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Krajský úřad 

Jihomoravského kraje v číslech 
  

2…Krajský úřad Jihomoravského kraje sídlí ve dvou budovách (Žerotínovo nám. 3/5  

a Cejl 73 v Brně) a vybrané služby zajišťuje také z detašovaných pracovišť (Břeclav, 

Hodonín, Znojmo) 

12…v roce 2013 si připomínáme 12 let existence krajských úřadů (vznik v roce 2001) 

650…bezmála 650 zaměstnanců, kteří usilují o co nejkvalitnější služby veřejnosti 

a výsledky své práce 

 

1 168 650…počet obyvatel, kteří žijí na území Jihomoravského kraje a na něž 

může mít činnost orgánů kraje potencionální dopad (ČSÚ k 31. 12. 2012) 

673…počet obcí, které se nacházejí na území Jihomoravského kraje a jimž je 

krajský úřad partnerem při poskytování oborné a metodické pomoci  

244…počet příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, které 

pomáhají plnit nejen zákonem dané povinnosti, ale dělají něco navíc – snaží se  

o kvalitu a její zvyšování 

 

2 



 

2 

ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení čtenáři, 

mám velkou radost z toho, že se v každodenním fungování Krajského úřadu Jihomoravského kraje daří čím dál více ukotvovat 

myšlenku společenské odpovědnosti, která neodmyslitelně souvisí s celkovým systémem řízení krajského úřadu a jeho vizí …být 

profesionálním a vstřícným úřadem poskytujícím kvalitní služby… Společenská odpovědnost je pojmem, který v dnešní době často 

rezonuje ve spojitosti s organizacemi působícími v soukromém sektoru. Organizace, která je odpovědná vůči společnosti – svému 

okolí včetně zaměstnanců – dělá něco navíc. Nečeká, až co jí přikáže zákon, ale sama iniciativně podniká kroky k tomu, aby její 

okolí žilo kvalitnějším životem. Snaží se být ohleduplná k životnímu prostředí, pečuje o své zaměstnance, udržuje s nimi dobré 

vztahy, stejně jako s ostatními subjekty, se kterými přichází do kontaktu, a přispívá k podpoře regionu, v němž působí. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje se rozhodl veřejnosti ukázat, že společenská odpovědnost není výhradní doménou firem. 

Krajský úřad se hlásí k odpovědnosti za dopady své činnosti na své okolí – dobrovolně a nad rámec zákona vykonává řadu smysluplných aktivit, jejichž cílem 

je spokojenost občanů, zaměstnanců a ostatních subjektů se životem v Jihomoravském kraji a se službami, které krajský úřad poskytuje.  

Zásady společenské odpovědnosti krajský úřad ve své praxi uplatňuje již dlouhá léta, do této doby však takto prezentovány nebyly. V letošním roce se nám 

podařilo systém společenské odpovědnosti certifikovat a posílit tím snahu, abychom věci, které děláme, dělali s ohledem na spokojenost svého okolí a v jeho 

spolupráci správně, kvalitně a s jasným cílem. 

Organizace veřejné správy jsou, resp. by měly být, společensky odpovědné ze své podstaty, neboť, zjednodušeně řečeno, slouží k plnění veřejného zájmu  

a hospodaří s veřejnými zdroji. Ráda bych Vám jménem zaměstnanců Jihomoravského kraje, prostřednictvím této Zprávy představila vše, co bylo v období  

1. 1. 2012 – 31. 8. 2013 krajským úřadem zajišťováno ve prospěch veřejnosti a vlastních zaměstnanců ve větší šíři a kvalitě, než je běžné u ostatních úřadů. 

Odměnou za naše dlouhodobé úsilí jsou významná ocenění, která byla krajskému úřadu a jeho zaměstnancům v roce 2012 a 2013 udělena a která navazují 

na úspěchy z minulých let. Těším se na budoucnost, kdy budeme spolu s Vámi společenskou odpovědnost dále rozvíjet. 

Přeji Vám příjemné a inspirativní čtení. 

Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 
KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Krajský úřad je jedním z orgánů Jihomoravského kraje. Jsou to právě zaměstnanci zařazení do krajského úřadu, kteří zabezpečují výkon činností jak 

v přenesené působnosti, tak výkon rozhodnutí v samostatné působnosti Jihomoravského kraje. Z toho důvodu v předkládané Zprávě hovoříme o společenské 

odpovědnosti krajského úřadu. Co je pro Krajský úřad Jihomoravského kraje důležité? 

Spokojenost zaměstnanců, zdravé životní prostředí, péče o okolí a společnost, kvalita služeb, které zaměstnanci krajského úřadu poskytují občanům. 

Při provádění každodenních činností, plnění svých povinností a poskytování veřejných služeb krajský úřad vykonává svou činnost s cílem být co nejvíce 

prospěšný veřejnosti a přispět k vyšší kvalitě života ve všech jejích ohledech co nejširší skupině zainteresovaných stran, neboli subjektů, které mají na činnosti 

a výstupech krajského úřadu zájem. V jakých oblastech se o to krajský úřad snaží, zobrazují pilíře v  „chrámu“ společenské odpovědnosti. 
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ZÁSADY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Krajský úřad Jihomoravského kraje ve své praxi uplatňuje již dlouhá léta - odrážejí se 

v jeho hodnotách (profesionalita, efektivita úřadu, kvalita služeb, otevřenost, spolupráce a úcta k lidem) a jsou součástí filosofie neustálého rozvoje, 

zlepšování, zkvalitňování, a to jak „dovnitř“ úřadu, tak „navenek“. 

 

Zainteresované strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje se nacházejí: 

Vně úřadu (externí zainteresované strany): 

 občané (veřejnost), 
 obce a jejich orgány, 
 příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, 
 volené orgány Jihomoravského kraje,  
 ostatní orgány, organizace státní správy a jejich příspěvkové 

organizace, 
 neziskové organizace, 
 profesní organizace, 
 podnikatelské subjekty, 
 vysoké školy a univerzity, 
 média a další, 

Uvnitř úřadu (interní zainteresovaná strana): 

 zaměstnanci Jihomoravského kraje zařazení do Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. 
 
 

Koncept společenské odpovědnosti je postaven na 3 pilířích – ekonomickém, sociálním a pilíři životního prostředí (tzv. environmentálním). Tyto pilíře 

obsahují cíle, které jsou mířeny jak dovnitř organizace, tj. na zaměstnance (tzv. interní cíle) tak i vně, tj. na veřejnost, obce atd. (tzv. externí cíle). 

 

 

V roce 2013 byla vedením Krajského úřadu Jihomoravského kraje schválena Politika Společenské odpovědnosti. Existence tohoto dokumentu dokládá 

váhu, kterou krajský úřad společenské odpovědnosti přikládá. 

Kompletní znění Politiky Společenské odpovědnosti naleznete na webu Jihomoravského kraje ve strategických dokumentech útvaru řízení kvality: 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=167701&TypeID=2 
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POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 
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VÝZNAMNÁ TÉMATA PILÍŘŮ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 
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ZÍSKANÁ OCENĚNÍ 
Dlouhodobou snahu Krajského úřadu Jihomoravského kraje zlepšovat se  

a zvyšovat kvalitu je možné doložit množstvím získaných ocenění.  
 

Ocenění jsou odměnou za úsilí zaměstnanců, kteří každý rok přicházejí s novými 

nápady, jak služby, které poskytují občanům, dále zkvalitňovat a jak rozvíjet 

pracovní postupy směrem k lepším výsledkům.  

2012 
 Mezinárodní ocenění "Život s Alzheimerovou nemocí a jí navzdory"za aktivity v péči o nemocné trpící 

Alzheimerovou chorobou (Brusel) 
 

 Ocenění "Zlatá Vážka" - za zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb pro osoby trpící 
Alzheimerovou chorobou 
 

 2. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem 

 a další… 

2013 
 Cena Ministerstva vnitra za 

kvalitu v bronzovém stupni - za „Zavedení systému 
řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001:2005 do prostředí Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje“  
 

 Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – za systémová protikorupční 
opatření  
 

 1. místo v soutěži „Velká cena cestovního ruchu“ na veletrhu Regiontour 
 

 a další… 

 

