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Příspěvková organizace Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci (dále jen 

„KJMK, p.o.“) 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, p.o. 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 ke 30. 6. 2017 zrušena.  

Nedošlo však k omezení aktivit, KJMK, p.o. v Srbsku působí i nadále, a to prostřednictvím svého 

lektorátu českého jazyka a navazujících aktivit. Výuku češtiny zajišťuje KJMK, p.o. ve městech 

Kragujevac, Arandjelovac a nově i 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, p.o. 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 roce 2017 v rámci lektorátu zajištěno několik propagačních akcí (Český 

den, Mikulášská besídka, promítání filmu z Brna, přednáška a další). 

V návaznosti na výuku češtiny v lektorátech KJMK, p.o. 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. září 2007 „Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii“ (dále jen 

„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 bylo v roce 2017 podpořeno také několik akcí v Lucemburku 

a zajištěna velká prezentační akce při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropy ve Štrasburku. 

V roce 2017 se pracovnice Zastoupení více zaměřily i na posílení osvěty o Evropské unii a osobní 

předávání zkušeností a informací z Bruselu vůči partnerům v Jihomoravském kraji, organizovaly 

návštěvu nebo doplňovaly program zahraničních hostů v JMK, několik prezentací a přednášek pro 

střední i vysoké školy, byly aktivně zapojeny do aktivit platformy REGON, pracovních skupin 

Brno2050, Atraktivní region, komise Smart City či tematické pracovní skupiny pro podnikavost 

mládeže.  

Mezi další činnosti KJMK, p.o. patří podpora projektů realizovaných ve spolupráci s partnery 

v regionu - DDM Kyjov, Lipka, ZŠ Sloup, SŠEE Sokolnice - a v neposlední řadě také propagace aktivit 

Jihomoravského kraje v srbských a chorvatských médiích, o kterou se starají především lektoři a dále 

absolventi jazykových kurzů a navazujících projektů pořádaných KJMK, p.o.  

KJMK, p.o. je také školícím pracovištěm stážistů Masarykovy a Mendelovy univerzity, a to na svém 

brněnském a bruselském pracovišti.  

O svých aktivitách KJMK, p.o. 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 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, p.o. již od svého vzniku 

v roce 2003 výuku českého jazyka ve městech Kragujevac a Arandjelovac. Výuka je určena srbským 

občanům bez omezení a probíhá ve třech úrovních pokročilosti – začátečníci, pokročilí a navazující 

kurz, který slouží zájemcům k udržování a dalšímu rozvíjení znalosti českého jazyka. Ve městě 

Kragujevac výuka probíhá na Prvním kragujevackém gymnáziu a První technické škole, ve městě 

Arandjelovac pak na Gymnáziu „Miloš Savković“. 

Od října 2017 byla výuka češtiny rozšířena i do Bělehradu. Specifikem jazykového kurzu v hlavním 

městě je zaměření na pracující, zejména lékaře a střední zdravotnický personál. Cílem kurzu je 

připravit tyto odborníky po jazykové stránce tak, aby měli šanci získat a kvalitně vykonávat 

zaměstnání ve své profesní specializaci na území Jihomoravského kraje.  

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

jsou uvedeny v tabulkách níže.  

Výuku během školního roku 2016/2017 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/osobu 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, 

p.o., svědčí fakt, že každým rokem část srbských kurzistů zahájí v České republice studium na vybrané 

vysoké škole.  Konkrétně v roce 2017 zahájilo studium na vysokých školách v České republice 

celkem sedm absolventů kurzů češtiny v Šumadiji. Tři absolventi dvousemestrálního kurzu ČJ pro 

cizince na Kabinetu češtiny při FF MU v Brně byli přijati k bakalářskému studiu oborů Management 

cestovního ruchu, Agrobyznys a Tvorba a výroba nábytku na Mendelově univerzitě v Brně. Třem 

kurzistům lektorátu českého jazyka v Kragujevci bylo uděleno vládní stipendium a od akademického 

roku 2017/2018 započali  jazykovou a odbornou přípravu na Univerzitě Karlově. Jedna kurzistka 

lektorátu českého jazyka v Kragujevci byla přijata ke studiu navazujícího magisterského programu 

oboru Řízení a ekonomika obchodu na Mendelově univerzitě v Brně. 

 

Na zajištění provozu lektorátu v Šumadiji v roce 2017 bylo vynaloženo celkem 370. 588 Kč. 
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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. 

 

 

 

 

  

I.KRAGUJEVACKÉ 

GYMNÁZIUM
I.TECHNICKÁ ŠKOLA

I.KRAGUJEVACKÉ 

GYMNÁZIUM

I.TECHNICKÁ 

ŠKOLA

Typ kurzu Časová dotace výuky

začátečníci výuka 2x2 vyuč.hod.týdně 17/10 37/17 98/45 27/13

pokročilí výuka 2x2 vyuč.hod.týdně 7/4 x 7/6 x

absolventi výuka 2x2 vyuč.hod.týdně 6/5 x 4/4 x

Počet studentů ve 2. pololetí 

2016/2017 (stav na začátku a konci 

školního roku)

Počet studentů v 1. pololetí 2017/2018 

(stav na začátku šk. roku a na konci 

kalendářního roku)

LEKTORÁT KRAGUJEVAC

Počty studentů v kurzech organizovaných KJMK, p. o. v roce 2017 - LEKTORÁT SRBSKO

GYMNÁZIUM "MILOŠ SAVKOVIĆ" GYMNÁZIUM "MILOŠ SAVKOVIĆ"

Typ kurzu Časová dotace výuky

Počet studentů ve 2. pololetí 

2016/2017 (stav na začátku a 

na konci šk. roku)

Počet studentů v 1. pololetí 

2017/2018 (stav na začátku šk. 

roku a na konci kalendářního 

roku)

začátečníci výuka 2x2 vyuč.hodiny týdně 3/3 7/0

pokročilí výuka 2x2 vyuč.hodiny týdně 4/2 3/3

Počty studentů v kurzech organizovaných KJMK, p. o. v roce 2017 - LEKTORÁT SRBSKO

LEKTORÁT ARANDJELOVAC 

Typ kurzu Časová dotace výuky
Počet kurzistů na začátku 

školního roku 2017/2018

Počet kurzistů na konci roku 

2017

začátečníci výuka 1x4 vyuč. hodiny týdně 3 13

Počty studentů v kurzech organizovaných KJMK, p. o. v roce 2017 - LEKTORÁT SRBSKO

LEKTORÁT BĚLEHRAD
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2) Lektorát v Zadaru, Chorvatsko 

 

V chorvatském Zadaru probíhá výuka českého jazyka od října 2011 na základě Dohody o spolupráci 

na zabezpečení výuky českého jazyka na Univerzitě v Zadaru uzavřené 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 4 semestry. Během doby 

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

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

v Jihomoravském kraji. 

Výuku v kalendářním roce 2017 zajišťovala externí lektorka. 

 

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 2017 proběhl na půdě zadarské univerzity již třetí ročník Českého dne sestávající z prezentace 

odborných příspěvků a doprovodného kulturního programu. Pro akademickou obec i širokou 

veřejnost byla určena přednáška předsedy Chorvatsko-českého sdružení Marijana Lipovce 

o chorvatsko-českých vztazích, kterou KJMK, p.o. zorganizovala ve spolupráci s Maticí chorvatskou. 

Prezentace Jihomoravského kraje probíhala i prostřednictvím krajanského časopisu Svazu Čechů 

v Chorvatsku „Jednota“, jenž pravidelně publikuje články o aktivitách KJMK, p.o. Další mimovýukové 

činnosti v Zadaru jsou uvedeny na straně 14 – Kulturní činnost organizace.  

 

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 čtyři 

studenti volitelné výuky českého jazyka na Univerzitě v Zadaru, a to prostřednictvím mezinárodních 

výměnných univerzitních programů CEEPUS a ERASMUS+.  

