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ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDKYNĚ RADY
ASOCIACE KRAJŮ

Vážení čtenáři,
rok 2017 byl mým prvním rokem v čele Asociace krajů ČR. Vstoupila jsem do této role s pokorou
a plna očekávání, a stejně tak k ní přistupuji i dnes. Myslím, že za dobu své existence již Asociace krajů ČR jasně prokázala svůj význam. Díky společnému úsilí představitelů všech krajů jsme
dokázali prosadit celou řadu užitečných návrhů, které mají vždy jeden společný jmenovatel,
a to snahu o zlepšení života našich občanů.
Uplynulý rok byl z pohledu asociace opravdu intenzivní a já bych ráda poděkovala všem hejtmanům a hejtmankám, stejně jako členům odborných komisí i pracovníkům kanceláře za jejich svědomitý a proaktivní přístup. Jen díky kolektivnímu úsilí jsme mohli dosáhnout takových výsledků.
Za jeden z největších úspěchů roku 2017 považuji to, že se nám podařilo vybojovat finanční
prostředky na platy řidičů v autobusové dopravě, peníze na platy a mzdy pracovníků v sociálních službách i ve zdravotnictví a zejména na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd
a mostů. Díky součinnosti všech krajů a řadě společných jednání s vládou se podařilo odvrátit hrozící odchod zaměstnanců, a tudíž i omezení těchto občanských služeb, které patří mezi
ty nejzásadnější. Výborně funguje i naše spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, se kterým
zaujímáme společný postoj v řadě otázek, ať už jde o dopravu, financování zdravotnictví a sociálních služeb a další témata.
Úspěchů bylo však mnohem více, další úkoly ale stále stojí před námi. Jedním z nejpalčivějších je snaha o systematizaci a koordinaci aktivit ve vztahu k vládě ČR. Situace, kdy jsou její
nařízení aplikována bez ohledu na to, zda se pro jejich realizaci najdou adekvátní finanční
prostředky, je neúnosná. Vážnost finanční i personální situace si uvědomujeme ve zdravotnictví, sociálních službách i školství. Do dalšího roku však vstupuji s optimismem. A pokud
mohu vyslovit jedno přání, bylo by to, aby se nám i nadále společně dařilo prosazovat a hájit
zájmy krajů a všech jejich občanů.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
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O ASOCIACI KRAJŮ ČR

Asociace krajů České republiky (AKČR) je otevřenou zájmovou
nestranickou a nevládní organizací, která byla založena
na základě zákonů České republiky. Členy Asociace krajů
jsou všechny kraje České republiky a hlavní město Praha,
která je ze zákona současně obcí i regionem. Asociace krajů
je názorovou platformou, která si klade za prvořadý cíl
hájit a prosazovat společné zájmy svých členů. Základním
a společným zájmem krajů je péče o všestranný rozvoj území
a o potřeby občanů v něm žijících.
Více na www.asociacekraju.cz.

Výroční zpráva AKČR 2017 | 07

PROGRAMOVÉ CÍLE
— Hájit společné zájmy a práva krajů sdružených v Asociaci krajů ČR v duchu principů, z nichž
vychází Evropská charta místní samosprávy.
— Hájit a prosazovat společné zájmy krajů v rámci fungování Evropské unie.
— Vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy Asociace krajů ČR.
— Podílet se na vytváření podmínek pro vzdělávání členů zastupitelstev krajů, zaměstnanců
krajů zařazených do krajských úřadů a zaměstnanců organizací zřizovaných kraji.
— Pomáhat krajům při jejich zahraničních aktivitách