Přehled získaných ocenění od roku 2002 naleznete na webových 

stránkách Jihomoravského kraje: 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=206683&TypeID=1 

 

 

V roce 2012 byl Krajský úřad Jihomoravského kraje veřejností 

nominován do celostátní ANKETY SPOLEČENSKÉ 

ODPOVĚDNOSTI, v níž obsadil 8. místo. Závazek řídit krajský úřad 

v souladu s principy společenské odpovědnosti je o to větší, že 

samotní občané krajský úřad vnímají jako organizaci, která hodnoty 

tvořící rámec společenské odpovědnosti do své činnosti promítá. 
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VSTŘÍC OBČANŮM A KVALITĚ ŘÍZENÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje dlouhodobě usiluje o nastavení efektivních vnitřních 

procesů, které respektují mezinárodně uznávané požadavky na kvalitní řízení organizací. 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

Již od roku 2005 krajský úřad provádí DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI 
občanů, obcí, svých příspěvkových organizací, zastupitelů Jihomoravského kraje a zaměstnanců 

krajského úřadu. Co tím získá? Přehled o míře spokojenosti s poskytovanými službami, o námětech 

na zlepšení o dalších potřebách a požadavcích zainteresovaných stran. 

Krajský úřad používá i další metody pro zvyšování kvality – např. sebehodnotící model CAF  

(z ang. Common Assesment Framework), principy PROCESNÍHO ŘÍZENÍ, metodu 

porovnávání se s ostatními krajskými úřady (tzv. BENCHMARKING) a další.  

 

V roce 2007 krajský úřad do své praxe zavedl a certifikoval systém řízení kvality  

dle ČSN EN ISO 9001:2009. 
V roce 2012 krajský úřad úspěšně implementoval a certifikoval systém managementu 

bezpečnosti informací  

dle ISO/IEC 27001:2005. 
V roce 2013 - jako 1. instituce veřejné správy v ČR - krajský úřad stvrdil svůj zájem  

o společenskou odpovědnost  

certifikací systému společenské odpovědnosti 
dle Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti. 

Krajský úřad aktivně zapojuje zainteresované strany do 

věcí obecného zájmu. Pro zjišťování potřeb, požadavků a 

výměnu dobrých zkušeností jsou pořádána setkání 

zástupců obcí a měst Jihomoravského kraje, 

příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravských 

krajem apod. 

ŘÍZENÍ KVALITY SAMOSTATNÝM ÚTVAREM 

Pro řízení a zvyšování kvality byl v roce 2011 zřízen samostatný útvar řízení kvality, 

který má za úkol komplexně zabezpečovat a koordinovat úkony směřující ke zvyšování 

kvality poskytovaných služeb a vnitřních procesů realizovaných zaměstnanci krajského 

úřadu. 

 
9 



 

9 

ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ 
AKTIVITY EKONOMICKÉHO PILÍŘE 
 

Jihomoravský kraj v roce 2012 spustil projekt "VÁŠ KRAJ, VÁŠ ROZPOČET"a jako první kraj  

v České republice tak umožnil svým občanům, aby se vyjádřili k návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje již ve fázi jeho přípravy. V roce 2012 se do 
připomínkování rozpočtu zapojilo 59 občanů. V roce 2013 proběhl již druhý ročník projektu, do něhož se zapojilo 472 občanů. Ti podali celkem 228 
konkrétních podnětů, které vypovídají o tom, jakým prioritám občané přikládají váhu a co od kraje očekávají. 

OTEVŘENOST A TRANSPARENTNOST 

Jihomoravský kraj se jako první kraj pustil do aktivního potírání korupce a vytváření nástrojů, 

které by tomuto negativnímu společenskému jevu účinně bránily. Kraj si v této oblasti stanovil 

cíle, jichž chce dosáhnout, které formuloval do PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 

 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj spustil protikorupční webový portál 

WWW.KRAJBEZKORUPCE.CZ, kam mohou občané anonymně sdělovat podezření 

z korupčního jednání orgánů kraje, pracovníků krajského úřadu nebo příspěvkových organizací 

zřizovaných krajem.  

