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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ K OCHRANĚ
PŘED POVODNĚMI A K DOTACÍM
VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
V úterý 25. 2. 2020 od 9.00 hod. se v sídle Kraje
Vysočina v Jihlavě v zasedací místnosti B 3.15
uskuteční pod záštitou radního kraje pro oblast
lesního a vodního hospodářství, zemědělství
a životního prostředí Martina Hyského seminář,
který bude v dopoledním bloku určen pro povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností
a zaměřen na řízení ochrany před povodněmi,
činnosti prováděné v průběhu povodní i mimo ně.
Odpolední blok semináře se bude týkat aktuálních
informací o dotacích ve vodním hospodářství.
Kromě pracovníků vodoprávního úřadu Krajského úřadu Kraje Vysočina na semináři vystoupí
zástupci Ministerstva životního prostředí, Státního
fondu životního prostředí, vodohospodářských
dispečinků státních podniků Povodí, Českého

hydrometeorologického ústavu a Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina.
Pozvánku na seminář s podrobným programem
a organizačními pokyny obdrží všechny obce
včetně obecních úřadů obcí s rozšířenou působností prostřednictvím datové schránky.
 Iva Olšanová,
odbor životního prostředí a zemědělství,
telefon: 564 602 266,
e-mail: olsanova.i@kr-vysocina.cz
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 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí a zemědělství,
telefon: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU
PŘÍPRAVA STAVEB VE VODNÍM
HOSPODÁŘSTVÍ 2020
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
bude vyhlašovat dne 11. 2.
2020 program Projektová příprava ve vodním hospodářství
2020. Tento program nahrazuje
do loňského roku vyhlašovaný
program Čistá voda. Grantový
program Projektová příprava
ve vodním hospodářství 2020
podporuje zpracování projektových dokumentací v oblasti
zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod
a ochrany před povodněmi nebo
suchem. Žadatelé z řad obcí,

svazků obcí nebo jiných vlastníků vodárenské infrastruktury
mohou podávat žádosti o poskytnutí dotace v období 16. 3. – 1. 4.
2020. Podporovány jsou projektové dokumentace například na
výstavbu vodovodů, kanalizací,
čistíren odpadních vod, opatření
k ochraně před povodněmi nebo
zadržení vody v krajině. Dále
také hydrogeologické průzkumy
nebo průzkumné vrty za účelem vyhledání zdrojů podzemní
vody. Žadatelé mohou získat až
60 % z celkových nákladů na

projekt. Výše dotace může být
v rozmezí 20 000 – 300 000 Kč.
Celková alokace v tomto grantovém programu je 7 mil. Kč.
Výzva k předkládání projektů
vyhlášená v souladu se Statutem
účelového Fondu Vysočiny je
zveřejněna na webu www.fondvysociny.cz .
 Radek Zvolánek,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
telefon: 564 602 363,
e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz

GRANTOVÉ PROGRAMY
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 11. 02. 2020 vyhlásí dalších devět programů
v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2020. Níže je uveden předpokládaný výčet vyhlášených programů,
jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž
gesci budou programy realizovány:
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí
2020 – 4 400 000 Kč – program na podporu
udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek
požární ochrany obcí (odbor sekretariátu

hejtmana, Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel.: 564 602
122, dvorak.pavel@kr-vysocina.cz; Iva Leflerová,
tel.: 564 602 175, lefler.i@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 15. 3. – 31. 3. 2020