 

 

Typ kurzu - pokračující výuka Časová dotace výuky Počet studentů

Český jazyk pro slavisty 2  (dvě skupiny) 2x2 vyučovací hodiny týdně 27

Čeština v turistickém ruchu 2 2x2 vyučovací hodiny týdně 8

Čeština v turistickém ruchu 4 2x2 vyučovací hodiny týdně 9

UNIVERZITA V ZADARU, jarní semestr 2016/2017
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Na provoz lektorátu v Zadaru v roce 2017 KJMK, p.o. vynaložila 302. 512 Kč. 

 

 

3) Vzdělávací aktivity navazující na činnost lektorátů 

 

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

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

 

V termínu od 13. do 25. 8. 2017 se uskutečnila Jazyková přípravka v Sokolnicích, které se zúčastnilo 

společně 7 studentů češtiny ze Srbska a 1 kurzista studující český jazyk v rámci výuky na Univerzitě v 

Zadaru. Výuka všech 8 účastníků projektu, od mírně pokročilých po pokročilé, probíhala pod vedením 

koordinátorky jazykových projektů KJMK, p.o. K výuce byly využívány studijní materiály připravené 

koordinátorkou. Závěrem kurzu studenti vypracovali zprávu v českém jazyce, v níž zhodnotili přínos 

jazykové přípravky – zlepšení svých jazykových znalostí díky možnosti každodenního užívání českého 

jazyka v praxi a díky přímému kontaktu s rodilými mluvčími.  

 

2 účastnice Jazykové přípravky následně pokračovaly v navazující studijní stáži na střední škole 

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

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

v individuálně vypracovaných závěrečných zprávách v českém jazyce, ve kterých vyzdvihly možnost 

poznání středoškolského systému v České republice, získání nových zkušeností a přátel z jiného 

jazykového a kulturního prostředí.  

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

v Sokolnicích.  

 

V termínu od 30. 9. do 6. 10. 2017 byl pro chorvatské studenty českého jazyka zorganizován 

Poznávací pobyt v Jihomoravském kraji.  Zaměření exkurze zavedlo studenty i na taková místa jižní 

Moravy, která by pravděpodobně samostatně nikdy nenavštívili. Ze závěrečných zpráv vypracovaných 

účastníky po skončení exkurze vyplývá, že poznávací pobyt přispěl ke zatraktivnění Jihomoravského 

kraje pro ně samotné a že si Jihomoravský kraj zařadili mezi destinace, které stojí za to navštívit, a to 

i opakovaně.  

Ubytování všech účastníků projektu zajistila KJMK, p.o. na kolejích Mendelovy univerzity v Brně.  

Typ kurzu - pokračující výuka Časová dotace výuky Počet studentů

Český jazyk pro slavisty 1  (dvě skupiny) 2x2 vyučovací hodiny týdně 38

Čeština v turistickém ruchu 1 2x2 vyučovací hodiny týdně 6

Čeština v turistickém ruchu 3 2x2 vyučovací hodiny týdně 8

UNIVERZITA V ZADARU, podzimní semestr 2017/2018



7 

 

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

je Dvousemestrální kurz českého jazyka, který  probíhá na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU Brno. 

Kurz je určen pro maximálně 4 srbské studenty, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením konaném 

každoročně v Kragujevci za přítomnosti zástupců KJMK, p.o. Dvousemestrální kurz připraví studenty 

po jazykové stránce tak, že jsou po jeho ukončení schopni absolvovat výuku na českých vysokých 

školách v českém jazyce. Studenti jsou po celou dobu trvání dvousemestrálního kurzu ubytováni na 

vysokoškolských kolejích MU, které jim plně hradí KJMK, p.o. Stravování a případné další náklady si 

hradí z kapesného, které jim po celou dobu studia poskytuje Jihomoravský kraj. 

 

V 1. polovině roku dobíhal dvousemestrální kurz 2016/2017, který úspěšně absolvovali 4 studenti. 

Pro akademický rok 2017/2018, který započal dne 18. 9. 2017, byli ke studiu v dvousemestrálním 

kurzu češtiny vybráni 3 studenti, absolventi Prvního kragujevackého gymnázia a Gymnázia „Miloš 

Savković“, kteří se pravidelně a s dobrými výsledky účastnili výuky češtiny v Kragujevci a Arandjelovci 

a dlouhodobě projevovali zájem o studium v ČR i o Českou republiku jako takovou.  

Tento běh dvousemestrálního kurzu bude ukončen dne 18. 5. 2018. 

 

Pro české studenty Masarykovy univerzity organizuje KJMK, p.o. ve spolupráci s Ústavem slavistiky 

Masarykovy univerzity v Brně týdenní Poznávací pobyt do Srbska.  

V roce 2017 se poznávací pobyt uskutečnil v termínu 17. - 23. 9. a zúčastnilo se ho 8 studentů 

jihoslovanských filologií FF MU v doprovodu zástupkyně ředitelky a koordinátorky jazykových 

projektů KJMK, p.o. 

Studenti dostali možnost poznat partnerskou oblast Jihomoravského kraje Šumadijský okruh a také 

hlavní město Bělehrad.  Ve svých závěrečných zprávách studenti kladně kvitovali seznámení se se 

srbským prostředím, navázání kontaktů se srbskými studenty, možnost využití teoretických znalostí 

získaných studiem v praxi a zejména přínos pro další studium srbštiny.  

Dopravu mikrobusem do Srbska i během výletů na místě stejně jako ubytování na studentských 

kolejích v Bělehradě organizačně i finančně zajistila KJMK, p.o. 1 

 

Náklady na tyto vzdělávací aktivity dosáhly v roce 2017 výše 548. 547 Kč. 

 

 

 

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

regionech zpracovala koordinátorka jazykových projektů Mgr. Michaela Dufková.  
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 Poznávací pobyt studentů MU do Srbska, Veliki buk 

Poznávací pobyt studentů MU do Srbska, Studenice 

Poznávací pobyt studentů MU do Srbska, Kragujevec - Šumarice 

Fotografie z poznávacího pobytu studentů Masarykovy univerzity do Srbska 
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Poznávací pobyt chorvatských studentů češtiny v JMK; 
studenti na exkurzi v centru Brna 

Poznávací pobyt chorvatských studentů češtiny v JMK; studenti na exkurzi v 
Mikulově 

Poznávací pobyt chorvatských studentů češtiny v JMK; studenti na exkurzi ve VIDA! 
Science centru 

Poznávací pobyt chorvatských studentů češtiny v JMK; 
studenti na exkurzi na hradě Špilberk 

Fotografie z poznávacího pobytu chorvatských studentů češtiny v Jihomoravském kraji 
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B) Navazující aktivity zajišťované ve spolupráci s partnery KJMK, p.o. 

 

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

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

která je její partnerskou školou. 

 

V termínu 20. - 28. 4. 2017 se pod názvem „Energie bez hranic 2017“ uskutečnila odborná stáž 

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

pedagogů – 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 (větrné elektrárny, fotovoltaické systémy, 

využití energie vody, tepelná čerpadla, fototermika, vodíkové technologie, biomasa). Po teoretickém 

seznámení se učili zapojovat PC do sítí a oživovat datové sítě a v rámci kurzu kabelových technologií 

montovali kabelové spojky, kabelové koncovky, kabelové uzávěry a opravné manžety. Závěrem 

dostali za úkol vytvořit o absolvované stáži prezentaci. Součástí projektu byl i kulturní, sportovní 

a poznávací program s důrazem na rozvoj jazykových znalostí studentů, navázání nových kontaktů 

a prohloubení mezinárodní spolupráce obou partnerských škol.  

Projekt byl velmi kladně hodnocen oběma skupinami studentů jak po stránce odborné, tak 

i z hlediska navázání kontaktů, poznání země a zvyků partnera, a obě partnerské školy se dohodly 

na pokračování recipročního projektu v dalším roce. 