Nejvyšší stupeň národního ratingového 

hodnocení Moody's - Aa1.cz 

Národní rating Moody’s za dobré hospodaření drží 

v České republice celkem tři kraje (kromě 

Jihomoravského ještě Liberecký a Ústecký kraj), a to 

na stejném stupni Aa1.cz – jde o druhý stupeň  

z celkem jednadvacetibodové škály hodnocení, který 

představuje velmi vysokou schopnost dostát svým 

splatným závazkům - nejvyšší, který může kraj 

dosáhnout. 

WWW.KRAJBEZKORUPCE.CZ 

 přehled veřejných zakázek zadávaných krajem 
nebo jím zřizovanými organizacemi 

 informace o nakládání s majetkem kraje 

 informace o dotacích poskytovaných z rozpočtu 
kraje 

+ PROTIKORUPČNÍ LINKA KRAJE: 

tel.: 541 654 444 

e-mail: korupce@kr-jihomoravsky.cz 

Etický kodex 

Zaměstnanci krajského úřadu jsou ve svém 

jednání vázáni etickým kodexem, který 

deklaruje žádoucí standardy chování, které 

veřejnost od zaměstnance krajského úřadu 

očekává. 
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ZAMĚSTNANCI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE POMÁHAJÍ 
Zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje v rámci Projektu Zdravý Jihomoravský kraj v roce 2013 již dvakrát 

dobrovolně darovali krev. 

V rámci akce „DARUJ KREV S KRAJSKÝM ÚŘADEM 

ZDRAVÉHO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“darovalo krev celkem 36 

zaměstnanců.  

Do druhé akce „JIŽNÍ MORAVU MÁME V KRVI“ se zapojilo 23 dárců z řad zaměstnanců. 

Akce "Jižní Moravu máme v krvi" byla uskutečněna ve spolupráci s prvoligovými fotbalisty klubu FC 

Zbrojovka Brno. Krajský úřad považuje za velký úspěch, že se díky těmto akcím podařilo do dárcovství 

krve zapojit i prvodárce. 
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11 

SPOLUODPOVĚDNOST ZA KVALITU ŽIVOTA SPOLEČNOSTI 

AKTIVITY PILÍŘE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 
Jihomoravský kraj propaguje myšlenku mezinárodního projektu „Zdravá 

municipalita“ – který je iniciován OSN a WHO – zvýšit zájem o zásadní 

hodnoty lidské existence – ochranu zdraví, ochranu životního prostředí, 

udržitelný rozvoj a kvalitu života.  

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ CHLOUBA NAŠEHO REGIONU ANEB ČÍM JSME 

JEDINEČNÍ 

Od roku 2012 vyhlašuje krajský úřad soutěž pro obecní a městské úřady Jihomoravského kraje 

zaměřenou na prezentaci příkladných projektů, obcí a měst v oblasti životního prostředí, ochrany 

přírody či ekologické výchovy. Nově koncipovaná soutěž „Environmentální chlouba našeho regionu 

aneb Čím jsme jedineční“ nahradila tradiční soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz 

úřadu/instituce v Jihomoravském kraji, která byla vyhlašována od roku 2005. 

ZDRAVÝ JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Chceme-li být „Zdravým krajem“, musíme se 

skládat ze „Zdravých“ jednotek – tj. ze 

„Zdravých obcí/měst/mikroregionů/místních 

akčních skupin“. 

http://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz 
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PODPORA REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ A PÉČE O KRAJINU 

AKTIVITY PILÍŘE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  

Jihomoravský kraj vydává časopis JIHOMORAVSKÉ EKOLISTY, který se věnuje životnímu prostředí 

na jižní Moravě. Jihomoravské ekolisty jsou vydávány dvakrát ročně a bezplatně distribuovány obecním 

úřadům a školám v kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIHOMORAVSKÉ DOŽÍNKY- folklórní festival  

k propagaci zemědělské produkce Jihomoravského kraje a ke 

slavnostnímu zakončení žní, na který má veřejnost vstup zdarma. 

Kulturní program je vždy doplněn i o výstavu zemědělské techniky  

a hospodářských zvířat. 

