách dračího doupěte“ a děti se ve smíšených srbsko-českých oddílech 

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

Kyjov. Tábor také navštívil starosta města Kyjov a delegace z Kragujevace. 
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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. 

V období od března do prosince 2018 se uskutečnily společné aktivity brněnské Lipky, vyškovské 

základní školy a mateřské školy Podomí (dále ZŠ Podomí), ukrajinské ZŠ Rosoš a KJMK v rámci projektu 

„Putujeme Zakarpatím po stopách meziválečného Československa – u příležitosti 100. výročí vzniku 

společného státu“, jejichž cílem bylo přispět k posílení dobrých česko-ukrajinských vztahů zejména 

eliminací jazykových bariér, poznáním společné historie a uvědoměním si jedinečností vlastní národní 

identity.  

Celý projekt byl rozdělen do několika dílčích aktivit -  

 - 29. 4. až 4. 5. 2018 se v Rosoši realizoval vzdělávací pobyt 12 žáků ZŠ Podomí (1. žákovský 

miniprojekt) a společné stáže pedagogů z Lipky a ZŠ Podomí, 

- 21. 7. až 18. 8. 2018 absolvovala Letní školu slovanských (bohemistických) studií na FF MU 

v Brně jedna učitelka ze ZŠ Rosoš,  

- 22. 10. až 2. 11. 2018 absolvovala Individuální studijní program češtiny pro cizince další 

učitelka ze ZŠ Rosoš, 

- v posledním čtvrtletí roku 2018 se realizoval 2. žákovský miniprojekt k 100. výročí založení 

Československa a vznikla velmi pozitivně hodnocená tištěná dvojjazyčná pomůcka Průvodce pro 

environmentální vzdělávání v Zakarpatí, 

- celoročně probíhala komunikace českých a ukrajinských dětí a sběr českých knih vhodných 

pro mimočítankovou četbu ukrajinských dětí. 

Díky spolupráci s výše uvedenými partnery se na 2. stupni ZŠ Rosoš vyučuje ve školním roce 2018/19 

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 2018 vynaložila KJMK finanční prostředky ve výši 553  000 Kč. 2 

 

  

                                                 
2 Podklady pro zhodnocení aktivit realizovaných s jihomoravskými partnery zpracovala Ing. Ludmila Kutálková.  



11 

C) Kulturní aktivity 

 
V roce 2018 zajistilo Zastoupení JMK při EU řadu propagačních akcí, o kterých je dále pojednáno 

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

outdoorových sportů Fiets en Wandelbeurs Vlaanderen 2018 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 10. až 12. 2. 2018 a 

návštěvnost se pohybovala přibližně kolem 15 000 osob. 

Během léta a zkraje podzimu se KJMK opět po roce zapojila do příprav již 3. ročníku Brno design days, 

které proběhly ve dnech 4. až 7. 10. 2018. 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 s tematikou „odhalování tajemství“ otevřel návštěvníkům na čtyři dny 

funkcionalistický hotel Avion a zájem ze strany veřejnosti byl obrovský. 500 vstupů na přednášky a 

fashion show a 150 míst na workshopy bylo vyprodáno ještě před zahájením akce, celkově se do hotelu 

a partnerských míst festivalu podívalo přes 2 500 lidí. Dle organizátorů festivalu, kurátorky Alexandry 

Georgescu a studia KOGAA, se oproti loňskému roku zájem více než zdvojnásobil. Pracovnice 

Zastoupení organizačně zajišťovaly účast 5 zahraničních hostů z Nizozemska, Francie, Rakouska, Itálie 

a Slovenska a během festivalu jim pak i částečně asistovaly na místě. 

Na půdě zadarské univerzity se uskutečnil i v roce 2018 Český den sestávající se z prezentace 

odborných příspěvků a doprovodného kulturního programu. Jednalo se již o 4. ročník. Začátkem 

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 o cyklostezkách Jihomoravského kraje a „Moravského 

Toskánska“. 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                 
3 Podklady pro zhodnocení kulturních aktivit zpracovala Ing. Radka Svobodová a Mgr. Michaela Dufková. 
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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 2018 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. 
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Hlavní úkoly Zastoupení Jihomoravského kraje při EU v roce 2018 

 

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 začátku oficiálních vyjednávání. 

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

programové období po roce 2020 (např. Horizont 2020  Horizon Europe, 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.  

- Zaslání zápisů nebo předávání informací z více než 200 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 16 

zdraví 10 

životní prostředí, oběhové hospodářství, změna klimatu 20 

konkurenceschopný region, udržitelný rozvoj 25 

kohezní politika, dlouhodobý finanční rámec a rozpočet EU 26 

inovace a investice 11 

doprava, mobilita 13 

moderní technologie, průmysl (4.0), vesmír 15 

vzdělávání 4 

design a kreativita, kulturní dědictví, cestovní ruch 17 

sociální témata, občanství 19 

zemědělství a nakládání s vodou 15 

energetika 7 

RIS, smart specializace 6 

 

- 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 a další).  