 

I v roce 2017 se KJMK, p.o. podílela na projektu Základní školy Sloup, okres Blansko, která již 

po dobu 8 let rozvíjí kontakty se základní školou „Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič“ 

v Kragujevaci.  Obě partnerské školy pořádají výměnné pobyty, kterých se od počátku spolupráce 

zúčastnilo téměř pět set dětí i dospělých z obou zemí. V rámci dlouholeté spolupráce proběhlo 

již mnoho společných aktivit, mezi které patří vzájemné návštěvy školních týmů, společný florbalový 

camp mladých sportovců z České a Srbské republiky, turné cimbálové muziky Drahan v Srbsku v rámci 

českého předsednictví EU a také projekty „Putování krajem Šumadija‘‘, ,,Cesta za velkým srbským 

pokladem“, „Putování po Velké Moravě“ nebo „Křížem krážem jižní Moravou“.  

 

Projekt s názvem „Morava – krásná zem“ byl realizován v období od 1. 4. do 16. 6. 2017. 

V termínu 25. - 29. 4. 2017 do Sloupu zavítala výprava 39 srbských dětí s pedagogickým doprovodem. 

Ubytování bylo zajištěno v rodinách 37 českých dětí, které byly do projektu zapojeny. Děti 

absolvovaly společný program zaměřený na poznávání přírodních krás Jihomoravského kraje 

(prohlídky, jeskyní, poznávací výlety po jižní Moravě), přičemž důraz byl kladen na rozvoj vzájemných 

vztahů žáků obou partnerských škol (společné workshopy, dílny a společné sportovní aktivity), během 

kterých docházelo mj. i ke zvyšování jazykových kompetencí žáků obou škol.  

Dalším aspektem bylo poskytnout základní škole „Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič“ 

se sídlem v Kragujevci podporu a pomoc při zavádění inkluze a moderních výukových metod.  

Po odjezdu srbské výpravy probíhala na ZŠ Sloup celoškolní projektová výuka motivovaná Srbskem, 

získaná fotodokumentace a vytvořená videoprezentace projektových aktivit byla představena 

rodičům žáků i veřejnosti na veřejně přístupném místě v ZŠ Sloup. Ve školním časopise a 

v regionálním tisku byly zveřejněny články o projektu a námět na reportáž, které přispěly ke zvýšení 

informovanosti žáků regionálních škol a veřejnosti o Srbsku. 
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KJMK, p.o. dlouhodobě spolupracuje s Domem dětí a mládeže 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 14. ročník česko-srbského tábora se uskutečnil v termínu 8. – 19. 7. 2017 a zúčastnilo se ho 

celkem 85 dětí z ČR a ze srbského Kragujevace s doprovodem (lékař, učitelky a tlumočnice). Výběr 

srbských dětí je plně v kompetenci srbského Červeného kříže a kritérii jsou prospěch dětí a jejich 

sociální postavení – preferovány jsou děti ze sociálně slabých rodin. Ústředním tématem celého 

táborového pobytu byla Cesta kolem světa za 10 dnů. Děti se společně účastnily sportovních, 

vědomostní a kulturních aktivit podle detailního programu, který připravil DDM Kyjov. 

Samotnému táboru nejprve předcházel dvoudenní aklimatizační pobyt srbských dětí v Kyjově 

v termínu 9. - 10. 7. 2017, kdy měly mj. možnost seznámit se s tradičním folklórem Kyjovska, byly 

přijaty na kyjovské radnici a v rámci výletu do Brna se seznámily i s brněnskými památkami.  

 

 

Dalším z partnerů KJMK, p.o. je Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Vzájemná 

spolupráce se soustřeďuje na poskytování konkrétní metodické i věcné pomoci Základní škole Rosoš 

s cílem podpořit rozvoj environmentální výchovy a osvěty v ZŠ Rosoš a Svaljavském rajonu 

v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.  

V roce 2017 se společné aktivity Lipky a KJMK, p.o. uskutečňovaly v rámci projektu „Podpora rozvoje 

environmentální výchovy, udržitelného rozvoje a výuky českého jazyka ve Svaljavském rajonu na 

Zakarpatské Ukrajině“ v období březen až prosinec 2017.  

 

Shrnutí aktivit realizovaných v rámci projektu s Lipkou: 

14. – 23. 6. 2017 – pobyt jedenácti ukrajinských dětí v ZŠ Podomí – děti byly ubytovány v rodinách 9 

českých kamarádů, žáků ZŠ Podomí, a společně absolvovaly připravený program spočívající ve výuce 

jazykové, klasické a environmentálně zaměřené a dále v připravených kulturně-historických 

a poznávacích aktivitách v Modré, na Velehradě a v centru Brna. Dalšími společnými aktivitami byla 

návštěva divadelního představení, výukový program ve vědeckém parku VIDA! Science centre a 

společné setkání všech dětí a pedagogů se zástupci KJMK, p.o. spojené s prohlídkou 

reprezentativních prostor budovy KrÚ JMK. 

Paralelně probíhala desetidenní stáž tří ukrajinských pedagogů, kteří se účastnili programu společně 

s dětmi, chodili na náslechy, konzultovali metody a formy výuky a blíže se seznámili s programem 

eTwinning, do kterého se mohou zapojit i ukrajinské školy. Učitelka, která na ZŠ v Rosoši vyučuje 

český jazyk, zůstala na stáži v ZŠ Podomí o týden déle za účelem prohloubení znalostí češtiny, 

zejména konverzačních schopností.  

 

25. - 29. 10.2017 – reciproční stáž sedmi osob - pedagogů a lektorů Lipky a ZŠ Podomí na Zakarpatské 

Ukrajině. Účastníci absolvovali náslechy ve dvou školách – v Rosoši a Dusinu – a setkali se s rodiči 

dětí, které absolvovaly vzdělávací pobyt v Jihomoravském kraji. Školám předali pomůcky vhodné 

k výuce češtiny – sadu učebnic českého jazyka pro žáky od 1. do 9. třídy a sadu knih pro společnou 
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četbu všech žáků v jedné třídě (K. Čapek – Dášenka čili život štěněte), dále sbírku minimálně stovky 

knih pro mimočítankovou četbu a pomůcky vhodné pro výuku jiných předmětů – nově přeloženou 

pomůcku o potravních vztazích „ Žeru tě“ v počtu 200 ks a „Pexeso stromů“ (dotisk) v počtu 300 ks. 

Na základě zprostředkovaných informací byly tyto pomůcky následně rozděleny do škol Svaljavského 

rajonu. 

 

15. 7. - 12. 8. 2017 – 1 učitel dusinské školy absolvoval Letní školu slovanských (bohemistických) 

studií na FF MU Brno s cílem podporovat talentované ukrajinské děti v případě jejich zájmu o studium 

na českých středních a vysokých školách a pomáhat realizovat stáže pedagogů a výměnné pobyty 

dětí. 

 

Podařilo se finalizovat část ukrajinsko-české naučné stezky v návaznosti na libreto zpracované 

rosošskými pedagogy v roce 2016 – tisk dvojjazyčné mapy třinácti rajonů Zakarpatské oblasti formátu 

A3 v počtu 500 ks. Mapy budou poskytnuty přednostně školám a knihovnám Svaljavského rajonu, 

v případě zájmu i do škol v Užhorodském a Mukačevském rajonu. Knihovny jsou údajně v Zakarpatí 

jedinými informačními centry pro školy a veřejnost. 

 

Společný projekt Lipky a KJMK, p.o. metodickou a věcnou pomocí podpořil vzdělání k udržitelnému 

rozvoji v Zakarpatí, přispěl k posílení dobrých česko-ukrajinských vztahů prostřednictvím 

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) a také k eliminaci jazykových bariér 

a poznávání společných tradic i jedinečností vlastní národní identity obou stran. 

