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Vážení čtenáři, 
velmi aktuálním tématem 
posledních tří měsíců je pro 
příjemce dotací z regionál-
ních operačních programů 
spolufinancování evropských 

projektů státními penězi. Požádali jsme pro-
to předsedu Regionální Rady Jihovýchod 
a hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Bě-
hounka o vyjádření ke stávající situaci.

Pro širokou veřejnost je poměrně málo zná-
mým faktem, že projekty evropských fondů 
jsou spolufinancovány také ze státního roz-
počtu. Obvyklá struktura dotace se skládá 
z 85 % z evropských fondů, 7,5 % ze stát-
ního rozpočtu a zbytek, 7,5 %, tvoří vlastní 
podíl žadatele o projekt. 
Podíl státního rozpočtu na spolufinancová-
ní projektů evropských fondů je, respektive 
byl, pro každý projekt garantován Minister-
stvem pro místní rozvoj prostřednictvím tzv. 
Rámcového rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce pro roky 2007–2013.
Nástupem vlády, která sebe nazývá Vládou 
„rozpočtové odpovědnosti“, došlo k úspor-
ným opatřením v mnoha oblastech. Mezi tato 
opatření žel patří i zrušení podílu státního roz-

počtu na spolufinancování projektů. Vláda ČR 
11. srpna 2010 rozhodla, že regionální operač-
ní programy nebudou od roku 2011 nadále 
spolufinancovány ze státního rozpočtu. Tento 
výpadek představuje vážný zásah do finanč-
ního řízení každého dotčeného projektu. 
Obce, kraje, ale i jiní příjemci musejí v době 
napjatých rozpočtů hledat dodatečné zdroje. 
Na tento krok vlády reagoval Výbor Regionál-
ní rady Jihovýchod 23. srpna a 17. září 2010 po-
zastavením podepisování smluv o poskytnutí 
dotace a také pozastavením příjmu projektů 
v probíhajících výzvách až do chvíle, kdy se si-
tuaci s chybějícími prostředky podaří vyřešit.
Intenzivním vyjednáváním hejtmanů pod ve-
dením předsedy Asociace krajů ČR a hejtma-
na Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška 
s premiérem a ministrem financí v průběhu 
měsíce září bylo dojednáno, že 7,5 % ze stát-
ního rozpočtu bude v příštích letech vyplace-
no „pouze“ těm projektům, které byly v ROP  
Jihovýchod schváleny do 22. září 2010, až 
na projekty krajů a jimi zřízených organizací, 
které o příspěvek ze státního rozpočtu při-
jdou bez ohledu na datum jejich schválení. 
Bylo tedy dosaženo alespoň toho, že „živé“ 
projekty (takové projekty, které již byly 
schváleny, ale jejichž realizace ještě nebyla 

ukončena, tedy nebyla odevzdána závěreč-
ná žádost o platbu), budou administrovány 
za podmínek, za kterých byly předloženy 
do soutěže o evropské dotace. Problém 
se spolufi nancováním budoucích projektů 
však přetrvává dál. Na spolufi nancování 
budoucích projektů v ROP Jihovýchod bude 
chybět přibližně 0,5 miliardy Kč (program 
samotný administruje 704,4 milionů eur 
evropského podílu, což při kurzu 25 Kč 
za euro představuje 17,6 miliard Kč). 
Úřad Regionální rady analyzuje dopady 
této situace, mj. hledá možnosti nahrazení 
podílu státního rozpočtu z jiných zdrojů. 
Návrhy na řešení budou předloženy Vý-
boru Regionální rady Jihovýchod 3. listo-
padu 2010. O závěrech jednání Výboru 
Regionální rady budete informováni v ná-
sledujícím čísle newsletteru.

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady Jihovýchod 

a hejtman kraje Vysočina
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V první fázi projektu byly v areálu pohořelické 
základní školy na ulici Lidické zbudovány v ná-
stavbě nad školní družinou učebny informatiky 
a přípravného ročníku včetně kabinetu a no-
vého sociálního zařízení. Tyto prostory byly 
dokončeny na jaře letošního roku a škola je 
částečně využívala již v loňském školním roce. 