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

regionu (např. 13. 2. 2018 info den o výzvách EIT (Evropský inovační a technologický institut), 

5. 10. 2018 o energetice). 

- 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 25 

Evropský Výbor regionů 36 

Evropská komise, agentury 19 

Evropský parlament 11 

Hospodářský a sociální výbor 9 

regionální kanceláře, zastoupení států 44 

jiné zájmové skupiny, think tanky, projekty 46 

Stálé zastoupení ČR při EU a jiné CZ subjekty 10 

 

 

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

pro JMK a v zájmu JMK, zastupování na pracovních skupinách 

 
V roce 2018 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 centrem 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  7 

věda, výzkum, vzdělávání (vč. spolupráce se SŠ a ULB) 12 

prezentace regionu (zejména turismus a vinařství) 14 

doprovod delegací, hostů 15 

lobby / advokační akce 4 

jiné (např. ETY, projektová setkání, GA PURPLE) 9 

 

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 – 6 pracovních 

skupin v Bruselu (6. 3., 16. 5., 10. 7., 6. 9., 25. 10. a 13. 12. 2018), 2 Generální shromáždění 

(28. 6. a 24. 10. 2018), 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. Na základě toho byl nastaven nový model 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 věnujícím se tomu tématu 

odborně. Druhý den je pak věnován obecnějších organizačním otázkám - Zastoupení se účastní 

těchto částí pracovních skupin. 

- Pravidelná účast na pracovních skupinách sítě ERRIN, prezentace projektů a záměrů JMK - 

zejména pracovní skupiny pro smart specializaci, energetiku, biohospodářství, zdraví, smart 

cities, pokročilé materiály a nanotechnologie, inovace a investice.  

- 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. 25. 1. 2018 Česká perspektiva k budoucnosti KP, 18. 4. 2018 Výzvy a řešení pro 

přechodové regiony v rámci KP EU po roce 2020, 11. 7. 2018 Konzultace zainteresovaných 

stran k návrhu Evropské komise o Evr. fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti po roce 

2020, 11. 10. 2018 Koheze a rozšiřování EU – prosperita v silnější Unii). 

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

je součástí dopravních sítí TEN-T a prochází i Jihomoravským krajem. V roce 2018 se v Bruselu 

konalo pouze jedno fórum 26. 10. 2018, ostatní byla mimo Belgii (např. v Padově). Zároveň 

došlo k významným personálním změnám, na podzim byla jmenována nová evropská 

koordinátorka a poradce, paní Anne Jensen a pan Kristoffer Bang Refberg. 

- Prezentace Jihomoravského kraje, turistických cílů, kultury a tradic ve spolupráci s oddělením 

bohemistiky na Université Libre de Bruxelles, a to formou spoluorganizace tzv. Café tchèque 

(jedná se o sérii večerů věnovaných českému jazyku a kultuře), dále spolupořádání 

slavnostního ukončení letní školy bohemistiky (29. 6. 2018) a vánoční prezentace moravských 

tradic (12. 12. 2018). 



16 

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

pro desítky účastníků: s odborníkem na chemické mikro-roboty prof. Františkem Štěpánkem 

(15. 3. 2018); s prof. Michalem Hejcmanem o souvislostech botaniky, chemie a archeologie 

(23. 5. 2018); s významným fyzikem specializujícím se na spintroniku prof. Tomášem 

Jungwirthem (23. 10. 2018) a nakonec rektorkou Mendelovy univerzity v Brně prof. Danuší 

Nerudovou (28. 11. 2018). 

- 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. 

- Občasná účast na zasedání Komise Smart City Brno, předávání kontaktů v zahraničí, předávání 

informací z této oblasti z regionu v evropských kruzích a z dění v EU do regionu. 

- Občasná účast na setkáních tematické skupiny „Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě 

a kreativitě (vč. environmentálního vzdělávání)“, Regionální radě podnikavosti (26. 2. a 24. 9. 

2018) a dalších pracovních jednáních s partnery projektu KaPoDaV („Podpora kariérového 

poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji“) 

a předávání tipů z praxe podnikatelského vzdělávání ze zahraničí. O jednorázových aktivitách 

dále níže. 

 

Každoročně jednou a nové aktivity: 

- Organizační výpomoc se slavnostním zahájením ročního kulturního programu k výročí české 

státnosti 1918-2018 spojeným s promítáním filmu Masaryk na Stálém zastoupení ČR při EU 

(29. 1. 2018). 

- Spoluorganizace prezentace iniciativy Alliance4life a CEITEC Muni na Stálém zastoupení ČR 

při EU (30. 1. 2018)  

- Zajištění účasti zástupců z CEITEC a prezentace vědecko-výzkumného a inovačního ekosystému 

Jihomoravského kraje na uzavřeném jednání s Evropskou komisí k připravovanému návrhu 

9. rámcového programu jako jeden z pouhých 10 vybraných členských regionů sítě ERRIN 

(31. 1. 2018). 