 Získané povědomí o podmínkách života v Zakarpatí přineslo jihomoravským školám nové výzvy 

k obohacení výuky o konkrétní formy pomoci a další motivaci k dlouhodobé spolupráci při rozvoji 

vzájemných vztahů. 2 

 

Na realizaci těchto partnerských aktivit v roce 2017 vynaložila KJMK, p.o. finanční prostředky ve výši 

558. 208 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Souhrn aktivit realizovaných s partnery zpracovala Ing. Kateřina Košacká.  
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Fotografie z exkurze na Ukrajině  a výuková mapa zpracovaná v rámci projetu  „Podpora rozvoje 
environmentální výchovy, udržitelného rozvoje a výuky českého jazyka ve Svaljavském rajonu na 
Zakarpatské Ukrajině“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výuková mapa zpracovaná v rámci projektuVý  
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C) Kulturní činnost organizace 

 
V březnu, konkrétně 23. 3. 2017, byla činnost KJMK, p.o. prezentována prostřednictvím výstavy 

„ Most mezi regiony  - 13 let KJMK“ v rámci mezinárodního setkání projektových partnerů na Střední 

škole elektrotechnické a energetické Sokolnice. Na třinácti výstavních panelech se studenti mohli 

dozvědět vše o organizaci KJMK, o jejích aktivitách na jednotlivých pracovištích a o již zrealizovaných 

či právě realizovaných projektech. Stejná výstava pak byla představena v Zadaru, kde proběhla 

vernisáž dne 21. 4. 2017.  

 

V Zadaru kromě výstavy uspořádala KJMK, p.o. s lektorkou českého jazyka pro studenty zadarské 

univerzity promítání filmu CZizincII, pojednávajícího o životě cizinců v městě Brně, a také 

zorganizovala společenský večer, během kterého si absolventi letní jazykové přípravky v Sokolnicích 

připravili prezentaci o Jihomoravském kraji a závěrem si pak všichni účastnící rozdělení do skupinek 

formou kvízu ověřili znalost českých reálií. O tomto tzv. „Českém dni“ referoval i zadarský tisk.  

 

V prosinci 2017 se pak studenti českého jazyka v Zadaru seznámili s českými tradicemi spjatými 

s obdobím Vánoc -  lektorka KJMK,p.o. si pro ně připravila pravou Mikulášskou besídku. 

 

Výstava Most mezi regiony – 13 let KJMK byla během května 2017 využita také v Srbsku, na Prvním 

kragujevackém gymnáziu, První technické škole a Osnovna škola Milutin i Draginja Todorović 

v Kragujevaci.  

 

Zastoupení při EU v Bruselu zajistilo v roce 2017 řadu propagačních akcí, o kterých je dále 

pojednáno. Mimo to byl Jihomoravský kraj výborně prezentován při příležitosti českého 

předsednictví v Radě Evropy ve Štrasburku dne 22. 9. 2017, kde Zastoupení připravilo výstavu 

fotografií Moravského Slovácka pana Radka Severy i s vystoupením cimbálové kapely Stužka, 

představením moravského folkloru a ochutnávkou vín z Kyjovska. Byly prezentovány také regionální 

speciality a turistické možnosti Jihomoravského kraje.  

 

Během léta a zkraje podzimu se KJMK, p.o. zapojila do příprav Brno design days, kde kromě 

finančního příspěvku na organizaci akce vytipovala možné speakery a hosty ze zahraničí. Akce 

samotná proběhla ve dnech 5. - 8. 10. 2017.  
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Fotografie - Aktivity lektorátu v Zadaru v roce 2017 

 

 
Prezentace Jihomoravského kraje, Mikulášská besídka 

 

 
Český den, soutěžní kvíz pro studenty  
 

 
Český den, výstava Most mezi regiony – 13 let KJMK pro studenty univerzity  
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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 (dále také „JMK“). 

 

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 2017 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 2017 

 

1. Získávání a předávání aktuálních informací o připravované legislativě EU 

a dotačních programech, možných projektových partnerství, soutěžích, zasílání 

reportů z konferencí a workshopů 

 Pravidelně je 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 pro aktuální i následující programové období. 

 Hledání možností podpory integrace odsouzených po výkonu trestu Evropskou unií a jinými 

regiony, sdílení dobré praxe v JMK. 

 Monitoring informací v oblasti tzv. komunitárních programů (např. Horizont 2020, Erasmus+). 

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

 Předávání informací z pracovních skupin sítě ERRIN.  

 Zaslání zápisů nebo předávání informací z téměř 200 navštívených konferencí a workshopů 

- hlavními tématy byly oblasti vědy a výzkumu, zdraví, životního prostředí a další, 

podrobné členění v tabulce níže. Z důvodu ne zcela jasného členění, interdisciplinaritě 

a prolínání témat na konferencích a seminářích jsou počty přibližné: 

 

                  téma akce      počet konferencí/seminářů 

věda a výzkum 18 – 25 

Zdraví 13 – 17 

životní prostředí, cirkulární ekonomika 13 – 16 

konkurenceschopný region, venkov, udržitelný rozvoj 11 – 15 

kohezní politika, rozpočet EU 13 – 16 

smart cities/regions 5 – 12 

inovace a investice 10 – 12 

doprava, mobilita 7 – 11 

moderní technologie, průmysl (4.0), vesmírné technologie 12 – 15 

informační akce (např. předsednictví Estonska a Bulharska v EU) 11 

Vzdělávání 10 

design (i tvorby politik) 6 – 9 

sociální témata 6 – 8 

podnikatelské ekosystémy, podnikání 2 – 4 

zemědělství, voda x sucho 3 – 9 

kulturní rozvoj 2 

občanská participace, komunikace EU s občany 2 – 6 

energetika 2 – 5 

rozvoj turismu, cestovní ruch 1 
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 Osobní informování nebo zasílání desítek výzev zapojení se do projektových partnerství 

(zejména díky spolupráci s jinými regionálními kancelářemi v Bruselu a síti ERRIN a PURPLE).  

 Osobní informování nebo zasílání desítek výzev zapojení se do různých soutěží (např. 

RegioStars, Europe in my Region, Evropský podnikatelsky zaměřený region, iCapital, 

European Digital Skills Award a další).  

 Pravidelná účast na Info dnech pořádaných zejména Evropskou komisí a předávání informací 

do regionu (např. 3. – 4. 10. Industrial innovation Info days, 23. – 25. 10. Energy Info days, 

13. 12. Transport Info day). 

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

JMK a JIC.  

 

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 39 

síť PURPLE 10 

Evropský Výbor regionů 24 

Evropská komise 15 

Evropský parlament 11 

Hospodářský a sociální výbor 7 

regionální kanceláře 24 

jiné zájmové skupiny 33 

Stálé zastoupení ČR při EU 2 

nebylo zjištěno 6 

 

 

 

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

pro JMK a v zájmu JMK, zastupování na pracovních skupinách 

 

V roce 2017 proběhla prezentace Jihomoravského kraje prostřednictvím aktivit Zastoupení 

JMK při EU nebo v rámci spolupráce s partnery na cca 40 větších akcích. 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),   

Velvyslanectví ČR při Belgickém království, 

Stálé zastoupení ČR při EU, 

jiná regionální zastoupení. 
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Dle toho je lze rozdělit přibližně následovně: 

        typ akce                               počet akcí 

kulturní akce  8 

věda, výzkum, vzdělávání (vč. spolupráce se SŠ a ULB) 8 

jiné (např. ETY, Klub JH, vítání občánků) 5 

prezentace regionu (zejména turismus a vinařství) 13 

doprovod delegací, hostů 9 

 

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

skupinách, zasedáních a jednáních, jejichž počet však nelze vyčíslit, uvádíme je příklady 

níže.  

 

Pravidelně během roku, dlouhodobě: 

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

4 pracovní skupiny (28. 3., 17. 5., 24. 10., 18. 12. 2017), 3 lobby skupiny (28. 3., 18. 5., 15. 

9. 2017) a 2 generální shromáždění (27. 6. a 11. 10. 2017). 

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

- zejména pracovní skupiny pro smart specializaci, ICT, dopravu, zdraví, smart cities, 

pokročilé materiály a nanotechnologie, biohospodářství, design, inovace a investice).  

