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Vážení čtenáři,
i v roce 2018 jsme se společně s kolegy hejtmany v Radě Asociace krajů ČR snažili prosazovat
zájmy všech regionů a především našich občanů. Dokázali jsme přesvědčit stát a jeho jednotlivé
představitele, že Asociace krajů ČR je plnohodnotným a korektním partnerem v jednání a tvoří
důležitou spojnici mezi kraji a centrálními orgány.
Opět se nám i v tomto roce úspěšně podařilo získat finanční prostředky ve výši 4 miliardy korun na opravy silnic II. a III. tříd a mostů. Nadále se však budeme snažit o to, aby ministerstvo
dopravy v budoucnu přistupovalo k alokaci financí na opravy krajských komunikací systémově
a kraje předem věděly, jakou částku a kdy přesně od státu obdrží.
Zásadně jsme odmítli zastavení projektu „Ukrajina“, který umožňuje příchod zdravotníků ze zahraničí do českých nemocnic. Bez nich by došlo k ohrožení dostupnosti zdravotní péče v regionech a hrozilo by uzavření obzvláště vytížených oddělení regionálních nemocnic. Projekt nakonec pokračuje i nadále a zahraniční lékaři i další zdravotníci pomáhají svým pacientům.
Díky vynikající spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) jsme dosáhli toho, že Ministerstvo
vnitra ČR nakonec nepřistoupilo k plánovanému rušení matričních úřadů. Premiér Andrej Babiš
i ministr vnitra Lubomír Metnar vyslyšeli naše požadavky a namísto optimalizace, ke které byly
ekonomické důvody, došlo k změně financování této agendy.
Společně se SMO ČR jsme i nadále trvali na tom, aby se nerozšiřovalo mýto na dalších silnicích
1. třídy. A pokud ano, měly by za to kraje, města a obce dostat kompenzace. V tomto duchu
jsme také uzavřeli společné memorandum mezi Ministerstvem dopravy ČR, Asociací krajů ČR
a Svazem měst a obcí ČR.
Kůrovcová kalamita se rozšířila na další oblasti a území regionů. S ministry životního prostředí a zemědělství jsme se proto dohodli na vzniku kalamitních štábů v těch krajích, které jsou kůrovcem
nejvíce postižené. Štáby mají koordinační roli a umožňují rychlejší spolupráci mezi resorty a kraji.
Na sklonku roku, přesně 6. prosince 2018, jsem dostala důvěru svých kolegů a byla jsem již podruhé zvolena předsedkyní Asociace krajů České republiky. Spolu se mnou byli potvrzeni do vedení Asociace krajů hejtman Jiří Běhounek v pozici 1. místopředsedy a hejtmani Jiří Čunek, Martin Půta a Oldřich Bubeníček v roli místopředsedů. Podpory ostatních hejtmanek a hejtmanů si
velice vážím a slíbila jsem jim, že mým cílem i pro příští období jednoznačně zůstává hájit zájmy
všech krajů a naplňovat jejich potřeby.
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Uplynulý rok byl pracovně velmi náročný, proto bych chtěla poděkovat všem hejtmankám, primátorce Hl. města Prahy a hejtmanům, primátorovi Hl. města Prahy a členům odborných komisí
při Radě Asociace krajů i pracovníkům Kanceláře za to, že se s maximálním úsilím snažili, abychom dosáhli v naší práci co nejlepších výsledků. Věřím, že i v nadcházejícím období budeme
úzce spolupracovat na tom, aby se lidem v našich krajích žilo opět o mnoho lépe.

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.
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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 a primátor Hlavního města Prahy.
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. 2018 byla Rada složena z následujících členů:
— Mgr. Jana 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, Ph.D., 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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K 31. 12. 2018 byla Rada složena z následujících členů:
— Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně, hejtmanka Karlovarského kraje
— Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
— MUDr. Jiří Běhounek, 1. 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, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje
— MUDr. Zdeněk Hřib, primátor 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 2018 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 věci
— 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 ČR byla dne 8. prosince 2016 zvolena Mgr. Jana Vildumetzová,
hejtmanka Karlovarského kraje.
6. prosince 2018 byla předsedkyní Rady Asociace krajů ČR, do svého druhé funkčního období,
zvolena Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje. Rada AKČR dále potvrdila stávající vedení organizace ve složení MUDr. Jiří Běhounek v pozici 1. místopředsedy, Jiří
Čunek, Martin Půta a Oldřich Bubeníček v roli řadových místopředsedů.