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
— Rada AKČR
— Předseda Rady AKČR
— Kancelář AKČR
— Odborné orgány Rady Asociace krajů ČR
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Rada Asociace krajů ČR
Rada je vrcholným orgánem Asociace krajů ČR. Každý člen Asociace krajů má právo vyslat na
zasedání Rady jednoho zástupce. Zástupcem kraje je hejtman.
K přijetí usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Souhlasu všech
členů je třeba k přijetí usnesení, jímž se mění Stanovy, přijímá nový člen a stanoví výše členského příspěvku. Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit komise či Grémium
ředitelů krajských úřadů. Rada jmenuje a odvolává členy odborných komisí. Členem Grémia
ředitelů krajských úřadů je ředitel krajského úřadu každého člena Asociace a předseda. Rada
volí z řad zástupců členů Asociace krajů předsedu a místopředsedu (místopředsedy).
K 1.1.2017 byla Rada složena z následujících členů:
— Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně a hejtmanka Karlovarského kraje
— Mgr. Jiří Zimola, 1. místopředseda a hejtman Jihočeského kraje
— MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
— Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje
— Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje
— Martin Půta, místopředseda a hejtman Libereckého kraje
— Jiří Čunek, místopředseda a hejtman Zlínského kraje
— JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
— Oldřich Bubeníček, místopředseda a hejtman Ústeckého kraje
— PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje
— Mgr. Adriana Krnáčová, M.A., MBA, místopředsedkyně a primátorka hl. města Prahy
— JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
— MUDr. Oto Košta, Ph.d., hejtman Olomouckého kraje
— Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje

Výroční zpráva AKČR 2017 | 09

K 31. 12. 2017 byla Rada složena z následujících členů:
— Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně, hejtmanka Karlovarského kraje
— Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
— MUDr. Jiří Běhounek, místopředseda, hejtman Kraje Vysočina
— Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje
— Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje
— Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
— Jiří Čunek, místopředseda, hejtman Zlínského kraje
— JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
— Oldřich Bubeníček, místopředseda, hejtman Ústeckého kraje
— PhDr. Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje
— Mgr. Adriana Krnáčová, M.A., MBA, primátorka hlavního města Prahy
— JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
— Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
— Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje
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Komise Rady
Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit odborné orgány Rady Asociace krajů
ČR. Odbornými orgány Rady jsou odborné komise a Grémium ředitelů krajských úřadů. Členy
odborných orgánů jmenuje Rada na základě návrhu příslušných členů Rady tak, že každý kraj
reprezentuje jeden člen, přičemž předseda se do tohoto počtu nezapočítává. Odborné orgány
Rady mohou k řešení konkrétního úkolu nebo konkrétní odborné oblasti zřídit pracovní skupinu. Za svou činnost jsou odpovědny Radě.
V roce 2017 měla Asociace krajů ČR celkem 14 odborných komisí a Grémium ředitelů
krajských úřadů
— Komise Rady AKČR pro IT ve veřejné správě
— Komise Rady AKČR pro chytré regiony
— Komise Rady AKČR pro životní prostředí a energetiku
— Komise Rady AKČR pro dopravu
— Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů
— Komise Rady AKČR pro školství a sport
— Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti
— Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči
— Komise Rady AKČR pro zdravotnictví
— Komise Rady AKČR pro bezpečnost
— Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu
— Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, zemědělství a venkov
— Komise Rady AKČR pro cestovní ruch
— Komise Rady AKČR pro zahraniční spolupráci
— Grémium ředitelů krajských úřadů
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Předseda Rady
Volební období předsedy je dvouleté. Předseda je statutárním orgánem AKČR, svolává a řídí zasedání Rady a plní další úkoly vyplývající ze Stanov AKČR. Předsedu zastupuje 1. místopředseda
na jeho pokyn nebo místopředsedové na jeho pokyn, a to v určeném pořadí. Předseda je ze své
činnosti odpovědný Radě.
Předsedkyní Rady Asociace krajů byla dne 8. prosince 2016 jmenována Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje.

Kancelář
Kancelář Asociace krajů zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů Asociace krajů, organizačně a technicky zabezpečuje jejich činnost a plní další úkoly uložené Radou nebo předsedkyní Rady Asociace. V čele stojí ředitel, který je za činnost Kanceláře odpovědný předsedkyni Rady Asociace.
K 31. 12. 2017 pracovalo v kanceláři sedm zaměstnanců a ředitel:
— Ředitel Kanceláře: RNDr. Jan Hodovský
— Zástupce ředitele: PhDr. Radek Polma, LL.M.
— Asistentka ředitele Kanceláře: PhDr. Andrea Patočková, LL.M.
— Odborní pracovníci Kanceláře: Ing. Eva Vrbová, MPA, Mgr. Zuzana Lištiaková, Mgr. Ivo Dočekal,
Ing. & Ing. Zuzana Čípová, Mgr. Simona Náhončíková
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FINANCOVÁNÍ
AK ČR je financována formou pravidelných členských příspěvků členů určených pro provoz asociace a jejího administrativního zázemí poskytovaného Kanceláří.
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AKTIVITY ASOCIACE
KRAJŮ ČR