 Pravidelné zastoupení JMK na setkáních k budoucnosti kohezní politiky po roce 2020, 

zejména pořádané Výborem regionů nebo regionálními zastoupeními /sítěmi v Bruselu 

(např. 23. 3. 2017 role měst v budoucí kohezní politice, 28. 3. 2017 seminář sítě ERRIN, 

27. 4. 2017 schůzka regionální iniciativy Dolního Rakouska, 23. 11. 2017 ITI v budoucí 

kohezní politice). 

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

je součástí dopravních sítí TEN-T a prochází i Jihomoravským krajem (12. 6., 16. 10. 

2017).  

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

oddělením bohemistiky na Université Libre de Bruxelles. A to formou spoluorganizace 

tzv. Café tcheque (jedná se o sérii večerů věnovaných českému jazyku a kultuře, 

zaměřeno na JMK 26. 4. 2017), dále spolupořádání slavnostního ukončení letní školy 

bohemistiky (30. 6. 2017) a večer krátkých filmů I-shorts (7. 12. 2017). 

 Pravidelná spoluorganizace 4 tzv. Science café, tedy neformální debaty s českými vědci 

pro desítky účastníků: s Dr. Gorazdem B. Stokinem, který od roku 2013 vede Mezinárodní 

centrum klinického výzkumu FNUSA-ICRC (International Clinical Research Center) při 

Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně (5. 4. 2017); s uznávaným biochemikem doc. RNDr. 

Janem Konvalinkou, CSc. (28. 6. 2017); profesorem psychiatrie Cyrilem Höschlem (24. 10. 

2017) a dr. Thomasem Jungem, německým odborníkem na patologii rostlin, jenž na 

brněnské Mendelově univerzitě vede Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu 

Phytophthora (6. 12. 2017). 

 Pravidelná účast na zasedání jihomoravské R&D skupiny (REGON) 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. 
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 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)“ a k projektu KaPoDaV („Podpora 

kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v 

Jihomoravském kraji“) a předávání tipů z praxe podnikatelského vzdělávání ze zahraničí. 

 

Každoročně jednou a nové aktivity: 

 Prezentace Zastoupení na veletrhu Regiontour (19. – 22. 1. 2017).  

 Organizace autorských čtení pana Arnošta Goldflama pro české děti a studenty škol v Bruselu 

a širokou veřejnost na Stálém zastoupení ČR při EU (11. – 14. 2. 2017). 

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

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

do Bruselu!“ (13. – 15. 2. 2017). 

 Prezentace projektu Peer BIT a zastoupení Jihomoravského inovačního centra na konferenci 

„Peer learning of innovation agencies Brokerage 2017“ (15. 2. 2017). 

 Zastoupení JMK na setkání regionálních zástupců s komisařkou pro regionální politiku 

Corinou Creţu (20. 2. 2017). 

 Prezentace JMK a spoluorganizace šestého ročníku slavnostní akce Vyhlášení výsledků 

soutěže Evropský strom roku (ETY 21. 3. 2017).  

 Organizační výpomoc, zajištění hladkého průběhu a propagace akcí Zastoupení na setkání 

Klubu Jiřího Havla v Plzeňském domě (11. 4. 2017). 

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

regionálních specialit, na Dnu otevřených dveří institucí Evropské unie, a to jak v budově 

Výboru regionů, tak i Rady EU – jako jediný český kraj (6. 5. 2017).  

 Zajištění vín na Český ples v Lucemburku (6. 5. 2017).  

 Zajištění jediného českého subjektu - brněnského jazzového kvartetu Viléma Spilky 

na Festivalu Brussels Jazz Weekend (26. – 28. 5. 2017). 

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

prostřednictvím konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v Bruselu) primátorem města Brna, 

panem Petrem Vokřálem a velvyslancem ČR v Belgii, panem Jaroslavem Kurfürstem (1. 6. 

2017) v Bruselu a organizační výpomoc při zajištění stejné akce s velvyslancem panem 

Petrem Kubernátem v Lucemburku (2. 6. 2017).  

 Prezentace regionálních specialit na akci „27 na talíři“ – zajištění prezentace výrobků Střední 

školy potravinářské, obchodu a služeb Charbulova Brno (7. 6. 2017).  

 Zajištění prezentace výrobků z dílen jihomoravských poskytovatelů sociálních služeb 

na charitativní akci NATO „Arts and Crafts Fair“ (15. 6. 2017). 

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

street party, prezentace Jihomoravského kraje, turistických cílů, regionálních specialit, 

vědecko-výzkumného zázemí a potenciálu, získání nových partnerů pro akci – města Brna/TIC 

Brno, Mendelova univerzita a VIDA! Science centra a zajištění tak největší viditelnosti 

ze všech českých subjektů (16. 6. 2017). 

 Zajištění prezentace moravských vín, poskytování informací o činnostech JMK, zejména 

turistických lákadlech v rezidenci Stálého představitele ČR při EU, velvyslance Martina 
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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. 2017). 

 Zajištění prezentace moravských vín, poskytování informací o činnostech 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 (14. 9. 2017). 

 Zajištění výstavy fotografií specifické krajiny tzv. Moravského Slovácka, prezentace 

jihomoravského folkloru, krojů, cimbálové muziky, moravských vín a specialit z Kyjovska 

v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropy ve Štrasburku (22. 9. 2017). 

 Zajištění jediného českého subjektu – spisovatelky Zuzany Fuksové z Brna na literárním 

festivalu Transpoesie, a jihomoravských vín (26. 9. 2017). 

 Organizace ochutnávkového večera výběrových jihomoravských vín a zajištění příležitosti 

podnikatelům/vinařům z JMK proniknout na zahraniční trhy (12. 10. 2017). 

 Prezentace turistických cílů a zajímavostí v JMK nejen spojených s vínem na slavnostní 

recepci u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, 

kterou společně pořádají velvyslanci ČR působící v Bruselu (26. 10. 2017). 

 Zajištění prezentace vín a turistických možností na Národním dnu ČR a SR při příležitosti oslav 

Dne vzniku samostatného československého státu v sídle Evropské služby pro vnější akci 

(9. 11. 2017). 

 Zajištění prezentace vín a turistických možností JMK pro český stánek na Mezinárodním 

festivalu ve škole ve Waterloo (13. – 17. 11. 2017). 

 Spoluorganizace již 6. ročníku prodejní akce Czech Fashion and Design Weekend, zajištění tak 

příležitosti jihomoravským a českým drobným podnikatelům navázat kontakty v zahraničí, 

prezentace originální české autorské tvorby (16. – 19. 11. 2017). 

 Organizační výpomoc a prezentace regionálních produktů, propagace moravského vinařství 

a turistických možností Jihomoravského kraje na společenské akci NATO Charity Bazaar 

v Bruselu (18. – 19. 11. 2017). 

 Zajištění prezentace jediného českého projektu – jihomoravské Lipky a spoluorganizace 

setkání projektových partnerů pro projekt týkající se zahradní terapie v rámci Projektového 

týdne „ERRIN Brokerage week 2017“ (20. – 22. 11. 2017). 

 Spoluorganizace konference Spravedlivé a udržitelné zdanění v EU, kde vystoupila i Danuše 

Nerudová z Mendelovy univerzity v Brně, mezi členy evropských institucí a dalšími 

zainteresovanými subjekty (21. 11. 2017). 

 Prezentace JMK na největší mezinárodní charitativní akci v Lucemburku Bazaar International 

– předání materiálů a drobných propagačních předmětů (25. – 26. 11. 2017). 

 Zajištění prezentace moravských vín a regionálních specialit, turistických cílů, kultury 

a vánočních tradic na promítání krátkometrážních filmů iShorts a vánočním setkání studentů 

a profesorů Centre d’études tchèques ULB v Bruselu (7. 12. 2017). 
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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, jihomoravským SŠ a dalším. 

 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 témat inovací, smart specializace, ICT, pokročilých materiálů a 

nanotechnologií, podpory podnikání mladých, vzniku start-upů, podpory rozvoje 

malých a středních podniků.  

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

s tématem výroční konference RIS JMK, snaha o zapojení se do EU Design Days.  

 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. 