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

cykloturistiky na veletrhu Fiets en Wandelbeurs Vlaanderen 2018 v Gentu (10. – 12. 2. 2018). 

- Příprava návštěvy prezidentky sítě PURPLE a Generálního tajemníka v Brně (22. – 23. 2. 2018). 

- Prezentace JMK a spoluorganizace sedmého ročníku slavnostního vyhlášení výsledků ankety 

Evropský strom roku v Evropském parlamentu (21. 3. 2018). 

- Zajištění vín na 12. Český ples v Lucemburku (21. 4. 2018). 

- 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 (5. 5. 2018). 

- Organizace třídenní exkurze do Bruselu pro čtyři jihomoravské středoškoláky - výherce Foto 

soutěže „Projekty EU v Jihomoravském kraji - najdi, vyfoť, uploaduj, popiš a vyhraj exkurzi 

do Bruselu!“ (4. – 7. 5. 2018). 

                                                 
4 http://www.risjmk.cz/cz/na-cem-pracujeme/excelence-ve-vyzkumu/projekty/regon/ 
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- Organizační výpomoc při prezentace práce sklářských designerů ze Studia Dechem 

organizovanou Stálou delegací ČR při NATO a Pražským domem (24. 5. 2018). 

- Představení JMK na oficiálním zahájení projektu Interreg Europe „iWaterMap“ (29. 5. 2018) 

a zajištění vystoupení politického představitele JMK na konferenci o vodních technologiích a 

oběhovém hospodářství ve Výboru regionů (30. 5. 2018). 

- 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 (30. 5. 2018). 

- Organizační zajištění projektových jednání konsorcia projektu SILENSE se zástupci VUT Brno 

v Plzeňském domě v Bruselu (5. a 7. 6. 2018). 

- Prezentace strategie #brno2050 zaměřené na energetiku v panelu během Evropského týdne 

udržitelné energie (EUSEW 2018) a prezentace projektů a doporučení města Brna na 

uzavřeném jednání expertů sektoru energetiky s Evropskou komisi k budoucnosti a návrhu 

energetické strategie EU (6. 6. 2018). 

- Organizace ochutnávkového večera výběrových jihomoravských vín a zajištění příležitosti 

podnikatelům/vinařům z JMK proniknout na zahraniční trhy (6. 6. 2018). 

- Zajištění partnerství a sponzorství JMK s výstavou Josef Koudelka: Invaze Praha 68 v kulturním 

centru Le Botanique (14. 6. – 12. 8. 2018) a účasti politického představitele JMK na slavnostní 

vernisáži (13. 6. 2018). 

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

street party (v roce 2018 již 11. ročník), prezentace Jihomoravského kraje, turistických cílů, 

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

akci – města Brna/TIC Brno, Mendelovy univerzita a VIDA! Science centra a zajištění tak 

největší viditelnosti ze všech českých subjektů (15. 6. 2018). 

- Zajištění prezentace moravských vín, poskytování informací o JMK, zejména turistických cílech 

v rezidenci Stálého zástupce ČR při NATO, velvyslance Jiřího Šedivého pro cca 200 hostů 

zejména z řad evropských institucí, europoslanců, NATO, členů diplomatického sboru a 

českých i zahraničních medií nebo byznysu (20. 6. 2018). 

- Spoluorganizace workshopu „Boj proti změnám klimatu v peri-urbánních oblastech“, návštěvy 

partnerských regionů a 28. Generálního shromáždění sítě PURPLE v Jihomoravském kraji (27. 

– 28. 6. 2018). 

- Spoluorganizace dvoudenní konference k Evropskému roku kulturního dědictví „Cesta od 

války k míru, více demokracie a evropské integraci“ v Domu evropských dějin a na 

regionálních zastoupeních členů ERRIN, s účastí Sira Christophera Clarka a zajištění prezentace 

festivalu Meeting Brno a Technického muzea v Brně (2. – 3. 7. 2018).  

- Zajištění prezentace moravských vín a brněnské barové scény, poskytování informací o JMK 

v rezidenci Stálého představitele ČR při EU, velvyslance Martina Povejšila 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. 2018). 

- Zastoupení JMK na setkání s ministryní financí A. Schillerovou (12. 7. 2018). 

- Organizace akce „Víno a umění z Malých Karpat a jižní Moravy“ u příležitosti 100 let výročí 

Československa společně s Kanceláří Bratislavského samosprávného kraje v Bruselu, 

představení obou regionů, středních škol, regionálních specialit, vinařské tradice a tím i 

podpoření turistického ruchu (25. 9. 2018).  
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- Zajištění propagace konference platformy peri-urbánních regionů PURPLE, jíž je Jihomoravský 

kraj členem, v Evropském parlamentu o potenciálu těchto regionů po roce 2020 v rámci 

vyjednávání návrhů kohezní politiky (26. 9. 2018).  