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. 2018 pracovalo v kanceláři šest zaměstnanců a ředitel:
K 31. 12. 2018 pracovalo v kanceláři sedm zaměstnanců a ředitel:
— Ředitel Kanceláře: RNDr. Jan Hodovský
— Zástupce ředitele Kanceláře: 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, Mgr. Simona Náhončíková
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FINANCOVÁNÍ
Asociace krajů 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
— 9. zasedání 18. 1. 2018 Skalka u Ježova
— 10. zasedání 15. 3. 2018 Teplice
— 11. zasedání 6. 6. 2018 Velehrad
— 12. zasedání 7. 9. 2018 Praha
— 13. zasedání 9. 11. 2018 Praha a následovalo jednání s vládou
— 14. zasedání 6. 12. 2018 Hluboká nad Vltavou

ČINNOST ODBORNÝCH ORGÁNŮ
Grémium ředitelů krajských úřadů
— na jednotlivých zasedáních byly ze strany zástupců příslušných pracovních skupin a výborů
z řad členů Grémia podávány informace o jejich činnostech, a to zejm. z Řídícího výboru pro
modernizaci veřejné správy či Řídícího výbor pro optimalizaci veřejné správy v území. Jednání
Grémia se rovněž pravidelně účastní zástupce MV ČR za účelem prezentace a projednání
aktuálních problematik s řediteli krajských úřadů,
— členové Grémia si na této platformě předali zkušenosti krajských úřadů z přípravy
a implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) – známé jako „GDPR“, jehož účinnost se datuje k 25. 05. 2018. Aktuální fáze přípravy
u většiny krajských úřadů v období začátku r. 2018 byla zpracování systémové analýzy pro
implementaci GDPR (svépomocně či prostřednictvím konzultační firmy) a ustanovení
pověřence pro ochranu osobních údajů,
— řešena byla dále problematika uznatelnosti zkoušek zvláštní odborné způsobilosti úředníků
územních samosprávných celků ve světle výkladových metodik MF ČR nebo též aktuální
problematika odbornosti okrskových volebních komisí, resp. jejich zapisovatelů (a to zejm.
v reakci na nesrovnalosti při posledních volbách do PSP ČR),
— Grémium rovněž řešilo ve všeobecné rovině současné nastavení systému vzdělávání úředníků
územních samosprávných celků, kdy za přítomnosti zástupce MV ČR na jednání Grémia
došlo ke shodě ředitelů krajských úřadů na potřebě hlubší revize dosavadního sytému,
jenž v současné době neplní efektivně svůj účel, a k navržení úprav určitých parametrů
vzdělávacího systému,
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— v návaznosti na řešení daného problému Komisí pro veřejnou správu a legislativu se
i Grémium ředitelů zabývalo problematikou financování výkonu rozhodnutí (exekucí) obecných
stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu, kde vyjádřilo stejný názor na způsob a nutnost
financování tohoto institutu jako Komise pro VSL,
— řešena byla též problematiku zápisů do registračních systému Registru smluv a Centrálního
registru podpor malého rozsahu (de minimis), kde Grémium navrhlo propojení a zjednodušení
těchto dvou informačních systémů do jednoho celku tak, aby nedocházelo k mnohdy zbytečně
duplicitnímu zapisování stejných údajů do obou zmíněných systémů, z nichž v současné době
má každý svoji vlastní formální úpravu a proces zápisu,
— Grémium rovněž podpořilo novelizaci správního řádu (problematika systémové podjatosti)
navrženou PSP ČR na základě zákonodárné iniciativy Pardubického kraje, obdobně jako tomu
dříve učinila i Komise pro veřejnou správu a legislativu,
— s velkou pozorností byla též sledována a řešena problematika novelizace zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, kde proběhlo meziresortní připomínkové řízení, v jehož
rámci kraje uplatnily množství zásadních připomínek,
— diskutována byla i problematika případného zavedení povinného sociálního pojištění
u neuvolněných starostů a místostarostů (resp. hejtmanů a jejich náměstků), kdy na základě
finanční analýzy MV ČR a diskuse s ostatními územními partnery bylo doporučeno ponechat
v tomto směru stávající model,
— Grémium se též průběžně zabývalo zajištěním provozu informačních systémů a pokračující
digitalizací některých agend, a to zejm. informačního systému k přenosu utajovaných
informací „VegaD-2G“, přechodu na „e-fakturaci“ či výměnou informací na téma aplikace
právních předpisů upravujících informační systémy a elektronické služby v podmínkách
krajských úřadů,
— členové Grémia se rovněž zabývali otázkou (ne)rovnosti platových tarifů zaměstnanců ve
veřejných službách a správě (nedůvodné rozdíly mezi platovými tarify úředníků ÚSC a státních
zaměstnanců), kde Grémium doporučilo ve shodě s Komisí pro veřejnou správu a legislativu
uplatnit požadavek na odstranění této disproporce,
— řešena byla též problematika vedení Registru poskytovatelů sociálních služeb, kde Grémium
vzneslo podnět k doplnění a zefektivnění jeho elektronické podoby s důrazem na možné
vyhledávání fyzických osob zejm. s ohledem na požadavky plynoucí z GDPR.