PODPORA STUDENTŮ 

Jihomoravský kraj každoročně 

vyhlašuje Soutěž studentských prací 

(diplomových a bakalářských) 

zaměřených na životní prostředí 

v Jihomoravském kraji. 

OCEŇOVÁNÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINY 

 JMK oceňuje regionální potraviny vyrobené ze surovin JMK  
v rámci dvou potravinářských soutěží  

 

"Regionální potravina JMK" 
 a  

"Zlatá Chuť jižní Moravy". 
 

Jihomoravský kraj na soutěži spolupracuje s Regionální 

agrární komorou Jihomoravského kraje, Mendelovou 

univerzitou v Brně a Veterinární a farmaceutickou 

univerzitou Brno. 
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JDEME SAMI PŘÍKLADEM 

AKTIVITY PILÍŘE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
 

Krajský úřad je od roku 2004 zapojen do MEZIKRAJSKÉHO BENCHMARKINGU, který slouží k výměně dobré praxe a zkušeností souvisejících 

(mimo jiné) s agendou: autoprovozu, informačních technologií, telefonie a kancelářských pomůcek. Díky zapojení do benchmarkingu došlo ke snížení 

spotřeby kancelářského papíru, průměrné spotřeby PHM/100 

km, průměrných nákladů na údržbu vozidla a průměrných 

ročních provozních nákladů na 1 ujetý km. 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj 

PODPORUJE  

A PROPAGUJE DOBRÉ 

NÁPADY ODJINUD. 
Jihomoravský kraj podpořil vznik 

interaktivní mapy, jejímž autorem 

je ekologický institut Veronica. 

EKOMAPA 

Ekomapa zobrazuje organizace působící převážně 

na území Jihomoravského kraje, jež se zabývají 

životním prostředím a jeho ochranou, prodejny 

biopotravin, místa prodeje lokálních potravin, 

nejbližší sběrná střediska odpadů, cykloservisy, 

opravny, ale i studánky, naučné stezky, památné 

stromy, útulky pro zvířata atd. 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ V JEDNOM KOLE 

AKTIVITY PILÍŘE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Jihomoravský kraj podporuje zdravý pohyb a poznávání krás kraje z cyklistického sedla. 

 

 

 

 

ELEKTRONICKÉ MAPY A 

PRŮVODCI „CYKLOTRASY NA 

JIŽNÍ MORAVĚ“ Jihomoravský kraj vytvořil 

soubor průvodců Cyklotrasy na jižní Moravě, za 

které byl oceněn 1. místem na 9. mezinárodní kartografické přehlídce Tourmap 2012. 

 

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Nadací Partnerství, Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava 

a rakouského partnera Weinviertel Tourismus GmbH realizuje příhraniční projekt "ZAŽÍT 

KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE". 

 

 

 

 

PROVOZ WEBOVÉHO PORTÁLU  
"cyklo-jizni-morava.cz" 

 
Portál obsahuje informace o cyklistických  

a sportovních akcích pořádaných na území 

Jihomoravského kraje, tipy na výlety, mapy, 

průvodce a brožury. 
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ODPOVĚDNOST VŮČI ZAMĚSTNANCŮM 

AKTIVITY SOCIÁLNÍHO PILÍŘE 
 

Zaměstnanci jsou páteří fungování každé organizace. Jihomoravský kraj se snaží vytvářet takové 

pracovního prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí dobře a v němž mají odpovídající podmínky pro 

výkon svých pracovních povinností. 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje získal pomyslnou stříbrnou medaili v 6. ročníku soutěže Úřad 

roku „PŮL NA PŮL“ – RESPEKT K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM. 

Soutěž mapuje opatření úřadu k prosazování rovnosti žen a mužů jak dovnitř – vzhledem  

k zaměstnancům, tak i vně – vzhledem k obyvatelům kraje. 

 

SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ 

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

Jihomoravský kraj se v roce 2012 zapojil do projektu, jehož nositelem je Centrum volného času 

Lužánky, p.o. Projekt spočívá ve vzdělávání rodičů - zaměstnanců Jihomoravského kraje čerpajících rodičovskou dovolenou. V rámci tohoto Projektu byla v září 

2012 otevřena PRVNÍ FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA organizace veřejné správy. 

ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI A POTŘEB 

ZAMĚSTNANCŮ 

Realizace genderového auditu 

Realizace work-life-balance auditu  

Dotazníkové šetření spokojenosti v rámci modelu 

CAF 
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OTEVŘENÝ KRAJSKÝ ÚŘAD  

AKTIVITY SOCIÁLNÍHO PILÍŘE 
 

V rámci projektu „Zdravý Jihomoravský kraj“ se zaměstnanci krajského úřadu účastní KURZŮ 

PRVNÍ POMOCI, které jsou lektorované profesionály ze Zdravotnické záchranné služby 

Jihomoravského kraje. Kurzy zvyšují akceschopnost zaměstnanců pro případ, kdy by byli svědky 

události ohrožující život.  
 

Zaměstnanci mají možnost vzdělávat se v oblasti komunikace s lidmi se sluchovým postižením, a to 

prostřednictvím jednorázových kurzů, nebo celoročních kurzů ČESKÉHO ZNAKOVÉHO 

JAZYKA.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU 

V červnu 2013 proběhl jeho jubilejní 10. ročník 

s mottem: 

„Po desáté dokořán“. 

DĚTSKÝ DEN KRAJSKÉHO ÚŘADU 

V roce 2013 se uskutečnil již 3. ročník pod heslem 

"S mámou a tátou vesele a hravě, sportujte s 

námi, sportujte zdravě!" 

V roce 2012 hostil děti zaměstnanců hrad Veveří. 

Tématem dětského dne se stala  

"Cesta do středověku". 
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SPOLUODPOVĚDNOST ZA KVALITU ŽIVOTA 

RODINY 

AKTIVITY SOCIÁLNÍHO PILÍŘE 

 

Jihomoravský kraj byl 1. krajem, ve kterém 

byl spuštěn projekt Rodinných pasů (rok 2006). Cílem projektu je vytvoření  

a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám. Zapojení rodin 

do projektu je bezplatné. 

V Jihomoravském kraji je držitelem pasu 

57 598 rodin, slevy držitelům Rodinných 

pasů poskytuje více než 12 000 

poskytovatelů v ČR, Slovensku a 

Rakousku. 

 

 

 

 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ JE PARTNEREM NĚKOLIKA VÝZNAMNÝCH 

PROJEKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRORODINNÉ POLITIKY 

 „Společnost přátelská rodině“ 

 „Harmonizace při opatrování dětí“ 

 „Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u 
zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“ 

 „Rodina plus práce - víme jak na to!“ 

 
Více na adrese http://www.rodinnapolitika.cz 

 
FAMILY POINT 

Jihomoravský kraj podporuje vznik a provoz sítě Family 

pointů. V současné době se jich na území Jihomoravského 

kraje nachází celkem 51, z toho 30 v samotném městě Brně 

(včetně budovy krajského úřadu na Žerotínově náměstí 

3/5). 

http://www.rodinnepasy.cz/
http://www.familypoint.cz/
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SPOLUODPOVĚDNOST ZA KVALITU ŽIVOTA SENIORŮ 

AKTIVITY SOCIÁLNÍHO PILÍŘE 

Jihomoravský kraj je 1. krajem, kde byl spuštěn projekt SENIORPAS (rok 2010) a průběžně se rozšířil na další kraje. 

Cílem projektu je vytvoření sítě poskytovatelů slev a dalších výhod občanům nad 55 let. Zapojení se 

do projektu je bezplatné. 

Jihomoravský kraj jako první v České republice v roce 2011 podpořil vznik SENIOR 

POINTU, tj. informačního centra pro seniory, resp. na osoby starší 55 let. Realizátorem projektu 

Senior Point je Společně o.p.s. Brno. V roce 2013 působilo v Jihomoravském kraji již 9 poboček. 

Projekt si klade za cíl zapojit seniory do aktivního způsobu života kolem nich, pomoci jim orientovat 

se v každodenním toku informací a usnadnit jim komunikaci s úřady a institucemi. Kromě seniorů je 

projekt určen partnerům – místním samosprávám, organizacím, zabývajícím se programem pro 

seniory, a komerčním subjektům.  