- Zajištění prezentace vín a turistických možností na slavnostním večeru u příležitosti oslav 

státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu v Evropské obranné 

agentuře (4. 10. 2018). 

- Organizační výpomoc při ukončení výstavní akce ve výlohách v bruselských ulicích “100Czech: 

Příběh českého designu“ (5. 10. 2018) 

- Zajištění setkání akčního clusteru Udržitelná městská mobilita Evropského inovačního 

partnerství Smart cities and communities v Plzeňském domě během Evropského týdne 

regionů a měst (10. 10. 2018). 

- Zajištění vín z JMK na slavnostní recepci u příležitosti oslav 100 let Dne vzniku samostatného 

československého státu, kterou společně pořádalo šest velvyslanců ČR a SR působících 

v Bruselu výjimečně přímo na radnici na Grand Place (25. 10. 2018). 

- Spoluorganizace třídenního festivalu se současnou českou a slovenskou módní tvorbou „Czech 

and Slovak Feshion Festival“, který navázal na předchozí ročníky „Czech Fashion and Design 

Weekend“, ale přesunul se pro lepší dosah k místní široké veřejnosti přímo do centra Bruselu; 

zajištění tak příležitosti jihomoravským a českým drobným podnikatelům navázat kontakty 

v zahraničí, prezentace originální české autorské tvorby, na akci se představili 3 jihomoravští 

designéři, zajištění moravské designérky na jeden z workshopů (9. – 11. 11. 2018). 

- Zajištění účasti zástupců z města Brna a prezentace strategií a doporučení zástupcům čtyř 

různých generálních ředitelství Evropské komisí k návrhu programu Horizon Europe a klastru 

Klima, energetika, ICT a mobilita jako jeden z pouhých 6 vybraných členských regionů sítě 

ERRIN (13. 11. 2018). 

- Organizace ochutnávkového večera výběrových jihomoravských vín a zajištění příležitosti 

podnikatelům/vinařům z JMK proniknout na zahraniční trhy (13. 11. 2018). 

- Zajištění prezentace vín, regionálních specialit a turistických možností na Národním dnu ČR a 

SR při příležitosti oslav 100 let výročí Dne vzniku samostatného československého státu 

v sídle Evropské služby pro vnější akci (15. 11. 2018). 

- Organizační zajištění vystoupení jediného českého hosta a prezentace meziválečné 

architektury města Brna na mezinárodní konferenci o budování nových měst a států po konci 

první světové války v Paláci krásných umění BOZAR (16. – 17. 11. 2018). 

- Organizační výpomoc a propagace moravského vinařství a turistických možností 

Jihomoravského kraje na společenské akci NATO Charity Bazaar v Bruselu (17. – 18. 11. 2018). 

- Prezentace JMK na největší mezinárodní charitativní akci v Lucemburku 58. Bazaar 

International – předání dárkových sad do tomboly (8. – 9. 12. 2018). 

- Kompletní organizace tří exkurzí pro pedagogy z jihomoravských středních škol do Bruselu 

(19. – 21. 11. , 26. – 28. 11. a 12. – 15. 12. 2018). 

 

 

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. Například Město Brno se 

http://brussels.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/100czech1/
http://brussels.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/100czech1/
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tak přihlásilo do Iniciativy „Science meets regions“ Společného výzkumného střediska 

Evropské komise (JRC), bylo vybráno mezi 23 podpořených a získá cca 27 000 EUR na 

konferenci či další akce spojené s energetickou politikou a agendou Smart City Brno5.  

- Sledování témat životního prostředí, např. týkajících se nakládání s vodou a řešení problému 

sucha, pomoc s připomínkami k mezinárodnímu projektu Interreg Europe „iWaterMap“, 

který byl nakonec úspěšně schválen a zahájen – celková výše je 1,7 mil. EUR6 .  

- 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 - přenos informací zejména prostřednictvím projektu 

KaPoDaV („Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího 

vzdělávání v Jihomoravském kraji“) skrze tematickou skupinu, Regionální radu podnikavosti, 

vystoupení na konferenci o podnikavosti (7. 11. 2018) nebo na školení tzv. koordinátorů 

podnikavosti - středoškolských pedagogů (10. 12. 2018). 

- 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 2017, snaha o zapojení se do EU Design Days 

(bohužel subjekt z JMK byl zamítnut spoluorganizátory ze sítě ERRIN).  

- Sledování témat zdraví a stárnutí populace/aktivní stáří, propagace zahradní terapie např. 

pro podporu vytvoření mezinárodního konsorcia a projektu pro výzkum zahradní terapie nebo 

v souvislosti s možnou budoucí prezentací činnosti a fungování Mezinárodního centra 

klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) v rámci pracovní 

skupiny ERRIN WG Health. 