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Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči
— komise na svém zasedání projednala tyto témata obnovením diskuze s Ministerstvem kultury
ČR na téma nového památkového zákona,
— problematiku GDPR a to zejména ve vztahu k muzeím a galeriím,
— výpůjčky děl z NG ve vztahu k regionálním galeriím,
— program státní podpory (profesionálních/veřejných) muzeí a galerií. Možností vzniku nového
dotačního titulu podporující provoz muzeí a galerií,
— krajská řešením systému evidence sbírek,
— IROP-aktuální informace z probíhajících a připravovaných výzev prioritní výzvy osy 3. 1.,
— projekt „Tvorba strategie rozvoje a podpory KKP“,
— dotační programy a jejich škála na jednotlivých krajích.

Komise Rady AKČR pro cestovní ruch
— komise na svém zasedání projednala účast krajů na EXPU 2020 v Dubaji,
— problematiku lázeňství a cestovního ruchu,
— potřebu vzdělávání lidí v cestovním ruchu,
— nedostatek kvalifikovaných pracovníků v cestovním ruchu a z toho plynoucí potřeba podpory
učňovského školství,
— kategorizaci organizací destinačního managementu,
— Národním programem podpory cestovního ruchu v regionech,
— spolupráci mezi Asociací krajů ČR a agenturou CzechTourism v roce 2018,
— návrh koncepčního řešení venkovské turistiky ve spolupráci s profesními svazy,
— přípravu nové koncepce cestovního ruchu 2021+.

Komise Rady AKČR pro sociální věci
— komise požádala MPSV a MMR, aby vzhledem k velmi specifické péči o osoby s poruchou
autistického spektra v kombinaci s kombinovaným postižením či poruchami chování
(nákladovost, odbornost personálu, MTZ) došlo k rozšíření především pobytových služeb
v nadregionální síti, případně zřízení vlastní příspěvkové organizace MPSV s cílovou skupinou
těchto, do běžných sociálních služeb těžce umístitelných, osob,
— navrhla nové zaměření výzev IROP a MMR vytvoření dostatečných kapacit pro tuto
zmíněnou specifickou cílovou skupinu, aby se tak, vytvořily podmínky pro kraje k zajištění
sociálních služeb,
— nominovala zástupce AKČR do pracovní skupiny pro vyjednávání s VZP ohledně úhradových
dodatků odbornosti 913,
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— navrhla vytvoření společné pracovní skupiny Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti s Komisí
Rady AKČR pro školství a sport pro řešení „turismu žáků“, kdy dítě není motivováno dokončit
školu a opakovaně přestupuje a mění obor vzdělávání a pro řešení změny sociálních dávek
v souvislosti se započítáváním odměny studentů z praktického vyučování a cílem připravit
případné návrhy systémových změn,
— jednala s MPSV k financování sociálních služeb – krátkodobé a dlouhodobé změny v oblasti
financování,
— řešila nadregionální síť – úprava národní sítě pro specifickou klientelu,
— OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí – převod ZDVOP do systému sociálních služeb,
mimořádný dotační titul pro ZDVOP,
— Sociální služby – stav přípravy novely zákona o sociálních službách a materiálně technického
standardu a úpravy sociálně zdravotních služeb,
— jednala o stávajícím stavu a vazbách mezi sociální prací na obcích a vyplácením sociálních
dávek Úřadem práce ČR s ředitelkou Úřadu práce ČR PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA,
— připomínkovala metodiku MPSV – Příručka pro kurátory pro děti a mládež a Metodika pro
umísťování dětí do ZVOP,
— diskutovala o vývoji zadlužení v ČR v kontextu s připravovanou novelou insolvenčního zákona
a výstupy z analýzy kapacit sociálních služeb řešících dluhovou problematiku,
— jednala s ministryní Ing. Jaroslavou Němcovou, MBA o změně v lékařské posudkové službě
(dále jen „LPS“) v souvislosti s akutním nedostatkem posudkových lékařů a dlouhými lhůtami,
— projednala rozpočet na příští rok a od 1. 1. 2019, kdy má dojít k navýšení platů v sociálních
pracovníků,
