Zápis z jednání
Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2013
konaného dne 13. 5. 2013
Přítomni:
1. Technik Radim

8. Dlouhý Michal

2. Pospíchal Petr (místopředseda)

9. Vrzalová Helena

3. Martinec Jan

10. Rusová Marie

4. Sládková Danuše

11. Havlíček Jiří

5. Šikula Zdeněk
6. Dračka Emil

12. Jirsa Zdeněk
13. Kotrba Karel (tajemník)

7. Oulehla Drahoslav (předseda)

14. Magrot Miroslav (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Tůma Jan
Hosté:
1. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

Program:
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 04/13;
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních předpisů
kraje (Mgr. Kotrba, Mgr. Magrot);
3. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK (dr. Oulehla,
Mgr. Kotrba);
4. Různé;
5. Závěr.
1. Zahájení, presence, schválení programu, zápisu z LV 04/13
Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„LV“), přivítal přítomné členy. Dle počtu přítomných konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínku k zápisu z jednání LV č. 04/2013, přednesl
návrh programu dnešního jednání. Takto navržený program, jakož i zápis z LV 04/2013 byly
9 hlasy schváleny.
2. Stav v oblastech zákonodárných iniciativ, připomínkových řízení a vnitřních
předpisů kraje
Miroslav Magrot informoval o skončených a probíhajících meziresortních připomínkových
řízeních k návrhům právních předpisů a materiálům nelegislativní povahy. Nález Ústavního
soudu zrušil ustanovení zákona o loteriích vylučující po dočasnou dobu možnost obcí regulovat
provoz interaktivních videoloterijních terminálů. Jelikož předmětné ustanovení zákona již není
účinné, MF musí přistoupit k rušení videoloterijních terminálů v obcích, které je na svém území
nechtějí. U přímé volby starostů vláda zrušila dva úkoly ministerstvu vnitra pro toto volební
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období. Je vhodné nejprve vyhodnotit přímou volbu prezidenta a poté se zaměřit na možnost
zavedení přímé volby starostů. Dále informoval o změně sněmovního tisku č. 992 Návrh
Zastupitelstva Libereckého kraje na změnu zákona o obcích, krajích a hlavního města Prahy.
Liberecký kraj upozorňuje na problematiku zápisů a záznamů zvukových a obrazových z jednání
zastupitelstva. Tuto problematiku rovněž navrhuje vládní protikorupční novela zákonů o ÚSC,
avšak Liberecký kraj žádá, aby tato problematika byla zařazena do samostatného návrhu
zákona, jelikož protikorupční novela nemusí být sněmovnou přijata. Dále informoval o novele
zákona o VZ, novele o volbách do evropského parlamentu a novém zákonu o finanční kontrole
ve veřejné správě.
Během jednání se dostavil člen výboru Zdeněk Šikula.
3. Informace o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů ZK
Drahoslav Oulehla informoval o stavu přípravy novely Pravidel kontrolní činnosti výborů
zastupitelstva kraje. Byl připraven materiál, který bude následně předložen členům legislativního
výboru a během měsíce září k projednání všem výborům zastupitelstva kraje. Odbor kontroly
Krajského úřadu Kraje Vysočina se na přípravě tohoto materiálu podílel. Nejedná se o předpis
pro kontrolní funkce krajského úřadu, ale výhradně výboru. O námitkách kontrolovaného
subjektu by rozhodoval výbor a ten pak materiál předložil do zastupitelstva kraje. Do materiálu
byla zakomponována problematika veřejnosprávní kontroly. Zůstává k dořešení samostatnost
kontroly jednotlivým výborem u organizací, které mají jiné IČO než kraj. Předpisem nebude
dotčeno výsostné právo zastupitelstva kraje prostřednictvím svých výboru provádět kontrolu.
Výbor bude následně povinen předat zastupitelstvu kraje zprávu o provedené kontrole
a zastupitelstvo kraje bude materiál schvalovat. Dále informoval o konaném jednání Komise pro
veřejnou správu a legislativu Rady Asociace krajů, která akceptovala materiál z prioritní osy č.
3 „Posílení institucionální kapacity veřejné správy“. Materiál bude předložen na dalším jednání
komise dne 19. 6. 2013. S výsledkem budou členové výboru seznámeni na zářijovém jednání
výboru. MMR pověřilo Ústav místního rozvoje, aby provedl analýzu sociálních ubytoven.
Kontrola byla provedena u šesti respondentů. Stanovisko předseda LV předal sociálními výboru
PS Parlamentu.
Během jednání se dostavili členové výboru Petr Pospíchal a Jiří Havlíček.
Zdeněk Kadlec podal informace o:
Kontroly výkonu přenesené působnosti – orientace je zaměřena na samostatnou působnost.
Jedná se o podstatnou část náplně činnosti úřadu. Kontroly realizují ústřední správní orgány,
koordinátorem a garantem těchto kontrol je Ministerstvo vnitra ČR. Dále soustavně probíhají i
veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých Kraji Vysočina. Kontroly jsou prováděny v periodě
jednou za dva roky. Výsledky konaných kontrol byly vyhodnoceny s kladným výsledkem.
Přezkoumání hospodaření kraje – pro kraj tuto agendy vykonává MF. V současné době se čeká
na výstup z kontrol. MF v rámci tohoto přezkoumání již třetím rokem provádí kontroly
zadluženosti krajů a ekonomické stability do budoucna.
Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě - zákon se bude týkat veřejnosprávní kontroly, řídící
kontory a interního auditu. Zákon se jeví jako velmi problematický a kraj bude zákon
připomínkovat. Interní audit je zřízen pouze u některých příspěvkových organizací zřizovaných
Krajem Vysočina. U příspěvkových organizací, kde interní audit zřízen není, nahrazuje jeho
činnost veřejnosprávní kontrola krajského úřadu. Zákonná práva příspěvkových organizací vůči
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zřizovateli jsou velmi omezená. Terminologicky není v zákoně dobře vyřešena problematika
interního auditu. Není specifikováno, kdo bude vedoucí orgánu oprávněného k výkonu auditu.
Návrh zákona nectí ostatní návrhy zákonů.
Podrobnější rozpočtování a plánování – princip byl doporučen EU a jedná se o projekt, kdy se
sleduje, zda každá utracená koruna bude efektivně vynaložena.
Hodnocení odborů a samostatných oddělení s dodatkem před radou kraje – každý odbor a
samostatné oddělení vypracovává obsáhlý materiál. Zahrnuje prvky za minulý rok a rizika do
budoucna. Materiál je následně rozeslán všem zúčastněným. Na jednání je přítomen ředitel
úřadu, příslušný sekční ředitel a resortní radní. Hodnocení probíhá každoročně. S výsledky
hodnocení je seznámena rada kraje a následně i veřejnost.
Individuální hodnocení zaměstnanců – navazuje na hodnocení odborů a samostatných oddělení.
Každý zaměstnanec je jednou ročně hodnocen svým přímým nadřízeným. Z hodnocení se
pořizuje písemný výstup. Hodnocení obsahuje, zda byly splněny cíle z roku předcházejícího,
popis jednotlivých kompetencí a stanovení cílů pro rok další.
Hodnocení ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací zřizovaných krajem – jedná se o novou
agendu. Je založena na podobném systému, jako hodnocení zaměstnanců krajského úřadu.
Hodnocení musí proběhnout do konce prvního pololetí roku 2013 s výjimkou škol, které jsou
zahrnuty do optimalizace škol, zde je termín prodloužen o 1,5 roku.
V současné době u hodnocení odborů a samostatných oddělení nejsou vyhodnoceny dva
útvary. Z uskutečněných hodnocení zatím vzešel požadavek na výšení počtu zaměstnanců
úřadu, a to „Bezpečnostní technik pro informační a komunikační technologie“ (z důvodu zneužití
krajských sítí) a další tři pozice na zajištění agendy „Dopravní obslužnost“. V současné době kraj
zajišťuje dopravní obslužnost autobusy a vlaky, a to formou veřejné služby. Služba je
zajišťována na základě objednávek u různých dopravců. Dle zákona jim je hrazena provozní
ztráta. Od roku 2019 musí být tato služba zajišťována na základě tržního principu řádným
výběrovým řízením. Kraj bude usilovat, aby tento tržní princip byl zaveden již od roku 2017.
Marie Rusová vznesla dotaz na způsob seznámení veřejnosti s problematikou navýšení počtu
zaměstnanců. A dále zda byla provedena analýza současných zaměstnanců, zda nepřevést
některé zaměstnance na nově vznikající pozice. Zdeněk Kadlec odpověděl, že vytíženost
zaměstnanců je obtížné stanovit, bude se jednat o novou agendu a současní zaměstnanci to
nebudou schopni zvládat. První fáze seznámení veřejnosti bude na tiskové konferenci, která se
koná vždy po zasedání rady kraje. Druhá fáze předání informací bude na zasedání
zastupitelstva kraje. Radim Technik vznesl dotaz, zda se bude jednat o místa na dobu neurčitou.
Zdeněk Kadlec odpověděl, že ano. U dopravní obslužnosti bude náplní práce i údržba souboru
linek. Kraj také zvažoval, že tuto agendu bude zajišťovat externí firma. Danuše Sládková řekla,
že u plateb za km, které jsou vypláceny dopravcům, zaujímá kraj přední místa. ICOM uvažoval o
nákupu malých autobusů, které by byly vysílány na málo vytížené trasy. Zdeněk Jirsa uvedl, že
optimalizaci nelze udělat u autobusové a železniční dopravy, neboť jezdí ve stejném časovém
pásmu. Jan Martinec informoval o změně IDS v Pardubickém kraji. Danuše Sládková vznesla
dotaz, zda kraj může nastavit harmonogram jízd. Zdeněk Kadlec odpověděl, že částečně ano,
ale je zapotřebí respektovat, aby dopravce zajistil rozmístění vozidel. Jiří Havlíček vznesl dotaz,
zda systém bude směřovat i k IDS, nebo jen k optimalizaci dopravy. Zdeněk Kadlec odpověděl,
že se to bude týkat pouze optimalizace dopravy. Emil Dračka vznesl žádost k zaslání pravidel,
podle kterých probíhá hodnocení zaměstnanců úřadu a příspěvkových organizací. Zdeněk
Kadlec odpověděl, že návodný formulář k individuálnímu hodnocení zaměstnanců může být
poskytnut. Drahoslav Oulehla informoval o čerpání dotací z ROP NUTS II JV.
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4. Různé
Další zasedání proběhne dne 10. června 2013 od 14:30 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 1.32.
5. Závěr
Závěrem předseda LV poděkoval všem přítomným za aktivní účast na výboru.

JUDr. Drahoslav Oulehla
předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Karel Kotrba, MSc.
tajemník Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 14. 5. 2013
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