Vychází rovněž
na www.kr-vysocina.cz
Zpravodaj
měsíčník
periodický tisk Kraje Vysočina
vydává Kraj Vysočina, Žižkova 57
587 33 Jihlava, IČ 70890749
reg. č.: MK ČR E 14053
redakce: Eva Neuwirthová
telefon: 564 602 308
neuwirthova.e@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
korektura: Daniela Pilařová
www.textyhezkycesky.cz
grafická úprava, tisk a distribuce:
KLEINWÄCHTER holding, s. r. o.,
Frýdek-Místek
vydáno dne 31. 1. 2020
NEPRODEJNÉ
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Bezpečná silnice 2020 – 1 500 000 Kč – program na podporu
zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích (odbor dopravy
a silničního hospodářství, Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192,
zizka.r@kr-vysocina.cz; Ing. Mirka Vaňková, tel.: 564 602 181,
vankova.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 24. 4. 2020
Hospodaření v lesích 2020 – 30 000 000 Kč – program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích (odbor životního
prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209,
vondrova.l@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Hejda, tel.: 564 602 366,
hejda.m@kr-vysocina.cz; Mgr. Marcela Rosická, tel.: 564 602 577,
Rosicka.M@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 16. 4. 2020
Informační a komunikační technologie 2020 – 6 500 000 Kč –
program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková,
tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Dana Šťastná,
tel.: 564 602 340, stastna.d@kr-vysocina.cz; Ing. Petr Pavlinec,
tel.: 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 10. 4. 2020
Mateřská centra 2020 – 600 000 Kč – program na podporu
projektů mateřských center (odbor sociálních věcí, Jakub Kumpa,
tel.: 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 31. 3. 2020
Naše škola 2020 – 4 000 000 Kč – program na podporu projektů
v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku

(odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543,
hruza.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 27. 3. 2020
Památkově chráněná území 2020 – 1 600 000 Kč – program na
podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@
kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 13. 3. – 20. 3. 2020
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020 – 7 000 000 Kč
– program na podporu zpracování projektových dokumentací
v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních
vod a ochrany před povodněmi nebo suchem (odbor životního
prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363,
zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207,
drapela.m@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 1. 4. 2020
Územní plány 2020 – 2 000 000 Kč – program na podporu zpracování územních plánů obcí Kraje Vysočina (odbor územního
plánování a stavebního řádu, Ing. Lenka Ryšavá, tel.: 564 602 270,
rysava.l@kr-vysocina.cz)
Podávání žádostí: 16. 3. – 3. 4. 2020
Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti najdete na internetových stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

ZPRÁVY O VÝSLEDCÍCH
FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2019
V zářijovém zpravodaji krajského úřadu v roce 2019 byla
zveřejněna informace k novele
zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V této informaci byla
mimo jiné zmíněna zásadní
změna ve zpracování a podávání ročních zpráv o výsledcích
finančních kontrol. Postup,
termíny, strukturu a rozsah
zpráv o výsledcích finančních
kontrol upravuje prováděcí
vyhláška Ministerstva financí
č. 416/2004 Sb., v paragrafech
32 a 33, respektive její novela
č. 274/2018 Sb., ze dne 28. 11.
2018.

V prosinci roku 2019 rozeslalo Ministerstvo financí do
datových schránek orgánů
veřejné správy dopis s konkrétními informacemi o vykazování
ročních zpráv. Přílohou dopisu
jsou Metodický pokyn CHJ č. 8
o náležitostech roční zprávy
o výsledcích finančních kontrol,
formulář samotné zprávy a také
vyplněná vzorová zpráva.
Co je z praktického hlediska
podstatné vědět pro splnění
zákonné povinnosti (zejména pro
obce)? Výrazně se zjednodušuje
struktura, rozsah a způsob předávání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol. Orgány
veřejné správy, které v uplynulém roce nevykonaly žádnou
veřejnosprávní kontrolu (v jimi

zřizovaných příspěvkových
organizacích nebo u příjemců
dotací) ani nemají zřízen interní
audit, nemusí roční zprávu předkládat. Ostatní orgány veřejné
správy, jež provádějí veřejnosprávní kontroly nebo mají
zřízen interní audit, zpracovávají roční zprávu podle výše
uvedené prováděcí vyhlášky
Ministerstva financí a při využití metodického pokynu CHJ
s tím, že požadované informace
vyplňují do formuláře ve formátu Excel poslaného přílohou
dopisu z Ministerstva financí.
Vyplněný formulář dotčené
orgány veřejné správy zasílají
v termínu do 28. února přímo
na Ministerstvo financí přes
datovou schránku, přičemž do

