JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích 21. října 2008
Č.j.: KHEJ 29790/2008
Vyřizuje: Mgr. Veronika Królová
Tel.: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., ze dne 13.10.2008 týkající se přípravy
Krajského úřadu Jihočeského kraje na členství v EU (2000-2004) Vám sdělujeme následující.
Na Váš dotaz, jak se krajský úřad připravoval na členství v EU nelze jednoznačně odpovědět, jelikož
někdy šlo o výkon činností z požadavků krajské samosprávy, někdy o výkon činností v přenesené
působnosti (administrace dotačních titulů/operačních programů EU).
a) Do činností, které lze charakterizovat jako přípravu na členství v EU, byly zapojeny zejména
odbory Kancelář hejtmana, Odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, Ekonomický
odbor. S postupem času a potřebou dalších činností bylo ještě zřízeno samostatné oddělení
Sekretariát Regionální rady NUTS II Jihozápad.
b) Nová místa byla vytvářena průběžně na základě potřeby vykonávat požadované činnosti.
Od účinnosti zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
(tj.od 01.01.2003), byli vždy noví zaměstnanci přijímáni na základě výběrového řízení.
c) Kraj se řídil jednak platnou státní legislativou (zejména zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, Národní strategický referenční rámec, jednotlivé Operační programy
a jejich provádějící dokumenty a manuály), jednak i sám (např. jako jeden z prvních zřídil stálou
kancelář Jihočeského kraje v Bruselu).
d) Jak probíhala a kdo měl na starosti implementaci acquis communautaire nám není známo.
e) Kraj nevyužíval jednu dílčí agenturu, firmu či školu, ale využíval nabídek jednotlivých
ministerstev, řídících orgánů, příslušně zaměřených firem a agentur, velkou část však tvořilo
samostudium.
S pozdravem

Vážený pan
Petr Žák