Přípravný ročník je otevřen na základní škole 
již čtvrtým rokem, je určen pro děti ve věku 
šest let, které se zde mohou volnější formou 
připravovat na I. třídu základní školy. Výuka 
probíhá v  menším počtu a žáci tak zvládnou 
snadněji přechod z mateřské školy na základ-
ní. Tento přípravný ročník také napomáhá ře-
šit nárůst počtu dětí v předškolním vzdělávání 
v posledních letech a počtu dětí s doporuče-
ným odkladem zahájení školní docházky.

V areálu školy na ulici Dlouhé pak byly ve druhé 
fázi projektu vybudovány nové učebny v půd-
ních prostorách staré budovy školy. Vznikly 
zde učebny informatiky a environmentální vý-

chovy včetně kabinetů. Součástí projektu bylo 
také vybavení nábytkem, počítači a dalšími 
pomůckami a zbudování výtahu a sociálního 
zařízení pro imobilní žáky v budově přístavby 
školy.  Nové prostory od letošního školního 
roku slouží nejen žákům školy a školním klu-
bům, ale i žákům ostatních škol ve městě, pří-
padně členům dalších organizací. Pro město 
Pohořelice je velmi pozitivní, že se tento pro-
jekt podporující rozvoj školství ve městě poda-
řilo zrealizovat, a že prostředky Evropské unie 
v Pohořelicích pomohou k rozvoji a zkvalitnění 
vzdělávání dětí i dalších občanů města. Poho-
řelice na projekt čerpají dotaci z ROP Jihový-
chod ve výši 14 milionů korun.

V POHOŘELICÍCH SÁZÍ NA ROZVOJ DĚTÍ

Jihlava má od letošního října 30 nově vy-
budovaných bezbariérových zastávek. Pře-
budovaná nástupiště umožňují snazší na-
stupování a vystupování všem účastníkům 
městské hromadné dopravy, zejména ale 
imobilním osobám a rodičům s kočárky. 

Součástí projektu jsou i nově instalova-
né naváděcí obrubníky, které pomáhají 
řidičům zastavit vozy MHD co nejblíže 
k hraně nástupiště. Zastávky mají pevnější 
podloží proti vyjíždění kolejí, jsou doplně-
ny o nové lavičky a stojany na jízdní řády. 

Celkové náklady na přebudování zastávek 
činily 21,2 milionu korun, z ROP Jihový-
chod bude uhrazeno zhruba 19 milionů 
korun.

30 NOVÝCH BEZBARIÉROVÝCH ZASTÁVEK V JIHLAVĚ

NOVÉ SILNICE NA VYSOČINĚ

Již od 8. října mohou motoristé využí-
vat nový dvoukilometrový úsek silni-
ce II/602 Příseka–Brtnice. 
Nová silnice o šířce 9,5 metru má nyní 
mnohem větší kapacitu a je významně 
bezpečnější. Náklady na tento nový úsek 
silnice dosáhnou 175 milionů korun, mi-
nimálně z 85 % budou hrazeny dotací 
z ROP Jihovýchod. 

Naopak nová stavba silnice byla za-
hájena na začátku října na tzv. pelhři-
movské výpadovce II/602.
Zde se budou řidiči v průběhu stavby po-
tkávat pravidelně s těžkou technikou a je 
potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Staveb-
ní práce byly započaty u obce Vyskytná, 
poté budou pokračovat u obcí Dušejov 
a Strměchy, včetně obnovy údolního 

mostu u obce Zachotín. Celkové náklady 
projektu II/602 hranice kraje–Pelhřimov, 
3. stavba jsou odhadovány na 184 miliony 
korun, jejichž významná část bude uhra-
zena z ROP Jihovýchod.
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10 NEJ V KOREKCÍCH – II. ČÁST

V minulém vydání našeho newsletteru 
jsme se začali věnovat námětu „10 nej 
v korekcích“. Nyní se prosím začtěte 
do přislíbené druhé části tohoto článku, 
která celé téma uzavírá.

V první části článku bylo na jednoduchých pří-
kladech komentováno šest pochybení z první 
desítky nejčastějších, za která jsou korekce jako 
snížení způsobilých výdajů udělovány. Nyní ná-
sledující zbylé čtyři:
ad 7.  neoprávněné vyloučení uchazeče 

z řízení či neoprávněné ponechání 
uchazeče v soutěži

Poměrně častým „atmosférickým“ jevem je 
i různý přístup zadavatele ke stejným nedostat-
kům v nabídkách jednotlivých uchazečů v rámci 
téhož zadávacího řízení. 
Stejně tak často se vyskytují případy, kdy zada-
vatel přes zřejmé nesplnění požadavků zákona 
či zadavatele nabídku uchazeče nevyřadí a po-
nechá ji v hodnocení.