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

problému sucha, zajištění návštěvy zástupce nizozemského výzkumného institutu 

Wetsus v Brně (19. – 20. 4. 2017) a podání mezinárodního projektu Interreg Europe. 

 Připomínkování přihlášky do evropské soutěže o hlavní město inovací iCapital (jaro - 

léto 2017). 

 

 

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 a hospodářského sociálního výboru. 

 Zprostředkování kontaktů na moravská vinařství některým českým firmám a institucím 

působícím v Bruselu, které projevily zájem o nákup jihomoravských vín (např. České centrum, 

Velvyslanectví České republiky pro Belgické království). 

 Zastoupení oslovovalo představitele EU institucí s žádostmi o vystoupení na mezinárodních 

konferencích připravovaných v JMK. Dále Zastoupení zprostředkovalo také kontakty na 

subjekty v JMK a nabídky pro vystoupení na mezinárodních konferencích v Bruselu. 

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

neformálních kontaktů mezi představiteli Jihomoravského kraje a reprezentanty evropských 

a českých institucí. 

 

 

http://www.fnusa.cz/
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5. Navazování kontaktů a spolupráce s ostatními evropskými regiony 

 

 Spolupráce s ostatními zastoupeními českých regionů (např. v rámci setkání k budoucnosti 

kohezní politiky po roce 2020), včetně organizace společných akcí (např. Science café, Czech 

Fashion and Design Weekend, filmové večery). 

 Spolupráce se zastoupeními slovenských regionů a partnerských regionů JMK – zejm. 

Bratislavský samosprávný kraj, Dolní Rakousko, Bádensko-Württembersko. 

 Spolupráce se zastoupeními některých evropských regionů a měst a v rámci sdružení PURPLE 

pro zajištění podpory společných projektů např. dopravních koridorů TEN-T, podpora 

periurbánních oblastí Evropskou unií apod. 

 Spolupráce s členskými regiony vědecko-výzkumné sítě ERRIN, předávání informací 

o projektových možnostech, uveřejňování pozvánek a projektových záměrů na akce subjektů 

z JMK na web sítě a další.  

 Zastoupení se 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 2017.  

 Spoluorganizace schůzek a představení aktivit zastoupení v rámci tzv. focus stáží (zástupci 

FRRMS Mendelovy univerzity ve dnech 4. – 7. 12. 2017) nebo stážistům 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.  

 Zastoupení zodpovědělo několik dotazníků k diplomovým pracím nebo poskytlo rozhovor 

o stážích a na téma působení regionů v Bruselu a setkalo se s řadou studentů i zástupců 

veřejnosti a nových partnerských subjektů se zájmem o informace o činnosti. 

 Pravidelná aktualizace webu 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 south_moravian_region. Zde Zastoupení 

informuje o své činnosti prostřednictvím fotografií a videí přímo v aktuálním čase dění. Tento 

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/south_moravian_region/
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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 Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

a na jednáních Komise pro meziregionální vztahy a Výboru pro meziregionální vztahy.  

Zastoupení také zajistilo několik přednášek pro studenty jihomoravských středních a vysokých škol 

(o svých aktivitách, možnostech stáží, přednášky europoslance Pospíšila) a akademické pracovníky 

vysokých škol (o možnostech projektových partnerství, činnosti sítě ERRIN atd.) Zastoupení bylo také 

pozváno k přednášce pro členy Komise pro vnější vztahy Olomouckého kraje, aby jako vzorové 

regionální zastoupení prezentovalo svou činnost a ukázalo, že lze vyvinout množství aktivit za nejnižší 

finanční náklady ze všech českých regionálních zastoupení. 3 

 

 

Celkové náklady na provoz bruselského Zastoupení dosáhly v roce 2017 výše 1. 725. 994 Kč. V této 

částce jsou zahrnuty i náklady jako je nájemné kanceláře, mzdové náklady zahraničního referenta, 

cestovné, náklady na stážisty, propagaci na sociálních sítích, letenky speakerům na konference 

a  veškeré poplatky za realizované akce.  

                                                 
3
 Zhodnocení celoročních aktivit Zastoupení vypracovala referentka zahraničních vztahů Ing. Radka Svobodová.  
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II. Plnění úkolů v personální oblasti  
 

Struktura a počty zaměstnanců 

 

V průběhu roku 2017 došlo k významné změně ve struktuře zahraničních pracovišť organizace – byla 

uzavřena „Informační kanceláře Jihomoravského kraje“ působící v srbském Kragujevci. V důsledku 

této okolnosti došlo k ukončení pracovního poměru administrativní pracovnice a pokladní v jedné 

osobě, která byla v Kragujevci zaměstnána na 0,5 úvazek. Pracovní poměr byl ukončen k 30. 6. 2017 

dohodou. 

 

KJMK, p.o. měla k 31. 12. 2017 v pracovním poměru tři zaměstnance, všechny s místem výkonu práce 

v Brně. Uvolněný poloviční úvazek přešel do brněnského sídla organizace a až do konce kalendářního 

roku zůstal neobsazen.  

 

Strukturu a počty zaměstnanců k 31. 12. 2017 znázorňuje následující tabulka. 

 

 
 

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

Na dohodu o pracovní činnosti je na dobu neurčitou zaměstnána mzdová a finanční účetní 

organizace. Dohoda byla uzavřena v 02/2015 s posledními změnami účinnými od 1. 1. 2017.  

 

V průběhu roku 2017 uzavřela organizace tři dohody o provedení práce: 

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

organizace na sociálních sítích pro období 1. 1. - 31. 7. 2017 a následně 1. 8. - 31. 12. 2017. 

- DPP k vypracování rešerší a průzkumů na témata zadaná zaměstnavatelem v rámci činností 

Zastoupení JMK při EU, pomocí s přípravou a zajištěním akcí pro období 15. 8. - 31. 12. 2017. 

 

Dále měla organizace v roce 2017 uzavřenu jednu mandátní smlouvu k zajištění realizace většiny 

vzdělávacích a kulturních projektů spjatých s Balkánem včetně stěžejní výuky českého jazyka 

pro srbsky mluvící. 

  

název pozice úvazek fyzicky

ředitelka 1,00 1

zástupkyně ředitelky - ekonomka 1,00 1

referent zahraničních vztahů 1,00 1

CELKEM 3,00 3

Struktura a počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31.12.2017
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Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 

 

Ani v roce 2017 neměla organizace naplněny všechny své pracovní úvazky. Neobsazen zůstává 

i nadále 0,2 úvazek na pozici administrativní a spisové pracovnice a 0,7 úvazek na pozici referenta 

zahraničních vztahů. Od 1. 7. 2017 se navíc uvolnil 0,5 úvazek na pozici administrativní pracovnice 

a pokladní ze zrušeného pracovního místa v Srbsku. Během roku 2017 nebyl do hlavního pracovního 

poměru přijat žádný nový zaměstnanec. 

 

Vývoj obsazenosti pracovních míst ukazuje přehledně následující tabulka.  

 

 
 

Platové třídy a průměrné platy za sledované období 

 

V průběhu roku 2017 byli v organizaci zaměstnáni pracovníci v platových třídách 7, 10, 11 a 12. 

Celkový objem vyplacených mezd za rok 2017 včetně odstupného zaměstnankyni ze zrušené 

Informační kanceláře v Srbsku byl 1 279 211 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. 2017 do 31. 12. 2017 nebyl hlášen a ani evidován žádný pracovní úraz. 

  

obsazené volné

31.12.2016 3,5 0,9 4

1.7.2017 -0,5  +0,5 3

31.12.2017 3 1,4 3

úvazky v organizaci fyzický počet 

zaměstnanců
stav k datu

Přírůstky a úbytky zaměstnanců organizace v roce 2017
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

Celkový objem finančních prostředků vyčleněný pro KJMK, p.o. na rok 2017 byl v rozpočtu JMK 

schválen jako příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 6 684 tis. Kč. Objem prostředků na 

platy a OON na rok 2017 byl stanoven na 1 527 tis. Kč. Hospodaření organizace se ve sledovaném 

období řídilo schváleným rozpočtem na rok 2017. 