 

PREVENCE KRIMINALITY VŮČI SENIORŮM 

Jihomoravský kraj dlouhodobě usiluje o to, aby se předcházelo páchání trestné činnosti 

na seniorech a posilovalo se jejich bezpečí. Na projekt "Senioři sobě v Jihomoravském 

kraji" (rok 2009), během kterého bylo vyškoleno 200 kurýrů prevence, bylo v roce 2013 

navázáno spoluprací se Statutárním městem Brnem a Městskou policií Brno  - tzv. 

"Senior Akademií". Jedná se o dlouhodobé vzdělávání v oblasti prevence kriminality, 

požárů, dopravní nehodovosti, ochrany spotřebitele, nájemníka a pacienta, finanční 

gramotnosti, první pomoci, kyberprostoru, základů práva a systémů fungování státní 

správy a samosprávy. 

FINANČNÍ PODPORA SENIORBUSU ŠLAPANICE 

Smyslem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti 

spoluobčanů se sníženou pohyblivostí ve Šlapanicích a ve 

směru do Brna. Cílovou skupinou uživatelů jsou senioři  

a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, kteří jsou při vyřizování 

svých osobních záležitostí odkázáni na hromadnou 

dopravu (lékařská péče, jednání na úřadech, služby, 

nákupy apod.). 
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http://www.seniorpasy.cz/
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SPOLUODPOVĚDNOST ZA KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

PROVOZ JIHOMORAVSKÉHO REGIONÁLNÍHO CENTRA NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ  

Cílem Jihomoravského regionálního centra je zastřešit 

a koordinovat činnost regionální platformy pro 

integraci cizinců, ve které jsou zastoupeni klíčoví 

regionální aktéři na poli integrace cizinců. Provoz je 

hrazen v rámci jednoletých projektů - jejichž nositelem je Jihomoravský kraj. Služby 

centra jsou poskytovány bezplatně. 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Jihomoravský kraj se snaží přispět k vytváření vhodných podmínek pro to, aby lidem mohly být 

poskytovány takové sociální služby, jaké si přejí, a aby se síť sociálních služeb rozvíjela s ohledem 

na skutečné potřeby všech, kteří sociální služby potřebují. 

 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

Záměrem projektu "Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních 

služeb v Jihomoravském kraji" je posílit proces celoživotního učení a specifického 

profesního vzdělávání zaměstnanců zařízení, které poskytují sociální služby. Aktivity 

projektu mají přímý dopad na zkvalitnění sociálních služeb určených pro seniory v 

Jihomoravském kraji a podporují sociální integraci osob sociálně vyloučených či 

ohrožených sociálním vyloučením.   

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY  

NA OBDOBÍ 2010-2018 

Cílem strategie je snížit užívání všech typů drog  

a potenciální rizika a škody související s užíváním 

drog v Jihomoravském kraji, které mohou 

jednotlivcům a společnosti nastat. Oblasti, kterým se 

krajská strategie věnuje, jsou: 

1) Primární prevence 
2) Léčba a resocializace 
3) Snižování rizik 
4) Snižování dostupnosti drog 

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY JIHOMORAVSKÉHO 

KRAJE NA OBDOBÍ 2013-2016 

 

Mezi priority Jihomoravského kraje patří bezpečí jeho 

obyvatel, snižování míry a závažnosti trestné činnosti, 

prevence kriminality, informování veřejnosti o míře 

kriminality a o realizovaných opatřeních, koordinace aktivit 

a subjektů zapojených do systému prevence kriminality, 

zvyšování odborné úrovně poskytovatelů služeb v oblasti 

prevence kriminality a další. 
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PODPORA VÝZKUMU A ŘEMESEL 

AKTIVITY SOCIÁLNÍHO PILÍŘE 
 

Jihomoravský kraj pořádá a finančně podporuje 

PŘEHLÍDKU ČESKÉ RUČIČKY, jejímž 

cílem je popularizace učňovského školství v očích 

mladých lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřejnosti. 