PŘÍKLADY
Zadavatel obdrží 10 nabídek, z nichž 
v 5 případech zjistí nedostatky v proká-
zání kvalifi kace. Jednoho uchazeče vyzve 
k doplnění kvalifi kačních dokladů a další 
4 uchazeče ihned vyloučí.
Hodnotící komise sice zjistí, že nabídka ne-
odpovídá zadávacím podmínkám a měla 

by být vyřazena, ale protože nechce dále 
zužovat počet hodnocených nabídek, na-
bídku nevyřadí.

V obou případech se jedná o zvýhodnění jedno-
ho uchazeče v soutěži na úkor jiných. V prvním 
případě zadavatel měl sice právo vyzvat uchazeče 
k doplnění, ale měl povinnost přistupovat rovně 
ke všem uchazečům, jejichž kvalifikace byla za-
tížena nějakým nedostatkem. Ve druhém zase 
komise hodnotila nepřijatelnou nabídku, která 
do fáze hodnocení vůbec neměla být připuště-
na – otázka její výhodnosti proto není na pořadu 
dne.

ad 8.  nedodržení povinnosti uveřejnění 
výzvy k podání nabídek

Je možno zobecnit: je-li zadavatel povinen urči-
tý počet dodavatelů k podání nabídky vyzvat1, 
je povinen výzvu také uveřejnit, a to po celou 
dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Uveřejnění výzvy je v některých případech do-
statečné i na vlastních webových stránkách 
příjemce. Avšak s ohledem na různou míru ná-
vštěvnosti takových stránek, nenahrazuje tako-
vé uveřejnění samotný úkon vyzvání povinného 
počtu dodavatelů k podání nabídky – může 
však poskytnout příležitost dalším, nevyzvaným 
dodavatelům soutěže se také zúčastnit.
Odeslání výzvy dodavatelům a její uveřejnění 
jsou tedy 2 rozdílné úkony, oba však vedou k re-

alizaci řádné soutěže. Nesplní-li zadavatel povin-
nost obeslání určeného min. počtu dodavatelů 
nebo povinnost uveřejnění výzvy, jsou proto 
dopady obdobně závažné.

ad 9.  nedodržení minimální délky lhůty 
pro podání nabídek

Zdálo by se, že na tomto místě nemůže být 
o čem psát. Přesto i toto pochybení se do prv-
ní desítky s úspěchem dostalo. Pomineme-li 
příčiny, jako je nesprávné počítání času nebo 
nesprávná volba verze Příručky2, zůstane nej-
obvyklejší příčinou tohoto pochybení špatná 
volba druhu řízení a neoprávněné dělení zakáz-
ky. Zatímco v řadě dalších aspektů mohou být 
povinnosti zadavatele v sousedících druzích vý-
běrových řízení přibližně stejné, minimální délky 
lhůt jsou v jednotlivých druzích řízení stanoveny 
odlišně takřka vždy.

PŘÍKLADY
Zadavatel zadal stavební práce 2 samo-
statnými zakázkami – na hrubou stavbu 
za 4,5 mil. Kč a na úpravy povrchů a do-
končovací práce za 1,2 mil. Kč. Druhou 
zakázku zadal dle její předpokládané hod-
noty v zadávacím řízení s nižším fi nančním 
limitem, kdy lhůtu pro podání nabídek 
stanovil na 7 dnů.

O NEJČASTĚJŠÍCH DŮVODECH PROVEDENÍ KOREKCÍ 
A ZPŮSOBECH, JAK SE KOREKCÍM VYHNOUT.