 

V posledním čtvrtletí roku 2017 organizace vzhledem k vývoji hospodaření v souvislosti s uzavřením 

pracoviště v Srbsku požádala o snížení závazného ukazatele příspěvku na provoz o 557 tis. Kč, změna 

závazného ukazatele byla schválena dne 14. 12. 2017 usnesením č. 812/17/Z11 na konečnou částku 

6 127 tis. Kč.  

V souvislosti se změnou platových tarifů organizace dále požádala o zvýšení objemu na platy o 56 tis. 

Kč na 1 222 tis. Kč, přičemž závazný ukazatel objem prostředků na platy a OON byl schválen dne 23. 

11. 2017 usnesením č.2930/17/R41 na maximum ve výši 1 583 tis. Kč. 

 

Ke 28. 12. 2017 byla provedena rozpočtová změna reflektující změny závazných ukazatelů a zároveň 

byl zapojen fond odměn a fond rezerv.  

 

III.1. Výnosy  

 

Organizace v roce 2017 hospodařila s celkovými výnosy 6.255 634,10 Kč.   

Struktura výnosů je uvedena v následující tabulce. 

 
Podrobný rozpis všech výnosů viz příloha č. 15.  

Jedinou výraznější odchylkou ve skutečných výnosech oproti plánu hospodaření v roce 2017 vykázala 

položka 663 Kurzové zisky, která byla nižší, než bylo očekáváno. Celkově jsou však skutečné výnosy 

v roce 2017 vyrovnané a činí 99,73 % plnění upraveného rozpočtu. 

 

III.2. Náklady  

 

Ve sledovaném období organizace čerpala náklady dle upraveného rozpočtu v celkové výši 

6.228.841,54 Kč. 

Výnosy k 31.12.2017 v tis. Kč

Přijatý příspěvek z rozpočtu zřizovatele 6 127

Výnosy z prodeje služeb 14

Čerpání fondu rezerv 19

Čerpání fondu odměn 57

Ostatní výnosy z činnosti - příspěvek na jazykový kurz 27

Kursové zisky 11

VÝNOSY CELKEM 6 255
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Podrobný rozpis čerpání nákladů viz příloha č. 16. 

 

Celkově je čerpání nákladových položek ve výši 99,30 % plnění upraveného rozpočtu. 

Výraznější odchylka ve výši 88,81 % plnění upraveného rozpočtu je na úrovni syntetických účtů 

v položce 501 Spotřeba materiálu, kde se promítly reálně nižší nároky na pořízení učebních materiálů 

a pomůcek lektorátů v Chorvatsku a Srbsku než byl původní předpoklad. Odchylku ve výši 85,44 % 

plnění upraveného rozpočtu vykázala na úrovni syntetických účtů  položka 563 Kurzové ztráty, která 

je na plánování problematická. 

 

III.3. Finanční majetek 

 

Stavy na bankovních účtech 

V 1. pololetí roku 2017 měla organizace zřízeny čtyři běžné bankovní účty u Komerční banky a.s., 

pobočka Brno, z toho tři vedené v CZK a jeden v EUR.  

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

K tomuto bankovnímu účtu je vydána jedna služební platební karta na jméno a tato osoba má 

hmotnou zodpovědnost za platby a výběry uskutečněné prostřednictvím této karty. Pro potřeby 

Zastoupení v Bruselu slouží devizový EUR účet číslo 43-257150207, který je dle potřeby doplňován 

převodem finančních prostředků z hlavního účtu. K tomuto devizovému účtu jsou vydány dvě 

služební platební karty na jméno a tito konkrétní zaměstnanci mají za výběry prostředků a platby 

kartou hmotnou zodpovědnost.  

 

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

potřeby IKJMK v Srbsku byl až do 30. 6. 2017 využíván účet číslo 27-9364560237/0100 vedený v CZK, 

Náklady k 31.12.2017 v tis.Kč

Spotřeba materiálu 88

Opravy a udržování 16

Cestovné  tuzemské 4

Cestovné zahraniční 310

Náklady na reprezentaci 104

Ostatní služby 3 220

Mzdové náklady včetně OON 1 611

Zákonné sociální pojištění - ZP + SP 514

Jiné sociální pojištění 6

Zákonné sociální náklady 76

Jiné daně a poplatky 8

Ostatní náklady z činnosti - ostatní pojištění 6

Ostatní náklady z činnosti - ZŽN Srbsko 151

Odpisy dlouhodobého majetku 70

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36

Kurzové ztráty 8

NÁKLADY CELKEM 6 228
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který byl dle potřeby doplňován převodem finančních prostředků z hlavního účtu. Za výběry 

prostředků na tomto účtu a jejich řádné vyúčtování měla hmotnou odpovědnost pracovnice působící 

v srbské Informační kanceláři.  Vzhledem k uzavření srbské kanceláře organizace již tento bankovní 

účet nevyužívala, proto byl uzavřen a jeho zůstatek byl ke dni 14. 9. 2017 převeden na hlavní 

provozní účet organizace. 

 

 
 

Stav cenin k 31. 12. 2017 

V evidenci stravenek je vyčíslena zásoba v celkové hodnotě 75 Kč (1 ks á 75 Kč). V průběhu roku 2017 

nebyly nakoupeny žádné další ceniny. 

Fyzický stav cenin souhlasí s údaji uvedenými v rozvaze. 

 

Stavy na pokladnách k 31. 12. 2017 

V roce 2017 KJMK, p.o. vedla pro svoji potřebu celkem pět pokladen: jednu korunovou a čtyři 

valutové. Pro usnadnění administrativy došlo k převodu pokladen ze zahraničí pod brněnskou 

centrálu: v květnu 2017 byla pokladna z bruselského pracoviště převedena do brněnské eurové 

pokladny a v červnu 2017 byla v souvislosti s uzavřením srbské kanceláře do ČR převedena pokladna 

v srbských dinárech (RSD). Ke konci roku 2017 se tedy všechny valutové pokladny nacházely v Brně.  

 

 
 

počáteční k 1.1.2017 konečný k 31.12.2017

BÚ  - provozní prostředky 148 747,02 151 882,31

BÚ - prostředky IF 109 612,00 119 000,00

BÚ - prostředky FR 268 843,21 361 098,87

BÚ - prostředky FO 165 142,00 134 931,00

CELKEM BÚ provoz    (CZK) 692 344,23 766 912,18

BÚ FKSP       (CZK) 23 034,67 24 751,12

BÚ Brusel    (EUR) 4 476,81 743,05

BÚ Srbsko   (CZK) 9 729,03 0,00

BÚ Brusel po přepočtu na CZK 18 977,50

Přepočet BÚ Brusel k 31.12.2017 - kurz ČNB k 31.12.2017 činí 25,540

Stavy na bankovních účtech
BANKOVNÍ ÚČTY 

počáteční k 1.1.2017 konečný k 31.12.2017

pokladna ČR                              (CZK) 6 878,50 5 517,50

valutová pokladna Srbsko   (RSD) 17 281,00 0,00

valutová pokladna Brusel   (EUR) 202,92 0,00

valutová pokladna ČR           (EUR) 164,66 109,82

valutová pokladna ČR           (HRK) 1 494,00 0,00

valutová pokladna ČR po přepočtu na CZK 4 449,11 2 804,80

Stavy na pokladnách 
POKLADNY 

Přepočet valutové pokladny k 31.12.2017 - kurz ČNB k 31.12.2017 činí  25,540
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Konečný zůstatek k 31. 12. 2017 všech pokladen byl dle účetní evidence po přepočtu 8.322,30 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 181 849,10 Kč. 

Závazky organizace ve výši 339 461,72 Kč jsou také krátkodobého charakteru. Jedná se o tuzemské 

dodavatelské faktury, platy zaměstnanců, odvody ZP a SP za 12/2017, zálohové a srážkové daně, 

výdaje příštích období a  dohadné účty pasivní. Všechny závazky jsou do data splatnosti. 

Podrobný rozpis pohledávek a závazků viz. příloha č. 17. 