ZASEDÁNÍ RADY ASOCIACE KRAJŮ ČR
— 2. zasedání se konalo 25. ledna 2017 v Čeladné
— 3. zasedání se konalo 17. března 2017 v Praze
— 4. zasedání se konalo 5. května 2017 v Dříteči
— 5. zasedání se konalo 8. a 9. června 2017 v Liberci
— 6. zasedání se konalo 11. září 2017 ve Františkových Lázních
— 7. zasedání se konalo 27. října 2017 v Liblicích
— 8. zasedání se konalo 25. listopadu 2017 v Jihlavě

ČINNOST ODBORNÝCH ORGÁNŮ
Grémium ředitelů krajských úřadů
— Grémium se zabývalo potřebou významného navýšení příspěvku na výkon přenesené
působnosti (státní správy) ze státního rozpočtu do rozpočtů krajů, kdy tato agenda zdaleka
není finančně pokryta.
— Diskutovalo výstupy z Řídícího výboru pro optimalizaci veřejné správy a z Řídícího výboru
pro modernizaci veřejné správy.
— Projednalo problematiku novelizace zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů.
— Řešilo novelizaci zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a její dopady na územní
samosprávné celky.
— Zabývalo se problematikou týkající se odměňování úředníků územních samosprávných
celků dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a to zejm. též ve srovnání s podmínkami „státních
úředníků“ dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
— Dále řešilo systém vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a jeho optimalizaci
do budoucna.
— Zabývalo se financováním regionálního školství s ohledem na krytí nových výdajů v r. 2017.
— Projednalo problematiku nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR) a jeho
implementace na krajských úřadech a role kraje v poskytování součinnosti obecním úřadům
a příspěvkovým organizacím se zavedením tohoto mechanismu.
— Řešilo otázku stanic technické kontroly a stanic měření emisí v návaznosti na výstupy k tomu
zřízené příslušné pracovní skupiny.
— Tématem bylo i systémová podjatost pracovníků obecných stavebních úřadů.
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Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči
— Komise se zabývala organizací a koordinací akcí pořádaných kraji při příležitosti oslav 100 let
vzniku Československé státnosti v roce 2018.
— Věnovala se tématu výpůjček děl z Národní galerie ve vztahu k regionálním galeriím.
— Zabývala se spoluprací v oblasti krajského řešení systému evidence sbírek.
— Komise se též věnovala projektu IROP – aktuální informace z probíhajících a připravovaných
výzev prioritní výzvy osy 3. 1.
— Řešila otázku registrací a akreditací muzeí.
— Projednávala oblasti možné spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v roce 2017.

Komise Rady AKČR pro cestovní ruch
— Komise se zabývala kategorizací organizací destinačního managementu.
— Diskutovala spolupráci s Fórem cestovního ruchu ČR v oblastech chybějící legislativy,
nedostatku kvalifikované pracovní síly a dalších témat.
— Zabývala se Národním programem podpory cestovního ruchu v regionech.
— Věnovala se rajonizaci turistických regionů.

Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti
— Prioritním tématem bylo dofinancování deficitu sociálních služeb z listopadu 2016
v souvislosti s navýšením mezd zdravotnických pracovníků v sociálních službách.
— Komise se zabývala problematikou dotačních řízení v oblasti poskytování sociálních služeb
pro rok 2017, konkrétně stavem přerozdělení prostředků, dofinancováním sociálních služeb
a nedostatkem pracovníků v sociálních službách a otázkou navýšení jejich platů.
— Řešila novelu zákona o sociálních službách. Zabývala se tématem převodu činnosti
pověřených osob, zavedením základní pastorační a duchovní péče do některých druhů
sociálních služeb, zavedením činnosti materiálně-technické pomoci a zavedením nové
služby pro osoby v terminálním stádiu.
— K prioritním tématům patřilo financování zdravotnické péče ze strany zdravotních pojišťoven
v zařízeních sociální péče. Dále také Zákon č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi – výplata dávky příspěvku na živobytí v kombinované formě.
— Věnovala se aktivní politice zaměstnanosti, řešila projekt KOMPAS v souvislosti s vytvořením
udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat
národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady
technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje.
— Řešila problematiku plánované výzvy z OP Zaměstnanost a IROP v r. 2017.
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— Diskutovala otázku transformace psychiatrické péče, konkrétně projekty reformy psychiatrie
financované z OPZ a jejich aktuální stav, regionální sítě péče o duševně nemocné a zapojení
krajů, transformace psychiatrických nemocnic a regionální dopady a možnosti využití
finančních prostředků z IROP.
— Zabývala se otázkou péče o osoby bez domova.
— Řešila problematiku indikace hrazené péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
a indikace zdravotní péče na poukazu ORP 06.
— Připravovala návrhy a požadavky na zasedání vlády, rozpočet 2018 a potřeby realokací
dotačních titulů odborných oblastí.
— Dále také řešila financování sociálních služeb po ukončení podpory z individuálních projektů
a řešila problém financování sociálních služeb, pokud individuální projekty na sebe nenavazují.
— Dalším tématem byly rodinné pasy a Senior pasy v krajích.

Komise Rady AKČR pro školství a sport
— Intenzivně se zabývala reformou financování regionálního školství.
— Komise řešila žádost na Řídící orgán OP IROP ve věci realokací prostředků z jiných částí
operačního programu a prodloužení výzev.
— Podpořila stanovisko ponechání zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
a preventivně výchovné péče, která spadají do gesce MŠMT (dětské domovy, dětské domovy
se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy a střediska výchovné péče) a plní primárně
funkci vzdělávací v gesci MŠMT, a to s ohledem na jejich činnost systému náhradní rodinné
péče v ČR a primárně vzdělávací funkci.
— Prioritním tématem byla také jednotná přijímací zkouška s cílem zavedení závazné centrálně
stanovení nepodkročitelné hranice (tzv. cut-off score) pro přijímací řízení do maturitních oborů.
— Komise pro školství společně s Komisí pro sociální věci doporučila MPSV jako ŘO OP
potravinová a materiální pomoc (FEAD) na vytvoření systémové podpory problému „Obědy
do škol“ s minimální administrativní zátěží pro školy a krajské úřady.
— Komise řešila téma “jedinečných oborů” – aktualizace seznamu jedinečných oborů vzdělání,
při jejichž zápisu je vyžadováno stanovisko AK ČR.
— Diskutovala k financování sportovních gymnázií a zabývala se financováním mládežnického
sportu a vrcholového sportu z rozpočtu kraje.
— Řešila problematiku České školní inspekce (koncepce, priority, formy metodické podpory
a vybraná zjištění ke kvalitě počátečního vzdělávání).
— Projednávala informace k OP VVV a k problematice výzev na podporu infrastruktury škol v IROP.
— Projednávala situaci školských poradenských zařízení a naplňování společného vzdělávání
vč. úprav vyhlášky č. 27/2016 Sb.
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— Zabývala se žádostí o zpracování koncepce týkající se financování školských poradenských
zařízení s ohledem na schválenou reformu financování regionálního školství.
— Řešila výzvu k MŠMT na prezentaci střednědobé a dlouhodobé koncepce orientované na
společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
— Vyjádřila se k vytvoření společné pracovní skupiny Komise Rady AKČR pro školství a Komise
Rady AKČR pro sociální věci pro otázku poskytování sociální dávek mladistvým v návaznosti
na zanechání středoškolského vzdělávání.
— Vyzvala k zajištění dofinancování podpůrných opatření ve speciálních školách.
— Vyjádřila požadavek na revizi a zjednodušení metodiky MŠMT v oblasti GDPR.
— Zabývala se systémovou podporou polytechnického vzdělávání.
— Řešila vzdělávání zdravotních sester a uznávání vzdělání zdravotních sester.
— Definovala požadavky na novou vládu ČR za oblast školství.