— komise vyzvala navýšit finanční prostředky na podporu sociálních služeb pro rok 2019,
a to zejména v souvislosti s navýšením základních platových tarifů pracovníků v sociálních
službách a zahájit diskusi o systémových změnách financování sociálních služeb,
— požádala Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, jakožto řídicí orgán Integrovaného regionálního
operačního programu, o navýšení alokace výzvy č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za
účelem sociálního začleňování o 281 mil. Kč,
— proběhla diskuse s hostem k aktuálnímu stavu podpory bydlení ze strany MMR, kdy
poskytuje nenávratné investiční dotace na vznik bydlení pro seniory, odstranění bariér
v bytových domech a na zasíťování pozemků obcí pro budoucí bytovou výstavbu a tyto
dotace jsou poskytovány v souladu s dokumentací programu Podpora bydlení 2016–2020.
Představeny byly informace z programu Výstavba 2019+, který by měl nahradit stávající
zákon o sociálním bydlení, varianty sociálního bydlení a jejich možnosti financování obcí
dotačními tituly – sociální byty v sociálních domech a o běžné bytové domy (smíšené
nájemní byty a sociální byty).
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Komise Rady AKČR pro školství a sport
— komise projednala a odsouhlasila podání návrhu MŠMT na změnu zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících tak, aby bylo možné na základě konkurzního řízení jmenovat do
pozice ředitele organizace osobu vysokoškolsky magistersky vzdělanou bez pedagogického
vzdělání, a to zejména na středních a vyšších odborných školách a bylo umožněno zastávat
pozice učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku i odborníkům z praxe bez
pedagogického vzdělání,
— požádala, aby zřizovatel měl možnost vyhlásit konkurz a odvolat ředitele organizace před
uplynutím 2 let jejich prvního šestiletého funkčního období („zkušební doba“), a aby se
rozšířila specifikace důvodů pro odvolání ředitele organizace, případně aby byla možnost
odvolat ředitele organizace bez udání důvodů,
— vyzvala MŠMT k nápravě v nastavení OP VVV, kde při realizaci projektů (včetně tzv. šablon)
působí problémy navyšování tarifních platů pedagogických i nepedagogických pracovníků,
protože v rozpočtu projektu peníze na navýšení platů nejsou,
— doporučila navýšení účastnického poplatku na výši 480 Kč na osobu a den při Hrách olympiády
dětí a mládeže ČR počínaje LODaM 2019 v Libereckém kraji s tím, že rozhodnutí o navýšení
přináleží jednotlivým krajům,
— doporučila odložení reformy financování regionálního školství nejvýše o 1 rok s průběžným
náběhem v roce 2019, například v oblasti mateřských škol, s dostatečným finančním krytím
prostřednictvím rozvojových programů,
— vyzvala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR k zajištění chybějících 1,2 mld. Kč na
platy učitelů nejpozději k 1. září 2018 z důvodu navýšení platu učitelů s tím, že problém je
nutno řešit urychleně, ideálně do konce června 2018,
— projednala a pověřila předsedu Komise Rady AKČR pro školství a sport hejtmana
prof. Vondráka dalším jednáním s Ministerstvem školství, mládeže a sportu ČR ve věci
návrhu na změnu zákona č. 63/2004 Sb., o pedagogických pracovnících s tím, že nadále trvá
na předchozím návrhu na změnu zákona č. 563/2004 Sb., ve věci kvalifikačních předpokladů
pro výkon činnosti,
— vyzvala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, aby provedlo podrobnou analýzu
stavu pedagogů v regionálním školství z pohledu kvalifikovanosti, aprobovanosti a věku
učitelů a zároveň doporučuje MŠMT, aby na základě analýzy přehodnotilo limity přijímaných
studentů a financování fakult připravujících učitele. Z důvodu, že jedním z motivačních faktorů
pro vstup mladých lidí do pedagogické profese je mzdové ohodnocení podpořila další výrazné
zvyšování platů v regionálním školství,