 

III.5. Dotace a příspěvky z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu 

 

KJMK, p.o. obdržela v roce 2017 od zřizovatele příspěvek na provoz postupně v předem stanovených 

měsíčních splátkách v celkové výši 6 127 000 Kč. Žádné další dotace od zřizovatele ani ze státního 

rozpočtu organizace neobdržela. 

Podrobný rozpis viz příloha č. 12. 

III.6. Investice  

 

V roce 2017 se v organizaci neuskutečnily žádné investiční akce. 

 

III.7. Doplňková činnost 

 

KJMK, p.o. dle zřizovací listiny nevykonává žádnou doplňkovou činnost. 

 

III.8. Výsledek hospodaření 

 

Ve sledovaném období KJMK, p. o. hospodařila s kladným hospodářským výsledkem ve výši 26 792,56 

Kč. Vzhledem k tomu, že ve své hlavní činnosti nemá organizace žádnou činnost ziskovou, není 

zřízena za účelem podnikání a taktéž nevykonává žádnou doplňkovou činnost, je hospodářský 

výsledek tvořen nedočerpáním příspěvku na provoz.  

Celková daňová povinnost byla nulová. 

 

IV. Autoprovoz 
 

KJMK, p.o. měla pro svoji činnost k dispozici dva osobní automobily značky Škoda, z nichž jeden byl 

umístěn na zahraničním pracovišti v Srbsku a druhý sloužil brněnské centrále. Po uzavření IKJMK 

v srbském Kragujevci bylo toto služební vozidlo v září 2017 převezeno na brněnské pracoviště.  
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Žádné ze služebních vozidel nebylo využíváno k soukromým účelům.  

 

Služební vůz Škoda Fabia byl využíván v Srbsku od září do června 2017 a poté – v září 2017 – byl 

v autodílně v Kragujevci podroben servisní prohlídce spojené s nezbytnými úkony typu výměna 

klínového řemene, výměna oleje apod. tak, aby byl schopen absolvovat cestu zpět do České 

Republiky. Tento vůz najel v roce 2017 celkem 5.605 km a spotřeboval 282,59 litrů nafty. Průměrná 

spotřeba vycházela na 5,04 litrů nafty/100km.  

 

Služební vůz Škoda Octavia byl využíván ke služebním cestám do zahraničních regionů a to zejména 

do Belgie, na bruselské pracoviště organizace. 

Za rok 2017 bylo najeto 21 171km, spotřebováno 1 131,57 litrů nafty a průměrná spotřeba činila 

5,34 l nafty/100km. V průběhu roku byla prováděna pouze běžná údržba a servisní kontroly 

v autorizovaném servisu vozidel Škoda v Brně.  

Pracovníci, kteří využívají služební automobily, absolvovali v pravidelných termínech školení odborné 

způsobilosti řidičů. Ostatní zaměstnanci nebo osoby vykonávající činnost pro příspěvkovou organizaci 

na základě mandátní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr využívaly 

pro nařízené pracovní cesty veřejné dopravní prostředky.  

 

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 

 
 

V roce 2017 organizace v rámci řádné inventarizace vyřadila poškozený, nefunkční nebo morálně 

zastaralý majetek za 91.709,15 Kč (pořizovací cena). Jednalo se zejména o majetek ze zrušené 

kanceláře v Srbsku. Jediným majetkovým přírůstkem ve sledovaném roce bylo pořízení jednoho 

notebooku vč. software za celkovou cenu 35.971 Kč. 

Detaily jsou popsány v Inventarizační zprávě, která je společně s inventarizačními zápisy o vyřazení 

majetku a doklady o jeho likvidaci uložena v organizaci. 

  

počáteční stav k 

1.1.2017

konečný stav k 

31.12.2017

úbytky majetku v 

roce 2017

přírůstky majetku v 

roce 2017

DHM 1 101 068,00 1 101 068,00 0,00 0,00

DDHM 541 302,02 499 471,80 73 820,22 31 990,00

DDNM 136 155,00 128 305,00 11 831,00 3 981,00

Podrozvahová evidence 27 827,92 21 769,99 6 057,93 0,00

CELKEM 1 806 352,94 1 750 614,79 91 709,15 35 971,00

Úplné stavy  majetku v Kč v roce 2017 v členění dle kategorií
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VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 
 

Se souhlasem zřizovatele byl zlepšený hospodářský výsledek předešlého roku rozdělen mezi rezervní 

fond a fond odměn. Fond rezerv byl navýšen o 111.706,66 Kč a fond odměn o 27.000 Kč.  

Fond investičního majetku byl tvořen z odpisů ve výši 70.388,00 Kč. 

 

V roce 2017 byl organizaci nařízen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 

61.000 Kč. V závěru roku byl čerpán fond odměn ve výši 57.211 Kč k pokrytí překročeného limitu na 

platy. Na krytí nákladů zákonného sociálního pojištění platů vyplacených z FO byl ve výši 19.451 Kč 

použit rezervní fond. 

Všechny tři peněžní fondy byly finančně plně kryty. 

 

FKSP je tvořen ze základního přídělu, který v roce 2017 činil 2,0% z celkového objemu vyplacených 

hrubých mezd. 

K 31. 12. 2017 činil rozdíl mezi stavem bankovního účtu FKSP a stavem fondu 1.421,78 Kč. Tento rozdíl 

je dán nepřevedenými transakcemi za prosinec 2017, a to následovně: 

nepřevedený základní příděl 12/2017           1.887,78 Kč 

nepřevedené poplatky 12/2017                          94,00 Kč          

nepřevedené stravné 12/2017                        - 560,00 Kč      

            

Detailní 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).  

Řídící kontrolu v organizaci provádí ředitelka organizace jako příkazce operace a ekonomka jako 

správce rozpočtu. Bez jejich souhlasu nemůže být zahájena ani uskutečněna žádná hospodářská 

operace. Na základě zplnomocnění ředitelky organizace je prováděním vnitřní kontroly pověřena také 

zástupkyně ředitelky. V průběhu roku 2017 probíhaly běžné interní kontroly, při nichž nebyly zjištěny 

žádné závažné nedostatky.  

 

Kromě běžné kontrolní činnosti se v organizaci uskutečnila jedna veřejnosprávní kontrola ze strany 

zřizovatele, kdy předmětem kontroly bylo přezkušování účetních dokladů, konkrétně přijatých faktur 

za 1. pololetí roku 2017 dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrola byla zahájena dne 14. 11. 2017 a poslední kontrolní úkon byl proveden dne 27. 11. 2017. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Protokol o kontrole Čj.: JMK 169740/2017 je uložen v 

organizaci. 
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VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků  
 

V souladu s příkazem ředitelky KJMK, p.o., Příkaz č. 1/17 Provedení inventarizace majetku a závazků 

byly v organizaci dne 14.11.2017 zahájeny inventarizační práce. Předmětem inventarizace byl veškerý 

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

nebo dokladová.  

Fyzické inventury hmotného a nehmotného majetku probíhaly na jednotlivých pracovištích (Brno, 

Brusel, Zadar a v Kragujevac) od 16.11.2017 do 19.12.2017. 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 31.12.2017 

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 1.1.2017 – 

31.12.2017.  

Dokladová inventura proběhla od 2. 1. 2018 do 29. 1. 2018. 

Na základě těchto inventur bylo vyhotoveno 10 sumárních inventurních soupisů.  

 

Hlavní inventarizační komise následně porovnala stavy majetku a závazků zjištěné inventurami 

s účetními zůstatky uvedenými v rozvaze k 31. 12. 2017 a nezjistila žádné inventarizační rozdíly. 

Inventarizace byla ukončena ke dni 29. 1. 2018. 

 

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

inventarizace za rok 2017 a jsou spolu s příkazem ředitelky a plánem periodické inventury uloženy 

v organizaci.4 

 

 

                                                 
4
 Kapitoly II – VIII zpracovala Ing. Kateřina Košacká, zástupkyně ředitelky a ekonomka 

 

 