Komise Rady AKČR pro zdravotnictví
— V roce 2017 se komise zabývala dotačním programem ministerstva zdravotnictví ke stabilizaci
vybraných nelékařských pracovníků ve směnném provozu, a to konkrétně požadavkem na
rozšíření dotačního programu na další skupiny nelékařských pracovníků, požadavkem na
změnu metodiky tak, aby příjemcem nebyl kraj, ale konečný příjemce, upřesněním specifikace
dotčených pracovníků a otázkou, že není řešeno, jak bude financováno do budoucna.
— Projednávala reformu psychiatrické péče.
— Zabývala se lékařskou pohotovostní službou a jejím zajištěním v krajích.
— Diskutovala elektronizaci zdravotnictví (E-recepty, eHealth)
— Odmítla návrh řešení letecké záchranné služby po roce 2020.
— Projednávala úhrady od zdravotních pojišťoven (specializovaná péče, biologická léčba),
úhradovou vyhlášku pro rok 2018, přičemž vyjádřila obavy, že úhradová vyhláška nepokryje
navýšení platů lékařských pracovníků o 10 %.
— Řešila návrh spolupráce AKČR a zdravotnické služby AČR v oblasti zabezpečení aktivních záloh.

Komise Rady AKČR pro dopravu
— V roce 2017 komise byla nucena opakovaně řešit otázku příspěvku na dofinancování mezd
řidičů regionální autobusové dopravy s ohledem na plnění Nařízení vlády č. 336/2016 Sb.
a č. 337/2016 Sb., řešící minimální úroveň zaručené mzdy, příplatky za práci ve ztíženém
prostřední a odměnu za čekání mezi spoji, s ohledem na navýšení minimální mzdy pro rok
2017. Výsledkem práce komise bylo navýšení dotačního titulu na opravu a rekonstrukce
silnic II. a III. tříd a mostů o 1 mld. Kč s tím, že toto navýšení na celkové 4 mld. Kč bude kraji
akceptováno jako kompenzace za doplatky mezd řidičům, které kraje doplatí dopravcům.
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— V souvislosti s výše uvedenou dohodou komise projednala Rozpočet Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019 a konstatovala,
že opakovaně nejsou v návrhu rozpočtu zahrnuty finanční prostředky na opravy
a rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů. Svým doporučením pak pověřila Radu AKČR, aby
důrazně požadovala systémové řešení financování těchto oprav a rekonstrukcí s ohledem na
střednědobý plán oprav krajských silnic. V 1. čtvrtletí roku 2017 došlo k dohodě, kdy vláda ČR
vyčlenila z rozpočtu 3 mld. Kč na opravu a rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů a k této
částce přidala 1 mld. Kč jako kompenzaci za doplatky mezd řidičům autobusové dopravy.
— Ve spolupráci s MD komise řešila harmonogram výzev a financování projektů IROP a OPD II.
Především OPD II a financování obnovy kolejových vozidel bylo jedním z nejdůležitějších témat,
které komise řešila. Opakovaným jednáním zástupců komise s vedením MD se povedla dohoda
o navýšení finančních prostředků na obnovu kolejových vozidel z původních 7,7 mld. Kč na 10,5
mld. Kč s příslibem až do výše 17 mld. Kč. V souvislosti s čerpáním těchto finančních prostředků
zahájily kraje přípravy výběrových řízení na zajištění regionální vlakové dopravy po roce 2019.
— Komise reagovala na žádost MD o součinnost při zpracování připomínek k dokumentu
„Rozsah pozemních komunikací zpoplatněných mýtným po roce 2019“, kde jako jeden
z věcných záměrů byl návrh na rozšíření zpoplatnění silnic I. třídy o cca 900 km v krajích.
Komise zpracovala připomínky k výše uvedenému materiálu a získala většinové negativní
stanovisko k tomuto návrhu, ze kterého definovala, že kraje primárně nesouhlasí se
zpoplatněním silnic I. třídy, neboť při aplikaci tohoto modelu vznikne riziko nadměrného
přesunu nákladní dopravy z těchto zpoplatněných úseků silnic I. tříd na silnice nižších
kategorií, tedy na silnice II. a III. tříd.

Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů
— Na základě výsledků voleb do krajských zastupitelstev na podzim roku 2016 se v roce 2017
změnila skladba zástupců jednotlivých krajů v Komisi Rady AKČR pro financování a majetek
krajů. Předsedou komise byl jmenován hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
— Komise se v roce 2017 zabývala zásadní otázkou financování výkonu státní správy v rámci
přenesené působnosti v krajích. Jednoznačně konstatovala, že finanční příspěvek na výkon
státní správy je poddimenzován nejméně o 50 % a doporučila Radě AKČR žádat vládu ČR
o navýšení tohoto příspěvku.
— Pozitivním výsledkem práce komise, komisí zpracovaných podkladů a tlaku Rady AKČR na
vládu ČR je 5 % navýšení příspěvku pro rok 2018.
— Komise v neposlední řadě spolupracovala s ministerstvem financí při definicích pojmů a stanovení
jasných pravidel v Nařízení vlády o vymezení některých pojmů a podmínek při nakládání s majetkem
státu, při řešení problematiky převodu pozemků pod silnicemi II. a III. tříd ze státu na kraje.
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Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu
— V roce 2017 byla zřízena Legislativní skupina Komise pro veřejnou správu a legislativu jakožto
odborná pracovní skupina Komise s „poradní“ funkcí.
— Byla řešena problematika novelizace zákona o střetu zájmů (zákon č. 159/2006 Sb.) a zákona
o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb.).
— Jednalo se o nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) v souvislosti s jeho blížící se
účinností a připraveností dotčených subjektů.
— Informování a diskuze nad závěry z jednotlivých zasedání Rady vlády pro veřejnou správu.
— Projednávala se problematika nové právní úpravy správního trestání (po nabytí účinnosti
nového přestupkového zákona č. 250/2016 Sb. a souvisejících předpisů).
— Komise řešila otázku územního členění státu ve vztahu k působnosti správních orgánů
a rozdělení jejich kompetencí.
— Diskutovala se problematika systémové podjatosti, ze které vyplynula následná zákonodárná
iniciativa Pardubického kraje na novelizaci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, která by tuto
problematiku řešila.
— Byla řešena aktualizace vnitřních předpisů AK ČR (zejm. Statut a Jednací řády).
— Projednávala se problematika zákonné novelizace a ujednocení podmínek bezplatného
nabývání hmotného nemovitého majetku územními samosprávnými celky
(řešena v kooperaci s Komisí pro financování a majetek krajů);
— Komise se zabývala otázkou eGovernmentu – elektronizace veřejné správy
(projekty eSbírka, eLegislativa)
— Kontinuálně se projednávala problematika týkající se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, jeho novelizace a dopadů judikatury Ústavního soudu ČR.

Komise Rady AKČR pro životní prostředí a energetiku
— V roce 2017 se komise zabývala stanovením národní a krajské politiky v souvislosti s plány
povodí, souladem mezi národními a dílčími plány, procesním problémem schvalování
zastupitelstvy krajů a závaznosti takto schválených dokumentů.
— Komise řešila sladění dotačních podpor MŽP a MZE v oblasti oboru vodovodů a kanalizací.
— Komise řešila úpravu RUD, dále posílení finanční podpory krajů s ohledem na jejich
neustálou spoluúčast v dotačních programech.
— Komise se zabývala doplněním Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů.