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— vyzvala MŠMT k centrálnímu zavedení minimální hranice úspěšnosti v jednotných testech
v přijímacím řízení na střední školy a navrhla obnovit diskusi o testování v uzlových bodech
základního vzdělávání s možným využitím výsledků pro přijímací řízení na střední školy,
— pro rok 2020 a následující roky vyzvala MŠMT vyhlásit dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti
primární prevence rizikového chování, eventuálně i dotační program Bezpečné klima ve
školách, a navýšit poskytované finanční prostředky, snížit přímou míru vyučovací povinnosti
školních metodiků prevence, dále i zvýšit finanční prostředky na úvazky metodiků prevence
v pedagogicko-psychologických poradnách a více legislativně posílit jejich pozici (úvazky),
— doporučila MŠMT iniciovat změnu právních předpisů tak, aby v oborech středního vzdělání
s výučním listem kategorie E byl stanoven nejnižší počet žáků ve třídě na 8 žáků,
— vyzvala Vládu ČR, aby v dalším programovacím období byly ponechány měkké projekty pod
správou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a aby tato kompetence nebyla přesunuta
na jiné instituce, například Ministerstvo práce a sociálních věcí,
— komise požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ponechat v případě zápisu
unikátních oborů vzdělávání stávající ustálenou praxi, tedy vyžadovat při zápisu těchto
jedinečných oborů vzdělávání souhlas Asociace krajů ČR,
— byl připomínkován návrh Moravskoslezského kraje na zavedení cut-off score v jednotných
testech přijímacího řízení na střední školy,
— komise na všech svých zasedáních projednávala udělování záštit a navrhovala Radě AKČR ke
schválení nominace do externích pracovních skupin a projednávala žádosti škol k zařazení
unikátních oborů, kde je vyžadováno vyjádření Asociace krajů ČR pro řízení na MŠMT.

Komise Rady AKČR pro zdravotnictví
— komise konstatovala, že na základě modelace pokrytí navýšení mezd a příplatku za směnnost
z úhrad dle úhradové vyhlášky pro rok 2018, tyto nepokryjí 10% navýšení platů a mezd
zdravotnických pracovníků v roce 2018,
— nesouhlasila s uzavíráním smluv mezi zdravotnickými záchrannými službami krajů
a Ministerstvem vnitra ČR – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR ve věci
navýšení příspěvku krajů pro ZZS s ohledem na zabezpečení provozu Národního informačního
systému Integrovaného záchranného systému (NIS IZS),
— komise organizovala společné jednání zástupců komise, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven,
— vyzvala k zajištění stejného čerpání finančních prostředků ze zdravotního pojištění pro
občany v krajích ČR, kde jsou velké rozdíly (významně rozdílné úhrady zdravotních služeb
v jednotlivých krajích vztažených na obyvatele kraje, a to jak ve výdajích na lůžkovou péči, na
biologickou léčbu v tzv. „centrech“ tak i celkových výdajích na zdravotní služby),
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— komise upozornila na situaci, která signalizuje rozdílné možnosti obyvatel (pojištěnců)
k přístupu ke zdravotním službám v jednotlivých regionech, jejich rozdílnou dostupnost,
rozsah a finanční ocenění,
— komise opakovaně projednala a vyzvala Ministerstvo zdravotnictví ČR k řešení špatné
personální situaci v krajských nemocnicích,
— stát a gesčně příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR musí aktivně řešit problémy zřizovaných
fakultních nemocnic, které spotřebují polovinu nákladů LZZ, kraje navrhly rychlejší sbližování
základní sazby a její zastropování,
— komise požádala, aby organizace Lékařské pohotovostní služby (LPS ČR) byla řešena jednotně,
plošně a povinnost lékařů podílet se na LPS stanovil vymahatelný zákonný předpis,
— apelovala, aby navýšení platů a mezd, o kterém rozhodne Vláda ČR bylo vždy pokryto z prostředků
veřejného zdravotního pojištění a odmítla, aby platy a mzdy byly navyšovány plošně.