- Nově EIT Climate KIC = znalostní a inovační komunita v oblasti změny klimatu Evropského 

technologického a inovačního institutu, zřízené Evropskou komisí: asistence s návrhem 

strategie pro střední a východní Evropu (CEE) v rámci strategie rozšíření KIC do celé EU a tedy 

výběr možných témat spolupráce v JMK, organizace návštěvy vedoucí strategie CEE v Brně pro 

představení iniciativy, strategie a možností čerpání finančních prostředků EIT potenciálním 

členům v JMK (24. – 26. 4. 2018), organizace následných jednání nové ředitelky pro CEE a 

vedoucí inovací Climate KIC pro prohloubení vyjednávání o možnostech čerpání financí a 

zapojení se do aktivit KIC (2. – 3. 10. 2018), předávání kontaktů pro uspořádání prvního 

celorepublikové setkání potenciálních partnerů v Brně (12. 12. 2018), předávání informací o 

dalších možnostech finanční podpory i bez nutnosti členství a tedy např. motivace první 

účastnice za ČR v programu Pioneers into practice, a další. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 https://ec.europa.eu/jrc/en/science-meets-parliamentscience-meets-regions/events 
6 https://www.interregeurope.eu/iwatermap/ 

http://www.fnusa.cz/
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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 zajištění společného jednání dvou generálních ředitelství Evropské komise dohromady, 

dalšího programu a doprovod delegace z KORDIS JMK a Odboru dopravy (29. 5. – 1. 6. 2018). 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 města Brna na semináři 

„Horizont 2020: európsky program podpory a stimulácie inovačného ekosystému“ v Košicích (19. 3. 

2018).  

 

Další zprostředkování kontaktů bylo i na moravská vinařství některým českým firmám a institucím 

působícím v Bruselu, které projevily zájem o nákup jihomoravských vín, Zastoupení také zajistilo 

speciální edici reprezentačních vín k 100. výročí a oslavám Dne vzniku samostatného 

československého státu. 

 

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) 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 setkání národní delegace Výboru regionů v souvislosti s agendou člena 

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

 

 

6. Realizace studentských a pracovních stáží  

 

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

celkem 8 stážistů v průběhu roku 2018.  
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- Spoluorganizace schůzek a představení aktivit Zastoupení v rámci tzv. focus stáží (zástupce 

Masarykovy univerzity ve dnech 8. – 11. 10. 2018) 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 a soukromého podnikatele 

zastupujícího jiná výběrová vinařství.  

 

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. 

 

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 anglickém jazyce Representation of the South Moravian Region to the EU, kde každý den 

informovalo 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. 

 

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 akademické pracovníky vysokých škol (o možnostech projektových 

partnerství, činnosti sítě ERRIN a další). Přednášky na středních školách proběhly buď o vlastní činnosti 

Zastoupení, o EU obecně, o možnostech stáží pro mládež či „aktivního občanství“, nebo Zastoupení 

zprostředkovalo přednášky europoslanců či pracovníků z evropských institucí dle přání jednotlivých 

škol. 

 

Na realizaci bruselských aktivit vynaložila KJMK finanční prostředky v celkové výši 2 019 008,16 Kč. 4 

 

 

4 
Zhodnocení celoročních aktivit Zastoupení vypracovala referentka zahraničních vztahů Ing. Radka Svobodová 

a ředitelka organizace Ing. Vendula Nováčková 
 

http://www.kjmk.eu/
https://www.facebook.com/Representation-of-the-South-Moravian-Region-to-the-EU-1632849483616453/
https://www.instagram.com/repre_smr/
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Fotografie z činnosti Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii 
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Prezentace JMK na akci „Den 
otevřených dveří institucí EU“ ve 
Výboru regionů 

Exkurze studentů ze SŠ v JMK do 
Bruselu, na obrázku prohlídka 
Evropského parlamentu 

Vernisáž výstavy 
fotografa Josefa 
Koudelky: Invaze Praha 
68 v bruselském centru 
umění Le Botanique 
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Prezentace jihomoravských vín na 
akci „Víno a umění z Malých Karpat a 
jižní Moravy“ 

Setkání 
v rámci sítě 
PURPLE 
v belgickém 
městečku 
Voeren 
v rámci 
Generálního 
shromáždění 
sítě  
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Czech & Slovak Fashion Festival v 
Bruselu 

Prezentace jihomoravských vín na 
národním dnu v sídle Evropské služby 
pro vnější akci 
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Vystoupení pana prof. Šlapety na 
konferenci k meziválečné 
architektuře v centru krásných umění 
BOZAR v Bruselu 

Vánoční setkání studentů českého 
jazyka na univerzitě ULB v prostorech 
kanceláře Zastoupení JMK při EU v 
Bruselu 

Exkurze středoškolských pedagogů 
z JMK v Bruselu, na obrázku 
prohlídka Evropského parlamentu 
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Science Café s rektorkou Mendelovy 
univerzity v Brně prof. Danuší 
Nerudovou 

Science Café s významným 
fyzikem specializujícím se na 
spintroniku prof. Tomášem 
Jungwirthem 
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II. Plnění úkolů v personální oblasti 

 

Struktura a počty zaměstnanců 

 

KJMK měla k 31. 12. 2018 v pracovním poměru 5 zaměstnanců, všechny s místem výkonu práce v Brně.  