Komise Rady AKČR pro chytré regiony
— Komise Rady Asociace krajů ČR se sešla v roce 2017 jednou.
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Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, zemědělství a venkov
— Komise zpracovala souhrnná stanoviska k problematice aktuálních problémů spojených
s čerpáním Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 – 2020.
— Zabývala se čerpáním finančních prostředků na obnovu kolejových vozidel v rámci
Operačního programu doprava.
— Komise diskutovala k případnému provedení změn regionů soudržnosti NUTS 2 po roce 2020.
— Komise projednávala apel na MMR na posílení národních dotačních programů zaměřených
na podporu oblastí, které není možné financovat z ESF a oblastí, kde prostředky ESIF nejsou
dostačující, především podpora místních komunikací, komunitního života v obcích, bytové
výstavby, budování kapacit mateřských škol a základních škol a podpora cestovního ruchu.
— Řešila rovněž budoucnost kohezní politiky po roce 2020, informace z MMR a požadavek, aby
regionální subjekty byly zapojeny do přípravy nového programového období.
— Zabývala se Národními dotační programy v sekci MMR, změnou podmínek v Národním
programu podpory cestovního ruchu (NPPCR).
— Komise diskutovala o rozvoji venkova, zejména multifunkčního zemědělství, které podporuje
zaměstnanost, lokální potraviny, péči o krajinu, hospodaření s vodou.
— Komise řešila programy přeshraniční spolupráce.
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Komise Rady AKČR pro bezpečnost
— Komise se zabývala dotačními programy pro jednotky sborů dobrovolných hasičů.
— Projednávala koncepci ochrany měkkých cílů.
— Zabývala se pracovní skupinou MV pro zaměstnávání cizinců.
— Zabývala se útvary krizového řízení a jejich začlenění v rámci organizační struktury kraje.
— Projednala memorandum o zapojení jednotek požární ochrany v oblasti přednemocniční
péče formou předlékařské první pomoci.
— Zabývala se dotačními programy pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a rovněž se
uskutečnilo jednání se zástupci GŘ HZS ČR.
— Řešila audit národní bezpečnosti a uskutečnilo se jednání se zástupci PZ ČR.
— Komise se zabývala zaměstnáváním cizinců.
— Zabývala se koncepcí ochrany měkkých cílů, přípravou dotačních programů na ochranu
měkkých cílů.
— Komise řešila bezpečnost školských zařízení.
— Komise řešila označení jízdních kol.
— Komise diskutovala požadavky na novou vládu, státní rozpočet 2018 a potřeby realokací
dotačních titulů v oblasti bezpečnosti.
— Komise se zabývala v připomínkovém řízení analýzou možnosti evidence místa a času
spáchání přestupků a evidence přestupků spáchaných mládeží rozšířením údajů
evidovaných v rámci evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.
— Rovněž řešila otázku vodní záchranné služby.

Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě
— Komise se zabývala projektem NIX-ZD.CZ: Národního kontaktní místo pro eHealth pro
Českou republiku a zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny
zdravotnických dat pro službu pacientský souhrn. Dále projednávala aktuální informace
spojené s eRecepty.
— Komise řešila otázku GDPR, ochrana osobních údajů, příprava metodiky KISMO.
— Zabývala se testováním Národní identitní autority.
— Komise projednávala geoportál ČEZ.
— Komise řešila komunikační sítě LoRa.
— Řešila otázku pokračování projektu Kraje pro bezpečný internet včetně spolupráce s Policií ČR.
— Zabývala se projektem vnitřní konektivity škol a krajská řešení EDUROAM, diskutovala se
zástupci sdružení CESNET.
— Projednávala projekt Zlatý erb a konference ISSS 2018.
— Komise řešila standard výměny zdravotnických dat v NIS – metodika, vyhláška MZ ČR.
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Komise Rady AKČR pro zahraniční spolupráci
— Komise projednala a schválila text Memoranda o spolupráci v oblasti ekonomické
diplomacie mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Asociací krajů ČR.
— Projednala Společné pozice České národní delegace a Slovenské národní delegace
v Evropském výboru regionů ke kohezní politice po roce 2020.
— Komise diskutovala Memorandum o partnerství mezi provincií Zhejiang, Čínská lidová
republika a Asociací krajů České republiky.
— Členové komise podnikli služební cestu do provincie Zhejiang v Číně a předali Radě
informace o delegaci.
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MEMORANDA O SPOLUPRÁCI
A SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ
V roce 2017 bylo uzavřeno celkem 6 memorand a společných prohlášení. Konkrétně:
č. Název
1. Memorandum o partnerství mezi provincií Zhejiang, Čínská lidová republika a Asociací
krajů ČR
2. Společné prohlášení Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR k novele zákona o střetu
zájmů
3. Memorandum o systémovém financování navyšování platů a mezd zdravotnických
pracovníků uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Asociací krajů ČR
4. Dodatek k Memorandu o spolupráci s Hospodářskou komorou
5. Memorandum o spolupráci v oblasti ekonomické diplomacie mezi Ministerstvem
zahraničních věcí ČR a Asociací krajů ČR
6. Memorandum o zapojení jednotek PO v oblasti přednemocniční péče formou plánované
první pomoci na vyžádání uzavřené mezi: Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru, Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR, z. s.
a Asociací krajů ČR
7. Memorandum se zástupci bezpečnostních složek
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ZÁŠTITY UDĚLENÉ RADOU
ASOCIACE KRAJŮ ČR
V roce 2017 udělila Rada Asociace krajů ČR celkem 47 záštit. Konkrétně:
AKCE