 

MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 
V červnu 2013 byla zahájena stavba Moravian Science Centre, jejímž 

cílem je probouzet v lidech radost z objevování, chuti vnímat hravost, 

experimentování a učení se z chyb a podporovat úvahy o souvislostech 

ve světě kolem nás. Nositelem projektu je Jihomoravský kraj, který je 

odpovědný za přípravu projektu, realizaci a provoz budovy MSCB.  

 

   

CEITEC SCIENCE PARK 

Jihomoravský kraj v červnu 2013 zahájil stavbu parku pro 

firmy z oblasti pokročilých technologií. Park umožní 

podnikům blízkou spolupráci s brněnskými vědci a 

nabídne jim laboratoře pro vlastní výzkum a vývoj. První 

firmy se začnou do nových prostor stěhovat  

v červenci 2014. Projekt je spolufinancován ze státního 

rozpočtu a z operačního programu Podnikání a inovace. 

 

 

“Pomáháme lidem tvořit firmy, které mění svět.“ 

Jihomoravský kraj je od roku 2003 členem "JIC, zájmové sdružení právnických osob". Účelem sdružení je 

správa podnikatelských inkubátorů a poskytování služeb pro začínající podnikatele ve spolupráci se 

specializovanými subjekty, správa vědeckotechnických parků a center transferu technologií, podpora 

zvýšení intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe, navazování 

kontaktů s investory. 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ MÁ JEDEN 
Z NEJLEPŠÍCH VĚDECKÝCH INKUBÁTORŮ 

NA SVĚTĚ 
V celosvětové soutěži JIC získal třetí cenu  

v kategorii 
Nejlepší mezinárodně zapojený inkubátor 

roku 2011. 
 

http://www.mscb.cz/anketa
http://www.jic.cz/archiv-aktualit/jihomoravsky-kraj-ziskal-treti-cenu-v-celosvetove-soutezi-o-nejlepsi-inovacni-centrum
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VÝHLED PRO ROK 2014 
V roce 2014 se chce krajský úřad věnovat především prohloubení a udržení jednotlivých aktivit v rámci klíčových témat společenské 

odpovědnosti. 

 

Krajský úřad se zaměří na projekty, jejichž cílem je osvěta zdravého stylu života a udržitelného rozvoje v rámci projektu „Zdravý Jihomoravský kraj“. 

V současnosti vzniká koncepce Zdravého Jihomoravského kraje, v níž budou vytyčeny hlavní cíle projektu, jichž chce Jihomoravský kraj dosáhnout, a dílčí 

činnosti, které ke splnění těchto cílů přispějí. 

V oblasti řízení vnitřních pracovních procesů hodlá krajský úřad realizovat návrhy zaměstnanců, jak díky elektronizaci vybraných činností významně zlepšit 

a urychlit přenos informací a úkolů a vybrané pracovní postupy zjednodušit. 

Krajský úřad myslí také na své zaměstnance, kteří jsou klíčem k úspěchu všech aktivit, jež Jihomoravský kraj realizuje a plánuje. Krajský úřad chce nově 

svým zaměstnancům nabídnout možnost dobrovolně se vzdělávat v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. 
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Kontakt pro další informace      Další odkazy  

Jihomoravský kraj                                                 www.socialnisluzby-jmk.cz  up.kr-jihomoravsky.cz 

Žerotínovo náměstí 3/5  

601 82 Brno         www.rodinnapolitika.cz   www.rodinnepasy.cz 

Útvar řízení kvality        www.kr-jihomoravsky.cz  ceskerucicky.org 

                      zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz    

Kontaktní osoba:        www.jcmm.cz 

Ing. Helena Kmentová, útvar řízení kvality    

Tel.: +420 541 651 265 

e-mail: kmentova.helena@kr-jihomoravsky.cz   

           

 

 

 

 

 

Použité fotografie pochází z archivu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

„Veřejný sektor je pro společenskou odpovědnost zásadním pilířem, tady pomyslný kruh začíná a končí.  

Jít příkladem nemůže být jen prázdná fráze. Každodenní tvrdá práce s odkazem na odpovědnost, od nejnižší úrovně až po tu nejvyšší, by měla být 

samozřejmostí.“ 

(ASOCIACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI, 2013) 

 

http://www.cyklo-jizni-morava.cz/

