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Jan Teplý: Už dávám jen rady vyžádané - II.
Dnes přinášíme druhou část roz-

hovoru s bývalým přednostou žďár-
ského okresu, s podtitulkem Bez 
obalu. 

Minule Ing. Bc. Jan Teplý vzpo-
mínal na první demokratické kroky 
okresu v roce 1991. Letos je to 25 
let. 

Tehdy Žďárští usilovali o zapsání 
kostela sv. Jana Nepomuckého do 
seznamu UNESCO a řešili např. 
hrozící havárii Vírské přehrady.  Jan 
Teplý dnešním pohledem kvituje,  
že se tehdy podařilo zlepšit úroveň 
sociální sféry a péči o klienty…

  
(Dokončení z minulého čísla) 

Co se naopak nepovedlo? 
Z mého pohledu se nepovedlo 

zdravotnictví. Kvůli zákonům neby-
lo úplně moudré, že se OÚNZ roz-
padl na 11 samostatných organizací. 

Třeba o nemocnici Mostiště 
požádalo město Velké Meziříčí, kte-
ré ji pak celou převedlo na Biskupství 
brněnské. Důsledkem toho se tehdy 
rušila „eldéenka“ a my jsme horko 
těžko zajišťovali lůžka pro dlouhodo-
bě nemocné na Buchťáku.

Okresy získávaly prostředky na 
svůj chod přímo z ministerstev. Jak 
se vám sháněly peníze na potřebné 
investice?

Platilo základní pravidlo, že stát kaž-
dý rok slyšel na něco jiného, takže jak  
ministerstva zveřejnila své koncepce, 
museli jsme mít jasno, co chceme pre-
ferovat příští rok. Okresní rozpočet 
na rok následující se začal připravovat 
již v únoru roku předchozího. Přijít 
v září nebo říjnu s nějakým požadav-
kem, bylo naprosto zbytečné. 

Jeden čas bylo slyšeno na čističky 
odpadních vod (ČOV) pro obce nad 
2000 obyvatel. My jsme byli připra-
veni a na Žďársku se s pomocí dotací 
podařilo vybudovat celý systém čisti-
ček. 

Roční fi nance pro okres rozdělo-
valo okresní shromáždění staros-
tů. Myslíte, že to byl rychlejší pro-
ces než přerozdělování přes dnešní 
kraje? 

Já bych řekl, že to bylo nesrovnatel-
ně pružnější. Měli jsme 11člennou 
přípravnou komisi, v níž převládali 
starostové obcí nad městy, okresní 
shromáždění zasedalo čtyřikrát do 
roka.

Naše domluva na prioritách 
byla rychlá, a platila. V okresním 
shromáždění se vytvořila tak obrov-
ská důvěra, že mi starostové vystavi-
li určitý fi nančně omezený „bianko 
šek“ a věci pak schvalovalo okresní 
shromáždění  se zpětnou platností. 

Také jsme jako relativně chudý 
okres dostávali vyrovnávací dotaci, 
která byla řádově 130 milionů korun 
ročně. A protože jsme byli pružní a 
sestavovali rozpočty dopředu, tak 
vlastně na každou naši korunu js-
me sehnali další dvě koruny z minis-
terstev. Pak se v rozpočtech obcí i 
samotného okresu, kromě fi nancí 
na výstavbu a realizace hmotných 
věcí, našly i zdroje na místní kultur-
ní akce.

Co bylo vlastně před rokem 

2002 impulsem k rušení okresů a 
vzniku krajů? 

Prvním neštěstím bylo, že po eufo-
rii 89. roku se zrušily původní kraje 
z roku 1960. Ne všechno z doby za 
„bolševika“, bylo špatné. Původní 
kraje měly svoji váhu, logiku a spá-
dovost. V našem případě jednoznač-
ně do Brna: vysoké školy, divadla i 
nemocnice.

Na druhé straně ale vyšší samo-
správné celky svým způsobem chy-
běly. Nemělo však dojít ke sloučení 
samosprávy a státní správy. Dnes je v 
podstatě samospráva nadřízena stát-
ní správě. Je to ona,  kdo odvolává, 
jmenuje a dává peníze...

Důsledek systému pociťují  obča-
né, třeba při vyřizování povolování 
kolem staveb. Úředníci se někdy bojí 
zcela přirozeně rozhodnout, protože 
se za ně nikdo nepostaví.

Tehdy se myslím pracovalo s více 
variantami krajů...

Ano, účastnil jsem se všech pra-
covních komisí ministerstva vnit-
ra a parlamentu na veřejnou správu. 
Pracovali jsme se třemi variantami 
nového uspořádání krajů: 1. v počtu 
do deseti,  2. mezi 27 až 42, čímž by 
se vytvořily větší okresy a posílil se 
vliv okresních shromáždění a jako 
úplně největší nesmysl  logiky, řízení 
i fi nancování nám vycházela 3. vari-
anta - vytvoření 13 až 17 krajů. A to 
se stalo. 

V důsledku nemůže pořádně fun-
govat školství ani zdravotnictví, 
protože jsou řízeny a fi nancovány z 
několika zdrojů. Vytváří se další úřa-
dy, s ne úplně jasnými kompetence-
mi, a tato správa je podstatně dražší.

Kdy vlastně do hry vstoupily 
dotace Evropské unie? 

To bylo ke konci existence okres-
ních úřadů. Vzhledem k tomu, že se 
vytvořilo těch nesmyslných 13 + 1 
krajů (Praha samostatně), tak tyto 
malé celky byly - a jsou, pro dotační 
tituly EU  hospodářsky bezvýznam-
né.  Kvůli dotacím se začaly kra-
je zase slučovat v územní celky, tzv. 
NUTS 2, čili regiony soudržnosti.