1 Místo a způsob uveřejnění jsou pro jednotlivé druhy výběrových řízení v různých verzích Příručky pro žadatele a příjemce upraveny odlišně.
2 Různé verze Příručky pro žadatele a příjemce upravují povinné minimální délky lhůt v jednotlivých druzích výběrových řízení odlišně.

pokračování na straně 4
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Takové dělení zakázky je neoprávněné. Zadava-
tel byl povinen sečíst předpokládané hodnoty 
obou souvisejících zakázek a dle výsledné hod-
noty zvolit odpovídající druh řízení. Zadavatel 
postupoval dle Příručky pro žadatele a příjemce, 
verze 1.13 – limitní hranice mezi oběma řízeními 
činí pro zakázky na stavební práce 2 mil. Kč. Pro 
zakázky nad touto hranicí je povinná min. lhůta 
pro podání nabídek 10 dnů, pod touto hranicí 
min. 7 dnů. Zadavatel tak neoprávněným pou-
žitím druhu řízení s nižším fi nančním limitem ne-
patřičně zkrátil lhůtu pro podání nabídek, čímž 
mohl omezit počet účastníků v soutěži či ovlivnit 
kvalitu zpracování předložených nabídek.

ad 10.  neoprávněná změna smlouvy s vy-
braným dodavatelem

Stejně jako vstup do křižovatky na červenou, 
změna smlouvy s vybraným dodavatelem je rizi-
ková vždy – takovou změnou je možné pokazit 
i jinak řádně provedené zadávací řízení.

PŘÍKLADY
Zadavatel v zadávacích podmínkách sta-
novil maximální dobu realizace zakázky 
na 14 měsíců. V průběhu realizace zakáz-
ky zadavatel uzavřel s dodavatelem doda-
tek smlouvy, kterým dobu plnění zakáz-
ky prodloužil z důvodu víceprací o další 
3,5 měsíce. Dokončený předmět plnění 
byl zadavateli předán s uplynutím této 
prodloužené doby.

Nahlédnutím do stavebního deníku bylo zjiště-
no, že realizace víceprací probíhala pouze v ob-
dobí 2 měsíců. Po uplynutí celkových 16 měsíců 
mělo tedy dojít k předání hotového předmětu 

plnění, což se nestalo. Zadavatel tak v rozporu 
se zadávacími podmínkami neoprávněně pro-
dloužil termín plnění původní zakázky navíc 
min. o 1,5 měsíce, čímž dodavatele, který zakáz-
ku nakonec realizoval, zvýhodnil oproti ostatním 
účastníkům v soutěži.
Za pozdní předání hotového předmětu plnění 
měl zadavatel postupovat v souladu s obchod-
ními podmínkami zadávacího řízení a smlouvy 
(tj. trvat na předání hotového díla včas v původ-
ně sjednaném termínu či např. uplatnit sankce).

Úvahu, za co jsou korekce způsobilých výdajů 
nejčastěji udělovány, nyní opusťme a vraťme se 
k zbývajícím dvěma otázkám přislíbeným v první 
části tohoto článku publikované v minulém vy-
dání našeho newsletteru:

B) JAK VYSOKÉ KOREKCE HROZÍ?
Výše korekce se odvíjí od druhu pochybení 
a dopadů, které takové pochybení vyvolává. 
Obecně lze tedy říci, že korekce může být uplat-
něna ve výši 0–100 % způsobilých výdajů (nej-
častěji dochází ke korekcím v hodnotách 2,5, 
10 a 25 %). Korekce ve výši 10 % u zakázky 
s fi nančním objemem 10 mil. Kč může být pro 
příjemce až smrtící, ale ani 1% korekce v době, 
kdy řada příjemců obrací každou korunu dva-
krát, rozhodně není příjemná.

C) JAK SE KOREKCÍM VYHNOUT?
–  Využijte možnosti konzultovat předem
6 z 10 shora uvedených nejčastěji se vyskytují-
cích důvodů pro udělení korekce se týká chyb 
vzniklých již v zadávacích podmínkách. Úřad 
Regionální rady Jihovýchod proto již druhým ro-
kem nabízí všem příjemcům možnost předložit 
zadávací podmínky ke kontrole a připomínkám 

již před zahájením zadávacího řízení. Zapracová-
ním připomínek do připravované dokumentace 
příjemce výrazně sníží riziko, že vůbec nějaká 
fi nanční oprava později bude uplatněna.