předmětu datové zprávy je nutné
uvést číslo jednací dopisu:
MF-31795/2019/47-1. Zprávy
o výsledcích finančních kontrol
za rok 2019 tedy již obce nepředávají krajským úřadům, jak
tomu bylo v předchozích letech,
ale posílají na ministerstvo.
Metodickou pomoc k vypracování a předávání zprávy
o výsledcích finančních kontrol
za rok 2019 poskytuje Ministerstvo financí, přičemž kontaktní
osobou je Ing. Adam Gajger,
telefon: 257 044 723, e-mail:
Adam.Gajger@mfcr.cz.
 Michal Ňachaj,
odbor kontroly,
telefon: 564 602 701, e-mail:
nachaj.m@kr-vysocina.cz
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ODMĚNY ČLENŮ ZASTUPITELSTEV OBCÍ OD 1. 1. 2020
Dne 1. 1. 2020 nabyly účinnosti dva právní předpisy, které
upravují výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků (ÚSC). Prvním je novela nařízení vlády č. 317/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, která byla zveřejněna ve
Sbírce zákonů pod číslem 338/2019 Sb. Touto novelou byly částky
odměn zastupitelů navýšeny o 10 %. Druhým předpisem je zákon
č. 263/2019 Sb., ze dne 24. 9. 2019, který novelizoval zákony
o obcích, krajích a Hlavním městě Praze.
V souvislosti s těmito legislativními změnami vydalo Ministerstvo
vnitra metodické doporučení, o kterém územní samosprávné celky
informoval dopisem ze dne 10. 12. 2019 náměstek ministra vnitra
(Č. j. MV-161433-3/ODK-2019).
Následující stručná rekapitulace úprav v odměňování zastupitelů
obcí s účinností od 1. 1. 2020 vychází z metodického doporučení
Ministerstva vnitra:
Nařízení vlády č. 338/2019 Sb.
U neuvolněných členů zastupitelstva je v kompetenci zastupitelstva rozhodnout, zda a k jakému datu přistoupí k navýšení
odměn těchto zastupitelů za výkon jednotlivých funkcí. Odměny

všem uvolněným členům zastupitelstva se od 1. 1. 2020 navyšují
automaticky, zastupitelstvo proto o nich nerozhoduje. Neuvolněný starosta obce má zákonný nárok na odměnu minimálně ve
výši 30 % odměny, která by mu náležela, kdyby byl uvolněným
starostou. Od 1. 1. 2020 se zvyšuje tato minimální výše odměny
neuvolněného starosty automaticky, zastupitelstvo může svým
usnesením tuto odměnu navýšit až do maximální výše stanovené
nařízením vlády.
Změnový zákon č. 263/2019 Sb.
Podle novely zákona o obcích se uvolněnému členu zastupitelstva
obce, který je současně poslancem, senátorem nebo členem
vlády, poskytuje od 1. 1. 2020 odměna pouze ve výši 0,4 násobku
výše odměny, jež by mu jinak podle nařízení vlády náležela. O této
úpravě nemusí zastupitelstvo rozhodovat. Zákonné snížení odměny
se netýká neuvolněných členů zastupitelstva, i když současně zastávají funkci poslance, senátora nebo člena vlády.
 Michal Ňachaj, odbor kontroly,
telefon: 564 602 701, e-mail: nachaj.m@kr-vysocina.cz

OHLÉDNUTÍ ZA REALIZOVANÝMI VZDĚLÁVACÍMI
AKTIVITAMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRAJE VYSOČINA

PRO OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÝM ÚŘADEM, OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KRAJE
VYSOČINA A PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ KRAJEM VYSOČINA V ROCE 2019
Krajský úřad Kraje Vysočina
zajišťuje prostřednictvím oddělení řízení lidských zdrojů
vzdělávací aktivity, které jsou
nabízeny obcím Kraje Vysočina
s pověřeným obecným úřadem

i obcím s rozšířenou působností,
a dále příspěvkovým organizacím, jež zřizuje Kraj Vysočina.
Tato činnost je obcím i příspěvkovým organizacím poskytována na základě partnerské