Komise Rady AKČR pro dopravu
— komise, jako každoročně, řešila téma financování oprav a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd a mostů
v krajích. V souvislosti s touto problematikou projednala Rozpočet Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020. Komise opět konstatovala,
že opakovaně nejsou v návrhu rozpočtu systémově zahrnuty finanční prostředky na opravy
a rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů. V 1. čtvrtletí roku 2018 následně vláda ČR uvolnila ze
státního rozpočtu částku 4 mld. Kč s příslibem, že stejná částka bude na opravy krajských silnic
v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury alokována i v roce 2019,
— ve spolupráci s MD komise pokračovala v řešení harmonogramu výzev a financování projektů
IROP a OPD II a jejich aktivní čerpání. V rámci OPD II a financování obnovy kolejových vozidel
došlo k potvrzení možnosti čerpání pouze původní 7,7 mld. Kč,
— komise projednala, doporučila a následně analyzovala zavedení a dopady zavedené nové slevy
z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty, s účinností od září 2018,
— kraje vyhodnotily zajištění zimní údržby na silnicích I. tříd v letech 2017–2018, kdy konstatovaly,
že operativa dřívějších krajských lokálních dispečerských stanovišť (v době kdy kraje zajišťovaly
zimní údržbu vlastními prostředky), byla rychlejší a přesnější. Byl konstatován výrazný nárůst
stížností na údržbu na silnicích I. třídy, které jsou směrovány na kraje po změně dodavatelů
(veřejná soutěž ministerstva dopravy), kteří v současné době nově zajišťují zimní údržbu
v krajích (komerční stavební a dopravní společnosti),
— komise projednala a navrhla způsob řešení dopadů navrhované změny zákona o DPH (změna
definice dotace k ceně) na krajské rozpočty ve vztahu k dopravní obslužnosti. Současná
definice dotace je dlouhodobě v rozporu s evropským právem a v ČR jde o dlouhodobě
neřešený problém. Největší dopad do rozpočtů krajů je v oblasti dopravy. Je příslib finanční
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správy kontroly až po 1. 1. 2021. Komise navrhla pozastavení procesu schvalování předmětné
části novely zákona o DPH a vyzvala v odborné diskusi k hledání řešení, s cílem minimalizovat
dopady novely zákona o DPH na samosprávu a občany,
— podpořila legislativní iniciativu zastupitelstva Moravskoslezského kraje na změnu zákona
č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, který spočívá ve zpřesnění ustanovení
§ 2 odst. 1 písm. a) tak, aby bylo zřejmé, že toto ustanovení se vztahuje na silnice I., II., i III. tříd,
— zahájila spolupráci s ŘSD na projektu výstavby WIM (vážení za pohybu) na dálnicích a silnicích
I. třídy. Výstavbu bude nutné úzce koordinovat a etapizovat s ohledem probíhající výstavbu
na dálnicích a návaznost na silnice nižších tříd. ŘSD připraví data ze sčítání dopravy, a vlastní
návrh rozmístění vah v širších souvislostech. Kraje připraví mapové podklady se zdroji a cíli
těžké nákladní dopravy, včetně výhledu na vybudování vah na silnicích II. a III. třídy,
— opakovaně odmítla záměr zpoplatnění silnic I. třídy o cca 900 km v krajích. 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
— komise aktivně spolupracovala na navýšení příspěvku na financování výkonu státní správy
v rámci přenesené působnosti v krajích o 5 % pro rok 2018,
— opakovaně v roce 2018 řešila otázku financování výkonu státní správy v rámci přenesené
působnosti v krajích. Jednoznačně konstatovala, že finanční příspěvek na výkon státní správy
je stále poddimenzován cca o 45–50 % a doporučila Radě AKČR žádat vládu ČR o opakované
navýšení tohoto příspěvku,
— komise se aktivně zapojila do pracovní skupiny ministerstva financí, resp. GFŘ v problematice
daně z přidané hodnoty v souvislosti s pojmem dotace k ceně. Ministerstvo financí připravilo
daňový balíček (sněmovní tisk 206), kam byla zařazena nová definice dotace k ceně, přičemž
je uvedeno, že by se mělo jednat o uvedení v soulad s evropskou směrnicí a evropskou
judikaturou, která se však nedotkne veřejných rozpočtů, resp. daňových poplatníků. Ze strany
komise zaznělo k této definici mnoho připomínek, a to stran její nejednoznačnosti, protože
nebylo zřejmé, co to bude pro kraje znamenat, na které dotace ta změna definice dopadne
a jaké to bude mít dopady do veřejných rozpočtů,
— projednala zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve
prospěch územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových
organizací územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí formou bezúplatného
převodu vlastnictví a přímého prodeje,
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— zahájila jednání s ministerstvem financí na téma výše výkupních cen pozemků pod silnicemi
II. a III. tříd, přičemž se podařilo vyjednat zvýšení částek, které budou krajům pro rok 2018
refundovány ze strany ministerstva, a to na částku maximálně 100 Kč za m2 u silnic II. tříd a na
částku 60 Kč za m2 u silnic III. tříd,
— podpořila legislativní iniciativu zastupitelstva Moravskoslezského kraje na změnu zákona
č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, který spočívá ve zpřesnění
ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) tak, aby bylo zřejmé, že toto ustanovení se vztahuje na silnice
I., II., i III. tříd.

Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu
— na jednotlivých zasedáních Komise byla vždy podána jejím tajemníkem zpráva z proběhlých
jednání Rady vlády pro veřejnou správu a o činnosti Legislativní skupiny při Komisi pro VSL,
— komise projednala a podpořila některé zákonodárné iniciativy jednotlivých krajů (v minulosti
to byla např. zákonodárná iniciativa Pardubického kraje ve věci úpravy systémové podjatosti
a v současné době např. zákonodárná iniciativa hlavního města Prahy ve věci úpravy převodu
nemovitého majetku státu na územní samosprávné celky),
— i nadále řešila problematiku financování stavebních exekucí (odstraňování staveb ve veřejném
zájmu), uložených stavebními úřady, kdy finanční náročnost těchto exekucí paralyzuje
efektivitu celého systému. Komise se ve shodě s MV ČR a MF ČR přiklonila k řešení formou
poskytnutí účelové dotace příslušnému územnímu samosprávnému celku,
— komise se dále zabývala též problematikou zákona o střetu zájmů v jeho novelizovaném
znění, jež značně negativně dopadl na veřejné funkcionáře, a to zejména tam, kde veřejný
funkcionář je neuvolněným členem zastupitelstva obce nebo kraje, a přitom na něj dopadá
v plné tíži povinnost rozsáhlého prokazování majetku a svých osobních poměrů vč. možnosti
neomezeného veřejného nahlížení do registru těchto oznámení. Komise podpořila legislativní
snahy o úpravu tohoto stavu do přijatelné podoby, a to alespoň v rozsahu vyjmutí neuvolněných
členů zastupitelstev a sjednocení formy nahlížení do registru oznámení tak, jak je upraveno
u nepolitických funkcionářů,
— řešila též problematiku týkající se disproporce ve výši příspěvku subjektů čerpajících dotace
z ESIF, kdy pro subjekty soukromoprávní povahy, vykonávající veřejně prospěšnou činnost, je
výše spolufinancování nastavena na 0%, zatímco u územních samosprávných celků a jejich
příspěvkových organizací je to 5%. Komise podpořila otevření diskuse na toto téma za účasti
územních partnerů a podpořila aktivní postup SMO ČR v této věci,
— v první polovině roku byla za aktivní spolupráce Komise otevřena problematika týkající
se tvorby „Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+“ (později nazývána též jako „Klientsky
orientovaná VS 2030“) vč. osobní účasti zástupce Komise na příslušné pracovní skupině,
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— za účasti ustanoveného zástupce Komise v příslušné pracovní skupině při MV ČR byla též
zahájena diskuse nad přípravou elektronického registru obecně závazných vyhlášek územních
samosprávných celků,
— Komise byla též aktivní ve věci navrhovaného rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního
úřadu na územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, kde schválila zásadní
připomínky k legislativnímu návrhu novely Ústavy ČR a zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
ČR, jež byly následně uplatněny,
— komise i nadále pokračovala v řešení problematiky informačního práva, a to projednáním
navrhované novely zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kde většina
krajů samostatně uplatňuje zásadní připomínky v rámci mezirezortního připomínkového
řízení k předloženému návrhu MV. Komise opakovaně navrhla zahájení legislativních prací
na zcela nové právní úpravě této oblasti, která by nahradila nevyhovující „zákon č. 106“, jehož
rozdílná interpretace a aplikace na různých úrovních způsobuje značné problémy a právní
nejistotu dotčených subjektů,
— v daném období bylo též započato řešení problematiky všeobecné rekodifikace veřejného
stavebního práva a postupné obsazování příslušných pracovních skupin, řešících tuto
problematiku,
— na základě podnětu ze strany MV ČR byla též diskutována otázka případného zavedení
přímé volby starostů a hejtmanů, od čehož bylo následně po zpracování předběžné analýzy
ministerstvem vnitra a vyjádření jednotlivých dotčených zástupců upuštěno.