–  Předložte ke kontrole dokumentaci 
o zakázce

Po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
je příjemce povinen předložit úřadu ke kontrole 
kompletní dokumentaci o průběhu zadávacího 
řízení.
V rámci prováděné kontroly je kromě posou-
zení zadávacích podmínek provedena kontrola 
všech úkonů zadavatele a jím jmenovaných ko-
misí v zadávacím či výběrovém řízení, a to ještě 
před uzavřením smlouvy s vybraným dodava-
telem. Některé chybami postižené úkony tak 
může zadavatel ještě zrušit a zopakovat znovu 
bezchybně. Někdy však nevede k odstranění 
pochybení jiná cesta, než zrušit celé řízení a pro-
vést ho znovu. Dotace proplacená v plné výši, 
jak byla sjednána, však za to jistě stojí. A pro-
dlení, ke kterému dojde zopakováním řízení, je 
zlomkem prodlení, ke kterému by nutně došlo 
při administraci žádosti o platbu.

Oba již zmíněné stupně kontroly mají za cíl 
pojmenovat pochybení ještě před vznikem 
smluvního závazku mezi příjemcem a jím vy-
braným dodavatelem, a tak zabránit nevratným 
krokům, které lze ošetřit už pouze více či méně 
tučnou korekcí. 

–  Proč se provádí další kontrola ještě před 
proplacením?

V průběhu realizace projektu dochází často 
ke změnám v plnění oproti původně defi no-
vaným podmínkám. Takové změny pak často 

pokračování ze strany 3
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ukáží na skryté aspekty zadávacího řízení, které 
při předchozích stupních kontroly nebyly patrné 
či teprve změnou při realizaci docházejí k uplat-
nění. Je proto třeba ověřit, zda způsob, jakým 
byl projekt zrealizován, odpovídá prvotně nasta-
veným zadávacím podmínkám (pozn.: příjemce 
je povinen ohlásit změny v průběhu realizace 
projektu ještě před jejich provedením a prová-
dět je až na základě souhlasu úřadu). V přípa-
dě výskytu rozporů mezi realizací a zadávacími 
podmínkami je pak třeba tyto rozpory odstranit 
a jsou-li neodstranitelné, vyjádřit je korekcí.

Ač to zní neuvěřitelně, korekce jsou DOBRÉ. Po-
máhají totiž tam, kde díky pochybením v zadá-
vacím řízení došlo k porušení smlouvy o poskyt-
nutí dotace. Nebýt korekcí, poskytovatel dotace 
by musel takovému projektu vystavit „STOP“. 
A to by byla jistě větší škoda!

Shrnutí na závěr: 
Ke korekcím dochází z důvodů pochybení 
v zadávacích a výběrových řízeních. Těm-
to chybám lze v naprosté většině předejít 
pomocí dostatečné komunikace s posky-
tovatelem dotace. Přejeme si méně ko-
rekcí. Prosíme proto: více konzultujte!

Článek o korekcích pro Vás připravil: 
Ing. Marek Bena
referent právního oddělení Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Nové nízkopodlažní autobusy typu Iveco 
Erirsbus Crosway pojmou 109 cestujících, 
mají 32 míst k sezení a splňují nejpřísnější 
emisní limity Euro 5. Nízkopodlažní část 
sahá od čela vozidla až k prostředním dve-

řím, kde je výsuvná plošina pro vozíčkáře 
a maminky s kočárky. Nové autobusy byly 
ihned po převzetí DPMB, a.s. zařazeny 
do provozu. Brno má tak nyní v provozu 
300 autobusů, z nichž je jedna třetina 

nízkopodlažní. Šedesát procent nákladů 
na nákup vozidel zaplatilo město Brno, 
čtyřicet procent pokryla dotace z ROP Ji-
hovýchod. Celková částka za nákup vozi-
del činí 121,5 milionu korun. 

BRNO MÁ 25 NOVÝCH AUTOBUSŮ PRO MHD



Žáci Základní školy Otokara Březiny v Jaromě-
řicích nad Rokytnou mají díky téměř 30 milio-
nové dotaci z ROP Jihovýchod od října novou, 
velkou a moderní tělocvičnu se zázemím.  Stará 
tělocvična školy již neodpovídala hygienickým 
normám, kapacitně nedostačovala počtu žáků 

školy, někteří museli na tělocvik chodit do vzdá-
lené sokolovny. Nová tělocvična má rozměry 
21x30 metrů a bude sloužit zejména pro veš-
keré míčové sporty.  S novou tělocvičnou vznikl 
i menší sálek s dřevěnou podlahou, který využijí 
mažoretky a taneční kroužky a dají se zde pořá-

dat besedy, koncerty a další společenské akce.  
Původní tělocvična bude i nadále sloužit pro 
gymnastiku či běžné cvičení. Od listopadu bude 
navíc nová tělocvična otevřena i pro veřejnost, 
od odpoledne do večera ji budou využívat zá-
jemci z místních sportovních oddílů a kroužků.
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V JAROMĚŘICÍCH SE CVIČÍ V NOVÉM

KAMČATKA V BRNĚ? TO JE BERINGIE.