Název semináře

pomoci bez nároku na úhradu
nákladů.
V průběhu roku 2019 bylo pro
obce zajištěno celkem 13 aktivit,
kterých se zúčastnilo celkem 466
účastníků obcí, a šest aktivit pro

Datum
konání

Počet účastníků
obce

PO

příspěvkové organizace, jichž se
zúčastnilo celkem 156 účastníků
příspěvkových organizací.
Výčet účastí na jednotlivých
tématech vzdělávání je uveden
v následující tabulce:
Počet
organizací
obce
PO

I. pololetí
GIS – základní kurz ArcGIS

4. 2. 19

3

0

2

0

14. 1. 19

4

0

2

0

8. 4. 19

2

0

2

0

28. 1. 19

6

0

3

0

10. 6. 19

1

0

1

0

Účetní závěrka

4. 2. 19

8

0

3

0

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

28. 2. 19

77

0

14

0

Seminář ASPE

11. 3. 19

0

1

0

1

2. 4. 19

14

0

5

0

11. 6. 19

9

6

2

3

GIS – data a práce s nimi
GIS – pokročilý kurz ArcGIS

Hledání hranic mezi osobním a profesním životem
Speciální stavební úřad a silniční správní pro pozemní komunikace

4. 4. 19

23

0

13

0

18. 4. 19

6

0

4

0

5. 6. 19

7

0

4

0

Transfery a PAP

23. 4. 19

19

8

8

6

Vzdělávací program pro vyšší management

24. 4. 19

2

0

2

0

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

6. 5. 19

83

0

18

0

Vzdělávací program pro střední management

14. 5. 19

2

3

2

1

Zvládání stresu a konfliktů
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II. pololetí
17. 9. 19

11

8

7

1

17. 10. 19

12

11

4

4

24. 9. 19

15

4

6

3

8. 10. 19

14

2

3

1

Způsob nového financování v mateřské škole od 1. 1. 2020

30. 9. 19

13

110

11

97

Vzdělávací program pro střední management

2. 10. 19

2

3

1

2

3. 10. 19

56

0

32

0

12. 12. 19

53

0

38

0

15. 10. 19

24

0

9

0

466

156

Zvládání stresu a konfliktů
Hledání hranic mezi osobním a profesním životem

Vidimace a legalizace
Vybrané přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu
Celkem účastníků

Pro rok 2020 se opět připravuje katalog centralizovaného
vzdělávání, který bude obsahovat témata určená jak pro
obce s pověřeným obecným
úřadem a obce s rozšířenou

působností, tak i pro příspěvkové organizace. Katalog bude
na úřady a organizace zaslán
obvyklým způsobem, a tedy
pro uvedené obce do e-mailových schránek tajemníků,

pro příspěvkové organizace
zavěšením na Portálu příspěvkových organizací.
Všechny vzdělávací aktivity
budou také uvedeny v aplikaci
Kalendář akcí Kraje Vysočina,

rozdělené dle zaměření pro
jednotlivé cílové skupiny.
 Denisa Nohová,
tel.: 564 602 418, e-mail:
Nohova.D@kr-vysocina.cz

Novinky ve Sbírce zákonů
Nominační zákon
V částce 148/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019 byl pod
č. 353 publikován zákon o výběru osob do řídicích a dozorčích orgánů
právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon).
Zákon nabývá účinnosti dnem 4. 1. 2020.

Zaměstnanost
V částce 152/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byl pod
č. 365 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Soudní tlumočníci
V částce 148/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019 byl
pod č. 354 publikován zákon o soudních tlumočnících a soudních
překladatelích.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Zákoník práce
V částce 152/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byl pod
č. 366 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.