Pro obyčejného člověka skoro 
nečitelné...

Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj 
patří do NUTS 2 Jihozápad..   

NUTSy zpočátku zastřešovali 
přednostové, v našem případě hav-
líčkobrodská přednostka Jaroslava 
Přibylová. Pak kompetence přešly na 
nové kraje. Já jsem byl zvolen místo-
předsedou NUTSu pro Vysočinu a 
Jihomoravský kraj, předsedkyní byla 
senátorka Dagmar Lastovecká, poz-
dější ústavní soudkyně.

Jak vzpomínáte na spolupráci 
se starosty, utkvěl vám některý z 
nich? 

Vždy jsem si vážil starostů, kteří 
svoji práci vykonávali na nejmenších 
obcích, zpočátku bez absolutního 
zázemí. To jsou někdy až úsměvné 
příhody. Jednou přijela do takové 
vísky volební komise na kontrolu  a 
chtěla vidět připravené volební urny. 
Bodrý starosta jim odvětil, že má 
připravenou škatuli od bot a ujistil 
je:  „Se nebojte, já to obendu“...

 Když se nyní dívám, jak obrov-
ský humbuk je s propouštěním na 
Ostravsku, vybaví se mi, jak se před 
lety na Bystřicku rušily tři uranové 
šachty a vytvářel se jediný uranový 
závod. O práci přišla spousta lidí.

Se starostou Bystřice Vladimírem 
Vágnerem jsme tehdy ve spolupráci 
s ministrem Dlouhým a „uraňáky“ 
rychle budovali průmyslovou zónu u 
nádraží. Starostu Vágnera sice neby-
lo mnoho vidět, ale odvedená prá-
ce ano. Město z jeho správného roz-
hodnutí prosperuje do dneška. 

Pak velice rád vzpomínám na žďár-
ského starostu Jaromíra Brychtu. 
Měl sice chyby jako mnohomluv-
nost a nedodržování časových termí-
nů, ale jinak je to veskrze ryzí člověk, 
který za Žďár dýchal.

Jako přednosta OkÚ jste se 
setkával s významnými lidmi. Kdo 
vám nejvíc ulpěl v paměti? 

Nebudu mluvit o našich preziden-
tech, setkal jsem se vlastně se všemi, s 
Milošem Zemanem, ještě coby před-
sedou vlády. Ale zcela mimořádným 
člověkem byl hrabě Radslav Kinský 
a velkou osobností je pro mne čtyř-
hvězdičkový generál Jiří Šedivý. Roz-
hodně neuznávám  takové ty „upatla-
né“ kariérní politiky, kteří dostali moc 
a nepochopili, že moc je od toho, 
sloužit druhým lidem. 

Co říkáte současnému politické-
mu vývoji regionu - myslíte, že je 
dnes Vysočina lepší? 

Kraj Vysočina je slepenec okresů, 
které k sobě nepatří a každý má jinou 
spádovost. Na to, aby se lidé sžili s 
Krajem Vysočina, myslím jedna gene-
race nestačí. Vždyť na jednom konci 
přemýšlíme jinak jak na tom druhém. 
Vytváří se umělé vazby a je to ekono-
micky slabý svazek.

Proč jste abdikoval na funkci 
přednosty OkU? 

Když jsem na okrese viděl, kam se 
to řítí, odešel jsem. Já nejsem od toho, 
abych tomu sloužil kvůli penězům a 
pocitu moci. Nesouhlasil jsem s no-
vými kraji a svůj názor jsem ventiloval 
i na poradách přednostů. Nejednou 
na mne náměstkyně Štreková křičela 
přes celý sál.

Co jste dělal pak? 
Nastoupil jsem na Žďase jako per-

sonální ředitel. Byl jsem „odejít“ hned 
druhý po generálním řediteli Josefu 
Petrlíkovi. On Žďasu opravdu rozu-
měl  a myslím, že jeho odvolání bylo 
největší chybou slovenských  maji-
telů. Následně jsem šest let pracoval 
v jedné konstrukční  fi rmě, z toho tři 
roky v Rusku. V Samaře jsem založil 
fi rmu na prodej typografi ckých stro-
jů. Nyní jsem v penzi.  

Co nyní děláte, čím se bavíte a 
máte ještě politické ambice? 

Vážně nebo legračně? Loni v září 
jsem měl infarkt. Ale to nic, vždyť je 
to jen jeden sval v těle (zlehčuje). 

Jeden den jsem kácel stromy a dru-
hý den se probral v helikoptéře...  Ale 
musím říci, že na „intenzivce“ v Jihla-
vě  jsou lékaři a sestřičky fantastičtí. 

Pomalu se vracím do tempa a tak 
trochu bilancuji. V životě jsem pro-
jel kus světa, abych nakonec zjistil, že 
nejkrásněji je na Vysočině.

Zapojujete se do života obce? 
Ve svém rodném městě jsem vel-

mi spokojený, máme výborného 
starostu. Jsem ještě pořád ve fi nanč-
ním výboru města a pokud je o mne 
zájem, baví mě to. Také už dávám jen 
rady vyžádané. Roznášet moudra, to 
si myslím, že už není moudré. Pro-
tože ta „moje“ doba byla jiná...

Jan Teplý je otcem čtyř dětí a má 
osm vnuků.  Lenka Kopčáková

JAN TEPLÝ má za sebou deset let stresující funkce přednosty okresu, a pak pra-
coval i v Rusku. Dnes, namísto obleku a upjaté kravaty, chodí neformálně v rifl ích 
a  užívá si přírody rodného Novoměstska. Foto: Lenka Kopčáková

Jan Teplý: 
Kraj Vysočina 

je slepenec okresů, 
které k sobě nepatří...