Beringie – pod tímto exotickým názvem 
se skrývá jeden z největších rozvojových 
projektů brněnské zoologické zahrady. 
Nová expozice Beringie byla vystavě-
na za pomoci dotace z ROP Jihovýchod 
ve výši 45 milionů korun a za přispění 
města Brna dalšími 31 miliony korun.

Rozkládá se na ploše přibližně 10 000 m2 
a návštěvníkům přibližuje přírodu Kamčatky 
a východní Sibiře. Hlavním chovaným druhem 
je zde medvěd kamčatský, potkáte zde také 
rosomáky sibiřské, lišky polární a čtyři ptačí 
druhy: sovice sněžní, kajky mořské, jespá-
ky bojovné a ústřičníky velké. Pár medvědů 
kamčatských, který se stal hlavní atrakcí ex-
pozice, přicestoval do Brna 1. 10. 2010 ze 
ZOO v Rostově na Donu. Jedná se o 17ti leté 
medvědy gigantických rozměrů, kteří byli jako 

sirotci nalezeni přímo v divoké přírodě Kam-
čatky. Samec Jelizor a samice Kamčatka byli 
do svého nového výběhu poprvé vypuštěni 
9. 10. 2010, kdy byla celá Beringie slavnostně 
otevřena a zpřístupněna pro veřejnost. 

SOUČÁSTÍ EXPOZICE 
JE NAUČNÁ STEZKA
Hlavní ideou scénáře naučné stezky je po-
stupná přeměna člověka-lovce v člověka-
ochránce. Návrh výběhů vychází ze součas-
ných trendů řešení zoologických expozic. 
Nejedná se pouze o výběhy. Tvůrci areálu 
chtěli vyvolat u návštěvníka pocit pobytu 
ve vybrané lokalitě. Jde jim o vtažení ná-
vštěvníka do prostředí a o vytvoření co mož-
ná největšího komfortu pro chované druhy 
zvířat. Urbanistické řešení expozic bylo ve-
deno snahou co nejvíce zachovat reliéf a les-
natý charakter daného prostředí Mniší hory 
a umocnit jej návrhem tak, aby vznikl dojem 
severského lesa, ve kterém žijí medvědi, ro-
somáci a další zvířata této oblasti. Návštěv-
níci mohou vnímat nejen zvířata, ale i celko-
vou atmosféru, kterou expozice nabízí. Cesta 
je navržena tak, aby lidé zvířata nerušili, ale 
zároveň mohli z vhodně umístěných vyhlídek 
sledovat jejich přirozené chování.

Medvěd kamčatský žije na Kamčatce 
a je druhý z největších poddruhů med-
věda hnědého. Jeho hlavním zdrojem 
potravy jsou lososi, ale živí se i různými 
bobulemi a travinami. Medvěd kamčatský 
je extrémně silný a odolný. Má rychlé re-
akce a je velice pohyblivý. Má obrovskou 
sílu v zubech a tlapách, zuby překousne 
i velmi silné kosti, pařáty pohne s balvany, 
vyšplhá se i na téměř kolmý svah či vydrží 
hodiny sedět v ledové vodě. Je vynikajícím 
plavcem, běžcem na krátké vzdálenosti, 
za den dokáže ujít až desítky kilometrů. 
Váží až 600 kg a dosahuje délky až 2,4 m. 
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MODERNIZACE STŘEDNÍHO ODBORNÉHO 
UČILIŠTĚ JANA TIRAYE
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Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci ve výši 
téměř 15,7 milionů korun při celkové investici 
18,6 milionů korun. Zeptali jsme se starosty 
Velké Bíteše, Mgr. Miroslava Báni, na detai-
ly projektu.

