ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 54175/2014/KHEJ
spisový znak: KHEJ 52558/2014/kakr/3

datum: 10.09.2014

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 27. 8. 2014 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 8. 2014, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:

1) jakým způsobem byla do letošního roku podporována činnost Britského centra JU a Goethe Zentra ze strany kraje.
Podle informaci na webu města CB byla tato podpora ze strany JcK ukončena, s čímž souvisí mé další dva dotazy.
2) Jakým způsobem bylo rozhodnuto o ukončení této podpory.
3) Jakými argumenty bylo toto rozhodnuti podpořeno.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)

Činnost Britského centra byla podporována na základě Smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem, Statutárním
městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou České Budějovice ze dne 30. 1. 2002.
31. 12. 2006 se Britské centrum transformovalo do Evropského informačního centra Jihočeské univerzity (dále EIC)
a Smlouva o spolupráci byla prodloužena o dva roky do 31. 12. 2008.
2. 1. 2009 se EIC transformovalo v Evropské centrum Jihočeské univerzity, které navázalo na činnost EIC, a byla
podepsaná nová Smlouva o spolupráci na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Příspěvek naposledy v roce 2013
činil 1 150 000,- Kč.

ad 2)

Smlouva o spolupráci uzavřená 2. 1. 2009 byla vypovězena na základě usnesení Rady kraje č. 1335/2013/RK-30 dne
19. 12. 2013 a v letošním roce (2014) běží roční výpovědní lhůta. Z rozpočtu Jihočeského kraje je na provoz vyčleněna
částka 1 250 000,- Kč.

ad 3)

Argumenty, na základě kterých bylo rozhodnutí o ukončení učiněno, jsou obsahem materiálu Rady Jihočeského kraje.
(viz příloha 1391_RK_13.doc).

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana

* 1x příloha:

1391_RK_13.doc
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NÁVRH USNESENÍ
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpověď smlouvy o spolupráci uzavřené dne 2. 1. 2009 mezi Jihočeským krajem,
Statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích ke dni 31. 12. 2013;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit potřebné úkony
k realizaci části I. tohoto usnesení.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Na základě rozhodnutí vedení Jihočeského kraje ze dne 2. 12. 2013,
předkládáme radě kraje návrh na ukončení Smlouvy o spolupráci, která byla
uzavřena dne 2. 1. 2009 mezi Jihočeským krajem jako Jihočeským krajem,
Statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích, a to výpovědí, která činí jeden rok a začíná běžet 1. lednem
kalendářního roku, který následuje po doručení výpovědi.
Smlouvou o spolupráci mezi Jihočeským krajem, statutárním městem České
Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích uzavřené 30. 1. 2002
s platností 5 let, tj. do 31. 12. 2006 bylo zřízeno Evropské informační centrum
Jihočeské univerzity (dále jen „EIC“) plnící mj. funkci koordinátora subjektů
podílejících se na činnosti EIC (Britské rady, Goethe–centra).
V roce 2006 se smluvní strany dohodly na prodloužení "Smlouvy o
spolupráci“ o 2 roky, tj. do 31. 12. 2008. Spolu s tím proběhla transformace EIC v
Evropské vzdělávací centrum Jihočeské univerzity (dále jen „EVC“), které
navázalo
na
činnost
Evropského
informačního
centra
a rozšířilo jeho aktivity v následujících oblastech: jazykové kurzy zaměřené na
celoživotní vzdělávání, organizace a provádění mezinárodně uznávaných
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jazykových zkoušek pro veřejnost, kurzy a semináře zaměřené na podporu
jazykové výuky na univerzitě, organizace konferencí, přednášek a workshopů,
vedení a rozšiřování knihovního fondu Britského centra, vedení a rozšiřování
knihovního fondu Goethe-centra, odborný informační servis související
s knihovním fondem Britského centra a Goethe-centra, projekty v rámci ČR a EU,
interkulturní spolupráce se zahraničními partnery.
Dne 2. 1. 2009 byla podepsána nová "Smlouva o spolupráci" mezi
Jihočeským krajem, Statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích s platností na dobu neurčitou a s roční
výpovědní lhůtou.
Účelem této smlouvy o spolupráci je zajištění činnosti Evropského vzdělávacího
centra Jihočeské univerzity (dále jen „EVC“), které bylo zřízeno jako Evropské
informační centrum Jihočeské univerzity dne 1. července 1995 se statutem
evropského dokumentačního střediska.
Smluvní strany tuto smlouvu o spolupráci uzavírají s podmínkou, že EVC
bude pro smluvní strany působit v následujících oblastech:
• jazykové kurzy zaměřené na CŽV,
• organizace a provádění mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek
pro veřejnost,
• kurzy a semináře zaměřené na podporu jazykové výuky na univerzitě,
• organizace konferencí, přednášek a workshopů,
• vedení a rozšiřování knihovního fondu Britského centra,
• vedení a rozšiřování knihovního fondu Goethe-centra,
• odborný informační servis související s knihovním fondem Britského
centra a Goethe-centra,
• projekty v rámci ČR a EU,
• interkulturní spolupráce se zahraničními partnery.
Na rozdíl od počátku vzniku Britského centra, které mělo zajistit kvalitní výuku
angličtiny poskytováním kvalitního servisu a kvalitní metodiky učitelům angličtiny
na všech typech škol, je dnes tento výukový segment na velmi dobré úrovni.
Úroveň učitelů angličtiny jak z pedagogických tak filosofických fakult je velmi
vysoká a nemusí již EVC v takové míře suplovat odborný jazykový institut.
Poskytování vzdělávání učitelů a nadstavbové části vzdělávání dospělé populace
v rámci CŽV je zcela v kompetenci univerzity, která disponuje dostatečnými
prostředky, aby výše uvedené cíle mohla zabezpečit i bez podpory kraje.
Knihovní fond, který byl původně majetkem Britské rady a který byl předán
Jihočeskému kraji, předal Jčk bezúplatně v roce 2011 Jihočeské univerzitě (EVC
nemá právní subjektivitu). Z toho vyplývá, že další rozšiřování a udržování fondu
je opět zcela v kompetenci vlastníka, tj. Jihočeské univerzity. Podobně je tomu i
s projekty v rámci EU a kulturní spoluprací se zahraničními partnery. Suplování
těchto činností, které v poměrně velké míře organizuje Jihočeský kraj
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prostřednictvím vlastních odborů, je možné jen v případě vytváření synergických
efektů, které by pozitivně působily v rámci území Jihočeského kraje. Tyto efekty
(např. větší podpora cestovního ruchu, větší podpora kulturní politiky kraje nebo
větší propagace Jčk v okolních regionech) jsou v současné době velmi malé.
Z těchto důvodů navrhujeme vypovězení smlouvy o spolupráci řádným způsobem
a ukončení podpory EVC na konci roku 2014 tzn., že finanční podpora z Jčk ve
výši 1 250 tis. Kč by již nebyla v roce 2015 poskytnuta.

Stanoviska, seznam konzultantů: OLVV
Souhlas správce rozpočtu:

1. PŘÍLOHY: Výpověď (Výpověď smlouvy o spolupráci doc.doc)

Zodpovídá: Mgr. Patrik Červák, vedoucí OKPP
Termín kontroly: 31. 12. 2013
Termín splnění: 31. 12. 2013
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