 

Strukturu a počty zaměstnanců k 31. 12. 2018 znázorňuje následující tabulka. 

 

 

Struktura a počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 12. 2018 

 

název pozice 

 

úvazek 

 

fyzicky 

ředitelka 0,60 1 

ekonomka 1,00 1 

vedoucí referátu zahraničních vztahů 1,00 1 

referent zahraničních vztahů 1,00 1 

administrativní a spisový pracovník, asistent 0,50 1 

celkem 4,10 5 

 

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

V průběhu roku 2018 uzavřela organizace 2 dohody o pracovní činnosti: 

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

účinnými změnami od 1. 1. 2017 zůstává nadále v platnosti,  

- DPČ k zajištění přednáškové činnosti o Evropské unii a činnosti KJMK na středních školách 

v Jihomoravském kraji pro období 3. 9. 2018 – 31. 12. 2018. 

V průběhu roku 2018 uzavřela organizace 4 dohody o provedení práce: 

- tři DPP k zajištění propagace Zastoupení JMK při EU v Bruselu na webových stánkách a na profilu 

organizace na sociálních sítích, vypracování rešerší a průzkumů na témata zadaná 

zaměstnavatelem v rámci zastoupení JMK při EU, pomocí s přípravou a zajištěním akcí a zaškolením 

nových stážistů pro období 1. 1. 2018 – 30. 4. 2018, 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 a následně 1. 7. 2018 

- 31. 12. 2018, 

- DPP k zajištění propagace Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, která spočívá ve fotografickém 

zdokumentování prvního Czech & Slovak Fashion Festivalu na období 9. 11. 2018 – 12. 12. 2018. 
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Pohyb zaměstnanců za sledované období 

 

V roce 2018 neměla organizace naplněny všechny své pracovní úvazky: 

 

- ředitelka organizace s úvazkem 1,0 nastoupila od 1. 6. 2018 mateřskou dovolenou, na její pozici 

byla jmenována od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 nová ředitelka s úvazkem 0,6 

- od 1. 5. 2018 byla obsazena pozice zahraničního referenta s úvazkem 0,5, která se od 1. 7. 2018 

změnila na úvazek 1,0 

- od 1. 9. 2018 byla obsazena pozice administrativního a spisového pracovníka, asistentky 

s úvazkem 0,5 

- k 30. 9. 2018 vzhledem ke zrušení funkčního místa finančního referenta byl rozvázán pracovní 

poměr s finančním referentem s úvazkem 1,0 

- od 1. 11. 2018 byla obsazena nová pozice rozpočtáře s úvazkem 1,0. 

 

Vývoj obsazenosti pracovních míst ukazuje přehledně následující tabulka:  

 

 

Pohyb zaměstnanců organizace v roce 2018 

 

stav k datu 

úvazky v organizaci fyzický počet 

zaměstnanců obsazené volné 

01.01.2018 3,0 1,5 3 

01.05.2018 3,5 1,0 4 

01.06.2018 3,1 1,4 4 

01.07.2018 3,6 0,9 4 

01.09.2018 4,1 0,4 5 

01.10.2018 3,1 1,4 4 

01.11.2018 4,1 0,4 5 

31.12.2018 4,1 0,4 5 

 

 

Platové třídy a průměrné platy za sledované období 

 

V průběhu roku 2018 byli v organizaci zaměstnáni pracovníci v platových třídách 7, 10, 11 a 12. Celkový 

objem vyplacených mezd za rok 2018 včetně odstupného a náhrad mzdy za dočasnou pracovní 

neschopnost byl 1 488 276 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. 2018 do 31. 12. 2018 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 2018 byl v rozpočtu JMK schválen 

jako příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 6 275 000 Kč. Objem prostředků na platy a OON 

na rok 2018 byl stanoven na 1 842 000 Kč. Hospodaření organizace se ve sledovaném období řídilo 

schváleným rozpočtem na rok 2018. 

 

Během roku 2018 byly provedeny 3 rozpočtové změny: 

 

- K 1. rozpočtové změně došlo 21. 6. 2018 z důvodu neuskutečnění Dvousemestrální kurzu českého 

jazyka pro makedonské studenty, rozpočet byl ponížen o 88 000 Kč. 

- V 2. rozpočtové změně jsme k 31. 10. 2018 zvýšili položku výnosů o 1 000 Kč (příspěvky na učební 

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

na aktuální vývoj hospodaření. 

- 3. rozpočtová změna k 31. 12. 2018 byla provedena z důvodu zapojení fondu odměn do 

hospodaření organizace ve výši 46 500 Kč. Dále byly provedeny přesuny mezi jednotlivými účty a 

středisky dle skutečného čerpání.  

 

 

III.1. Výnosy  

 

Organizace v roce 2018 hospodařila s celkovými výnosy 6 334 805,55 Kč.   