Pane starosto, řekněte nám prosím, na co 
je SOU Jana Tiraye zaměřeno, jaké obory 
jsou na něm vyučovány a kolik žáků má? 
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvková organizace je zaměřena na výuku 
kovo oborů a službových oborů. Vyučované 
obory vzdělání jsou: obráběč kovů, mechanik 
seřizovač, kadeřník, kuchař-číšník a cukrář. 
V současné době má SOŠ Jana Tiraye 226 
žáků při povolené kapacitě 250 žáků.

Proč jste se rozhodli investovat do uči-
liště? 
Rozvojová strategie Velké Bíteše stanovuje 
základní směry rozvoje města do roku 2013 
a prolíná se tedy s programovým obdobím 
EU 2007–2013. V rozvojovém plánu města 
máme mimo jiné vytyčeno vytvářet podmínky 
pro kvalitní vzdělávání a podporovat rozšiřová-
ní vzdělávacích programů. Realizace projektu 
povede ke zvýšení konkurenceschopnosti na-

šeho regionu v oblasti vzdělávání a my věříme, 
že to bude mít za následek i zvýšení možnosti 
uplatnění na trhu práce pro absolventy školy.

Jaké byly cíle vašeho projektu? 
Hlavním cílem projektu bylo modernizovat 
výukové prostory pro výrazné zkvalitnění vý-
uky. Poskytnutím kvalitnějšího vzdělávacího 
zázemí žákům jsou nabídnuty širší možnosti 
vzdělání. Projekt bude svým dopadem nejvíce 
působit přímo na žáky oboru vzdělání obrá-
běč kovů pomocí nových CNC strojů a jejich 
napojením na simulaci výroby a výukou no-
vých odborných programů, např. Sinumerik, 
Fanuc a Heidenhain. Projekt je rovněž příno-
sem pro žáky ostatních oborů, a to především 
díky vybavení počítačové, jazykové a chemic-
ko-fyzikální učebny. 

Jaká konkrétní zlepšení projekt přinese 
žákům? 
Hlavní přínos projektu spočívá v nákupu nové-
ho vybavení – CNC strojů, PC, interaktivních 
tabulí a dataprojektorů, což pro nás znamená 
možnost rozšíření a zkvalitnění výuky odbor-
ných předmětů a jejich následné provázání 
s praktickou výukou, dojde také k úspoře 
času – odpadají časové prostoje ve výuce při 
tvorbě nákresů, obrazů a schémat. Práce s in-
formačními a komunikačními technologiemi je 
pro žáky zajímavější a žáci jsou samostatnější, 
učební podklady jsou k dispozici na různých 
paměťových médiích v elektronické podobě. 
K zintenzivnění spolupráce s potencionálními 
zaměstnavateli přispěje možnost pracovat se 
speciálními programy, které jsou specifi cké 
pro danou fi rmu (smluvní pracoviště). Nová 
PC učebna umožní zvýšení konkurenceschop-

nosti na evropském trhu práce, zkvalitněním 
komunikačních jazykových znalostí se zvyšuje 
možnost navázání spolupráce se zahraničními 
institucemi za účelem výměny informací a zku-
šeností. Vybudováním bezbariérových přístupů 
došlo k umožnění vzdělání i hendikepovaných 
žáků. Neméně důležité je i zavedení nových 
volnočasových předmětů – práce s PC, jazyko-
vá konverzace.

Jak reagují na novinky žáci? 
Žáci i rodiče přijali modernizaci školy velmi po-
zitivně, líbí se jim propojení teoretické výuky 
s praktickou výukou na nejmodernějších CNC 
obráběcích strojích i výuka ICT a jazyků. Práce 
s informačními a komunikačními technologiemi 
je pro žáky zajímavější a také srovnávají úroveň 
vybavení s ostatními středními školami v okolí.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Multimediální učebna

Centrum obrábění – speciální učebna PC
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ZÁMECKÉ KULTURNÍ CENTRUM ROSICE PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci ve výši 
16,2 milionů korun při celkové investici 24,3 mi-
lionů korun. Zeptali jsme se Ing. Jitky Budíno-
vé, vedoucí projektu, pro koho je projekt určen 
a v čem městu a okolí pomůže. 