TERMÍN

21. ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO

08. 02. 2017

mezinárodní konference Zvyšování kvality veřejné správy na místní a regionální
úrovni

02. 03. 2017

2. ročník projektu Česká cena za architekturu

28. 02. 2017

diskusním setkání v krajských městech Výzvy regionu

03. 03. 2017

konference SMART CITY konané v Praze, Brně, Ostravě a Plzni

03. 03. 2017

9. ročníku putovní výstavy Má vlast cestami proměn

27. 02. 2017

5. ročníku Dopravní snídaně s BESIPEM 2017

27. 02. 2017

projekt Enersol 2017

08. 02. 2017

Veletrh chytrých řešení pro města a obce URBIS 2017

02. 02. 2017

2. ročník Veletrhu věda výzkum inovace

31. 01. 2017

Národní výstava myslivosti

27. 01. 2017

Národní výstava hospodářských zvířat

27. 01. 2017

veletrhy ANIMAL TECH a NATUR EXPO BRNO

27. 01. 2017

soutěž o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb 2017

11. 01. 2017

konference Bezpečná škola 2017

24. 04. 2017

mezinárodní akce Leaders in Hospitality CEE&CIS Summit

02. 03. 2017

XXIV. ročník mezinárodní mozartovské soutěže AMADEUS 2017

24. 03. 2017

Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou 2017

24. 04. 2017

XXVI. ročník Dějepisné soutěže Gaudeamus 2017

24. 04. 2017

12. ročník konference DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2017

12. 04. 2017

9. ročník celostátního setkání učňovské mládeže MACHŘI roku 2017

24. 04. 2017

Baroko v českých zemích a Baroko očima dětí

24. 04. 2017

27. ročník středoevropského veletrhu HOLIDAY WORLD 2018

21. 03. 2017

6. ročník veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA

21. 03. 2017
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AKCE

TERMÍN

Ekonomická olympiáda 2017

24. 05. 2017

odborné konference ODPADOVÉ DNY 2017 25/04/2017

25. 04. 2017

Svatá Ludmila 1100 let

17. 05. 2017

HANDY CYKLO MARATON

15. 06. 2017

Olympiáda dětí a mládeže 2017

15. 06. 2017

1000 Miles Adventure 2017

15. 06. 2017

Nej školka 2017

15. 06. 2017

Stavba čtvrtstoletí

15. 06. 2017

Stavba roku 2017

15. 06. 2017

MojeSpolky

16. 06. 2017

Kolo pro život 2017

15. 06. 2017

Český pohár tělesně handicapovaných cyklistů

16. 06. 2017

Mistrovství republiky belgických ovčáků 19. – 22. 10. 2017

21. 06. 2017

28. ročník veletrhu FOR ARCH 2017

21. 07. 2017

2. ročník veletrhu CZECH TRAVEL MARKET 2017

25. 07. 2017

6. ročník ankety Kraj mého srdce 2017

20. 07. 2017

5. ročník konference Personalistika, právo a vzdělávání

26. 07. 2017

Týden rané péče

26. 09. 2017

Mladí fotografují památky 2018

25. 09. 2017

Památka roku 2017 v České republice

20. 09. 2017

Ježíškova vnoučata

22. 09. 2017

Asociace bezpečná škola

19. 09. 2017

Metodická příručka určená pro práci knihoven

13. 09. 2017
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KONTAKT
Asociace krajů ČR
budova Magistrátu hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
tel.:

+420 236 003 481

e-mail:

info@asociacekraju.cz

datová schránka:

77x5zix

web:

ww.asociacekraju.cz