Státní rozpočet 2020
V částce 149/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byl pod č. 355
publikován zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Dráhy
V částce 153/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byl pod
č. 367 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 15. 1. 2020 (část 1. 1. 2020, část 3.
12. 2019, část 1. 10. 2020).

Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky
Varšavské smlouvy
V částce 149/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byl
pod č. 356 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000
Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2020.
SSP
V částce 152/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byl pod
č. 363 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020 (část 1. 7. 2020).
Daňový balíček doktorky Schillerové
V částce 152/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byl pod
č. 364 publikován zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti
daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Veterina
V částce 153/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byl pod
č. 368 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 14. 12. 2019 (část 1. 1. 2022) – avšak
fakticky dnem uplynutí generální legisvakanční lhůty, a tedy 14. 1.
2020 – pozn. autora.
Rostlinolékaři
V částce 153/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byl pod
č. 369 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Zákon nabývá účinnosti dnem 14. 12. 2019 (část 14. 12. 2020) – avšak
fakticky dnem uplynutí generální legisvakanční lhůty, a tedy 14. 1.
2020 – pozn. autora.
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Základní registry
V částce 153/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byl pod
č. 370 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Kontaktní místa VS
V částce 145/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019 byla pod
č. 345 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009
Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou
kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech
veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020 (část 1. 2. 2020).

Energie a povolenky
V částce 1/2020 Sbírky zákonů vydané dne 3. 1. 2020 byl pod
č. 1 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021 (část dnem vyhlášení).

FKSP
V částce 151/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byla pod
č. 357 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002
Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Energetické hospodaření
V částce 2/2020 Sbírky zákonů vydané dne 10. 1. 2020 byl pod
č. 3 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nabývá účinnosti dnem 25. 1. 2020.
E-recepty
V částce 139/2019 Sbírky zákonů vydané dne 10. 12. 2019
byla pod č. 329 publikována vyhláška o předepisování léčivých
přípravků při poskytování zdravotních služeb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020 (část 1. 4. 2020).
Plemena
V částce 141/2019 Sbírky zákonů vydané dne 17. 12. 2019
byla pod č. 334 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského
zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
GMO
V částce 144/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019
byla pod č. 341 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška
č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Rozpočtová skladba
V částce 145/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019 byla pod
č. 343 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002
Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Rozpočty
V částce 145/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019 byla pod
č. 344 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014
Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro
hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,
rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných
svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve
znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

Stravné a PHM
V částce 151/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byla pod
č. 358 publikována vyhláška o změně sazby základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Protekce flory
V částce 151/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byla pod
č. 359 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018
Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020 (část 1. 7. 2022).
Veterina
V částce 153/2019 Sbírky zákonů vydané dne 31. 12. 2019 byla pod
č. 371 publikována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017
Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních
kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky
č. 277/2018 Sb.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Energičtí specialisté
V částce 2/2020 Sbírky zákonů vydané dne 10. 1. 2020 byla pod
č. 4 publikována vyhláška o energetických specialistech.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. 1. 2020.
Škůdci
V částce 3/2020 Sbírky zákonů vydané dne 10. 1. 2020 byla pod
č. 5 publikována vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým
organismům rostlin.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 25. 1. 2020 (část pozbývá platnosti
dnem 13. 12. 2020).
Navazující agro-envi-klima opatření
V částce 140/2019 Sbírky zákonů vydané dne 17. 12. 2019 bylo
pod č. 330 publikováno nařízení vlády o podmínkách provádění
navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Ekozemědělství
V částce 140/2019 Sbírky zákonů vydané dne 17. 12. 2019 bylo
pod č. 331 publikováno nařízení vlády o podmínkách provádění
navazujícího opatření ekologické zemědělství.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
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Ekozemědělství a blaho zvířat
V částce 140/2019 Sbírky zákonů vydané dne 17. 12. 2019
bylo pod č. 332 publikováno nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření
ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na
opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Veřejné zakázky
V částce 142/2019 Sbírky zákonů vydané dne 17. 12. 2019 bylo
pod č. 335 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro
účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení
vlády č. 471/2017 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Odměny členům zastupitelstev ÚSC
V částce 143/2019 Sbírky zákonů vydané dne 17. 12. 2019 bylo
pod č. 338 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Minimální mzda
V částce 146/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019
bylo pod č. 347 publikováno nařízení vlády, kterým se
mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve
ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Úprava náhrady
V částce 146/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019
bylo pod č. 348 publikováno nařízení vlády o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí
z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo
náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě
náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu
služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo
nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady
nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady
poskytované vojákům a pozůstalým).
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.

nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Agro-envi-klima opatření
V částce 146/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019 bylo pod
č. 351 publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Katalog prací ve VS
V částce 147/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019
bylo pod č. 352 publikováno nařízení vlády, kterým se mění
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
 Miroslav Magrot,
oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
telefon: 564 602 185, e-mail: magrot.m@kr-vysocina.cz

POZVÁNKA
Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o. p. s.,
Johnson & Johnson, s. r. o., a Českou asociací sester, z. s.,
si vás dovolují pozvat na
13. ročník celostátní konference

Dny bezpečí
pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví zaměřenou na téma
Kontinuální zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče
a slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku celostátní soutěže

BEZPEČNÁ NEMOCNICE,

které se konají pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka
6. února 2020
v Kongresovém sále Hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava
Náš cíl:
Bezpečné prostředí pro pacienty a personál v našich nemocnicích

Přihlášky v elektronické formě na celostátní konferenci a slavnostní večer jsou

Příspěvek na bydlení
V částce 146/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019
bylo pod č. 349 publikováno nařízení vlády, kterým se pro
účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro
rok 2020 stanovuje výše nákladů srovnatelných s nájemným,
částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek
normativních nákladů na bydlení.
Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
Platby rolníkům
V částce 146/2019 Sbírky zákonů vydané dne 20. 12. 2019
bylo pod č. 350 publikováno nařízení vlády, kterým se mění

uveřejněny na webových stránkách www.kr-vysocina.cz. Přihlášku je třeba
podat na každou akci samostatně.
Kontaktní osoba: Jitka Šalandová, salandova.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 464
Další informace: David Talpa, talpa.d@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 461.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA OBĚ AKCE JE 3. ÚNORA 2020!
Účast na obou akcích je bezplatná, občerstvení zajištěno. Dopravu a ubytování si
účastníci hradí sami. Těšíme se na vaši účast!
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Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové
řízení na pozici:

psycholožka/
psycholog
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Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu
jednooborové psychologie nebo dvouoborové psychologie
• znalost fungování krajského zřízení, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů
• logické a tvůrčí myšlení, smysl pro týmovou práci
• samostatnost a organizační schopnosti
• komunikativnost a schopnost jednat s lidmi
• odolnost vůči stresu
• vysoké pracovní nasazení a schopnost samostatného řešení problémů
• uživatelská dovednost používat výpočetní techniku (elektronická pošta, textový
editor MS Word, tabulkový editor MS Excel)
• řidičské oprávnění skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo
při výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
• orientace v oblasti náhradní rodinné péče
• zkušenosti v psychodiagnostice

odboru sociálních
věcí
s místem výkonu práce
Psychocentrum – manželská a
rodinná poradna Kraje Vysočina Pod
Příkopem 4, Jihlava

Pro podání přihlášky můžete využít
formulář umístěný na www.krvysocina.cz Volná pracovní místa
Pracovní místa pro zaměstnavatele
Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům
nevracejí, je možné si je osobně
vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.

Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2022
• zahájení pracovního poměru od března 2020
• plný pracovní úvazek
• 12. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek
platu1)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu
k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto
náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost2)
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizí/ho státní/ho občanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný
doklad příslušného státu)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 10. 2. 2020 do 12.00 hod.

Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@krvysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava.
V Jihlavě 13. 1. 2020

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu
1)
2)

Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m
státní/m občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.
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