Paní Budínová, představte nám prosím 
záměry města, proč jste se rozhodli reali-
zovat právě tento projekt? 
V Rosicích i jejich spádovém okolí působí celá řada 
zájmových spolků a organizací, které dlouhodo-
bě bojovaly s problémem absence kvalitního 
a stabilního zázemí pro realizaci jimi pořádaných 
volnočasových aktivit. Proto se město Rosice roz-
hodlo využít možnosti získání prostředků z ROP 
Jihovýchod a tento problém vyřešit realizací pro-
jektu Zámecké kulturní centrum Rosice.

Jaké jsou hlavní cíle projektu? 
Od projektu si slibujeme, že vyřeší problém ne-
dostatku prostor pro pořádání prostorově nároč-
nějších kulturních a výchovně vzdělávacích akcí 
a problém chybějících skladovacích prostor a klu-
boven. Rekonstruované prostory by měly umož-
nit další rozvoj činnosti širokého spektra organiza-
cí působících ve městě v oblasti kultury a volného 
času a rozšíření jimi poskytovaných služeb, což 
povede ke zkvalitnění života občanů prostřednic-
tvím zvýšení kvality trávení volného času. 

Proč jste pro tyto aktivity vybrali umístění 
na zámku Rosice? 
Prostory zámeckého areálu se přímo nabízí k po-
řádání kulturních akcí, neboť jim samy o sobě 
propůjčují jedinečnou atmosféru. Kulturní na-
bídka tak může být rozšířena o specifi cké akce 
využívající toto výjimečné zázemí – např. koncer-
ty barokní hudby, historické plesy, konference 
o památkové péči apod. Umístění kulturního 
centra v areálu zámku doplňuje mozaiku zde již 
lokalizovaných zařízení, např. Střediska volného 
času, městské knihovny či stálé zámecké expozi-
ce. Rosický zámek je navíc umístěn v centru měs-
ta, což zajišťuje pohodlný přístup účastníkům 
pořádaných aktivit. Severní křídlo zámku, ve kte-
rém je Zámecké kulturní centrum umístěno, 
bylo původně zámeckou konírnou, v minulém 
režimu nešetrně využívanou pro zemědělské 
účely, což se neblaze projevilo na jeho stavebně 
technickém stavu. Projekt tedy současně přispěl 
k záchraně části nemovité kulturní památky.

Kolik spolků, klubů či oddílů našlo v no-
vých prostorách „domov“ a jaké jsou jejich 
reakce? 
Tuto a následující otázku jsem si dovolila polo-
žit osobě povolanější – řediteli Kulturního in-
formačního centra Rosice p. Lukáši Volánkovi: 
„Jsme teprve na začátku, takže mnoho subjektů 
vhodnost nových prostor pro své aktivity tepr-
ve testuje. Dá se však říci, že Zámecké kulturní 
centrum budí jednoznačné nadšení i navzdory 
drobným provozním nedostatkům. Nové míst-
nosti velmi vítá místní klub seniorů a to nejen 
pro možnost pořádání programu pro své členy, 
ale také pro veřejnost či kluby seniorů z okolí. 
Taneční sál bude určen pohybovým aktivitám, 
které využívá taneční obor ZUŠ Rosice, cvičení 

Tai-či a výuka latinsko amerických tanců. Přesun 
svých aktivit do prostor kulturního centra zvažu-
je i cvičení jógy a sportovní gymnastika. Dopo-
lední program pohybových a výtvarných aktivit 
plánují maminky s dětmi.“

Jaké kulturní akce v nových prostorách 
připravujete? 
„Společenský sál bude využívat rosická ZUŠ pro 
pořádání žákovských a učitelských koncertů, 
Kulturní informační centrum Rosice v následují-
cích měsících připravuje koncerty dobové hudby. 
V předvánoční době nové prostory oživí i akce 
pro děti a mládež pořádané Střediskem volného 
času. Předpokládáme, že o využití společenského 
sálu bude zájem i v průběhu plesové sezony.“

Realizovali byste projekt i bez dotace 
z ROP Jihovýchod? 
Toto je spíše otázka pro zástupce rosické sa-
mosprávy. Dle mého soudu by však s ohledem 
na současnou fi nanční situaci města a konku-
renci dalších neméně důležitých a potřebných 
investičních akcí byla realizace projektu Zámec-
ké kulturní centrum Rosice bez získání dotace 
přinejmenším silně ohrožena.

Děkujeme za rozhovor.Nové prostory centra

Ze slavnostního otevření