Struktura výnosů je uvedena v následující tabulce. 

 

Výnosy k 31. 12. 2018 

 

v tis. Kč 

Přijatý příspěvek z rozpočtu zřizovatele 6 275,00 

Výnosy z prodeje služeb 13,19 

Čerpání fondu odměn 46,27 

Kurzové zisky 0,34 

Výnosy celkem 6 334,80 

Podrobný rozpis všech výnosů viz příloha č. 15.  

Celkově jsou skutečné výnosy v roce 2018 vyrovnané a činí 99,99 % plnění upraveného rozpočtu. 
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III.2. Náklady  

 

V roce 2018 organizace čerpala náklady dle upraveného rozpočtu v celkové výši 6 213 493,62 Kč. 

Struktura nákladů je uvedena v následující tabulce. 

 

Náklady k 31. 12. 2018 

 

v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 85,42 

Opravy a udržování 27,48 

Cestovné tuzemské 7,26 

Cestovné zahraniční 319,97 

Náklady na reprezentaci 51,34 

Ostatní služby 2 982,41 

Mzdové náklady včetně OON 1 842,87 

Zákonné sociální pojištění – ZP + SP 565,65 

Jiné sociální pojištění 6,99 

Zákonné sociální náklady 87,26 

Jiné daně a poplatky 5,27 

Ostatní náklady z činnosti  - ostatní pojištění 4,23 

Odpisy dlouhodobého majetku 69,91 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 135,10 

Kurzové ztráty 22,33 

Náklady celkem 6 213,49 

Podrobný rozpis čerpání nákladů viz příloha č. 16. 

 

Celkové plnění upraveného rozpočtu je 98,08%. 

 

III.3. Finanční majetek 

 

Stavy na bankovních účtech 

V roce 2018 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 je vydána jedna platební karta na jméno, držitel karty má 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. 2018 konečný stav k 31. 12. 2018 

BÚ – provozní prostředky 151 882,31 356 513,27 

BÚ – prostředky IF 119 000,00 134 913,00 

BÚ – prostředky RF 361 098,87 382 533,43 

BÚ – prostředky FO 134 931,00 94 013,00 

BÚ provozní (CZK) celkem 766 912,18 967 972,70 

BÚ FKSP (CZK) 24 751,12 18 521,62 

BÚ Brusel (EUR) 743,05 655,90 

Přepočet BÚ Brusel k 31. 12. 2018 – kurz ČNB k 31. 12. 2018 činí 25,725 

BÚ Brusel po přepočtu (CZK) 18 977,50 16 873,03 

 

Stav cenin k 31. 12. 2018 

V evidenci stravenek je vyčíslena zásoba v celkové hodnotě 525 Kč (7 ks á 75 Kč). V průběhu roku 2018 

nebyly nakoupeny žádné další ceniny. 

Fyzický stav cenin souhlasí s údaji uvedenými v rozvaze. 

 

Stavy na pokladnách k 31. 12. 2018 

V roce 2018 KJMK vedla jednu pokladnu v CZK a jednu pokladnu v EUR. Obě pokladny byly vedeny na 

brněnském pracovišti. 

 

 

Pokladny 

Stavy na pokladnách 

počáteční stav k 1. 1. 2018 konečný stav k 31. 12. 2018 

Pokladna (CZK) 5 517,50 123,50 

Pokladna valutová (EUR) 109,82 91,89 

Přepočet valutové pokladny k 31. 12. 2018 – kurz ČNB k 31. 12. 2018 činí 25,725 

Pokladna valutová                      

po přepočtu na CZK 

 

2 804,80 

 

2 363,87 

 

Konečný zůstatek obou pokladen byl k 31. 12. 2018 dle účetní evidence 2 487,37 Kč. 

 

III.4. Pohledávky a závazky  

 

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

zálohy na služby a náklady příštích období, v celkové výši 193 260,05 Kč. 

Závazky organizace ve výši 447 192,75 Kč jsou také krátkodobého charakteru. Jedná se o tuzemské a 

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

prosinec 2018, zákonné pojištění úrazů, výdaje příštích období a  dohadné účty pasivní. Všechny 

závazky jsou do data splatnosti kromě přijaté zahraniční faktury od firmy Centre de fakturation 

Backstage Brussels SCRLfs ve výši 2.058,26 Kč (80,01 €). Faktura nebyla uhrazena včas z důvodu jejího 

doručení v den 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 2018 od zřizovatele příspěvek na provoz postupně v předem stanovených 

měsíčních splátkách v celkové výši 6 275 000 Kč. Žádné další dotace od zřizovatele ani ze státního 

rozpočtu organizace neobdržela. 

Podrobný rozpis viz příloha č. 12. 

III.6. Investice  

 

V roce 2018 organizace nerealizovala žádné investiční akce. 

 

III.7. Doplňková činnost 

 

KJMK dle zřizovací listiny nevykonává žádnou doplňkovou činnost. 

 

III.8. Výsledek hospodaření 

 

V roce 2018 KJMK hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 121 311,93 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 2018 pro svoji činnost k dispozici dva osobní automobily značky Škoda.  

Služební vůz Škoda Fabia byl 31. 7. 2018 z důvodu přebytečnosti vyřazen a bezúplatně převeden 

příspěvkové organizaci Nemocnice Ivančice. Spotřeba v roce 2018 činila 24,06 l, stav tachometru ke 

dni převodu činil 157 969 km. 

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

to zejména na pracoviště v Bruselu a Zadaru. Za rok 2018 bylo najeto 16 714 km, spotřebováno 944,122 

litrů nafty a průměrná spotřeba byla 5,65 l nafty/100km. Stav tachometru k 31. 12. 2018 činil 59 885 

km. V průběhu roku byla prováděna pouze běžná údržba a servisní kontroly v autorizovaném servisu 

vozidel Škoda v Brně.  

Pracovníci využívající služební automobil absolvují školení odborné způsobilosti řidičů. Většina 

zaměstnanců pro nařízené pracovní cesty používala veřejné dopravní prostředky, případně jako 

spolucestující služební vozidla KÚ JMK. Žádné ze služebních vozidel nebylo využíváno k soukromým 

účelům.  
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

 
 

Úplné stavy majetku v Kč v roce 2018 v členění dle kategorií 

 počáteční stav 

k 1. 1. 2018 

konečný stav 

k 31. 12. 2018 

úbytky majetku 

v roce 2018 

přírůstky majetku 

v roce 2018 

DHM 1 101 068,00 502 276,00 598 792,00 0,00 

DDHM 499 471,80 593 832,62 34 029,18 128 390,00 

DDNM 128 305,00 129 169,00 5 845,00 6 709,00 

PRE - podrozvahová 

evidence 

 

21 769,99 

 

30 425,49 

 

198,50 

 

8 854,00 

celkem 1 750 614,79 1 255 703,11 638 864,68 143 953,00 

 

V roce 2018 pořizovala organizace drobný hmotný i nehmotný majetek především pro potřeby IT, do 

podrozvahové evidence pořídila cestovní brašny a folklorní sukně na reprezentaci při kulturních akcích 

v celkové výši 143 953,00 Kč. V rámci řádné inventarizace vyřadila organizace majetek přebytečný i 

neupotřebitelný v celkové výši 638 864,68 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 21 434,56 Kč a fond odměn o 5 358 Kč.  

Fond investičního majetku byl tvořen z odpisů ve výši 69 913,00 Kč. V dubnu 2018 byl organizací 

odveden nařízený odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 54 000 Kč.  

V závěru roku byl čerpán fond odměn ve výši 46 276 Kč k pokrytí překročeného limitu na platy.  

Všechny tři peněžní fondy byly finančně plně kryty. 

 

FKSP je tvořen ze základního přídělu, který v roce 2018 činil 2 % z celkového objemu vyplacených 

hrubých mezd. K 31. 12. 2018 činil rozdíl mezi stavem bankovního účtu FKSP a stavem fondu 2 848,04 

Kč. Tento rozdíl je dán nepřevedenými transakcemi za prosinec 2018, a to následovně: 

- nepřevedený základní příděl 12/2018           3 884,04 Kč 

- nepřevedené poplatky 12/2018                          84,00 Kč          

- nepřevedené stravné 12/2018                     - 1120,00 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 
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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 do 31. 

5. 2018 ředitelka organizace. Od 1. 6. 2018 jmenovala ředitelka příkazcem operací vedoucí 

zahraničního referátu. V říjnu 2018 byla sloučena funkce hlavní účetní a funkce správce rozpočtu 

z důvodu neobsazeného místa ekonomky.  

V průběhu roku 2018 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 č. 1/18 O provedení inventarizace majetku a závazků byly 

v organizaci dne 6. 11. 2018 zahájeny inventarizační práce. 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 od 

13. 11. 2018 do 20. 12. 2018. 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. 2018“ zohledňující veškeré pohyby 

majetku a také zápis o výsledcích dílčích fyzických inventur. Na základě návrhů na vyřazení byl 

vypracován „Protokol o vyřazení majetku z používání v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018“.  

Dokladová inventura proběhla 24. 1. 2019. 

Na základě těchto inventur bylo vyhotoveno 9 sumárních inventurních soupisů.  

Hlavní inventarizační komise následně porovnala stavy majetku a závazků zjištěné inventurami 

s účetními zůstatky uvedenými v rozvaze k 31. 12. 2018 a nezjistila žádné inventarizační rozdíly. 

Inventarizace byla ukončena ke dni 28. 1. 2019. 

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

Inventarizace za rok 2018 a jsou spolu s příkazem ředitelky a plánem periodické inventury uloženy 

v organizaci. 5 

 

 

 

5
 Kapitoly II. až VIII. zpracovala: Pavla Filipová, ekonomka a Ing. Ludmila Kutálková, hlavní účetní 