Komise Rady AKČR pro životní prostředí a energetiku
— jedním z hlavních témat bylo řešení tzv. kůrovcové kalamity a podpora lesního hospodářství
v souvislosti s obnovou lesů. Kraje v rámci zefektivnění boje proti kůrovci od ministerstva životního
prostředí požadovaly zjednodušit pravidla pro poskytování dotací, nerozmělňovat prostředky do
nových dotačních titulů a posílit stávající. I přes požadavky krajů o zjednodušení administrace,
která by urychlila poskytování prostředků, k většímu posunu ze strany státu nedošlo,
— dalším navazujícím tématem byla otázka sucha a hydrologických extrému a související témata
včetně plánování v oblasti vod a užšího zapojení krajů, do této činnosti a dále problematika
vodovodů a kanalizací, eutrofizace vod a emisních limitů, včetně plánování dotačních podporů,
— v rámci novely vodního zákona komise formulovala několik zásadních připomínek, a to včetně
problematické povinnosti pro každou obec z rozšířenou působností zpracovávat plán pro sucho
a zřizovat komise pro sucho, která by znamenala neúměrný nárust administrativní agendy obcí,
— komise také opakovaně řešila otázku Národní adaptační strategie a aktivně spolupracovala
s ministerstvem životního prostředí na návrzích, jak zmírnit dopady změn klimatu na
životní prostředí,
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— své výhrady k fungování záchranných stanic pro handicapovaná zvířata a navazující problém
s výskytem velkého počtu exotických šelem přednesla několikrát a žádala o spolufinancování
záchranných stanic ze strany státu,
— v oblastí energetiky, komise probírala efektivní využívání obnovitelných zdrojů a budoucnost
oběhového hospodářství,
— aktivně jednala a diskutovala přípravu nové odpadové legislativy s cílem podpory pozice krajů
a vyšší progrese omezení skladkování a vyjádřila se za jasnou podporu všem řešením, které
situaci v odpadovém hospodářství zlepší a zefektivní zpracování odpadů,
— komise se pravidelně zabývala i efektivním čerpání prostředků jak z národních, tak evropských
dotačních zdrojů (odkanalizování obcí, ochrana přírody, odpady, vodní hospodářství apod.).

Komise Rady AKČR pro chytré regiony
— komise se s ohledem na změnu ve vedení komise v roce 2018 nesešla a neprojednala tak
žádné téma.

Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, zemědělství a venkov
— prioritním tématem komise byla příprava nového programového období pro roce 2020
(tj. 2021–2027). V rámci budoucího nastavení čerpání dotací z Evropských fondů se komise
zaměřila na několik hlavních zásad, které byly v rámci jednání s územními partnery
prosazovány, a to:
― co funguje nerušit; zjednodušit systém,
― žádné nové strategie, nenásobit počet aktérů v implementaci,
― transparentnost, žádná subjektivní kritéria,
― prioritní – užší zaměření,
― nesoutěžit, kde to není nezbytně nutné,
― aktualizace a pokračování stávajících IN strategií,
― návaznost na ověřené nástroje RAP, KAP za předpokladu jejich plné funkčnosti,
― implementace IROP 2,
― řídící orgán – MMR,
― zprostředkující subjekt – CRR ČR s krajskými pobočkami,
― monitorovací výbor IROP II,
— komise pro toto téma zřídila také speciální pracovní skupinu krajů pro přípravu programového
období po roce 2020 (PSK2020+),
— jednání komise se v roce 2018 účastnila i ministryně pro místní rozvoj, kdy informovala
o východiscích pro pozici ČR v rámci vyjednávání k budoucnosti kohezní politiky po roce 2020
a diskusí, které se aktuálně vedou k této problematice na evropské i národní úrovni,
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— komise neopomněla ani stávají programové období, zejména čerpání prostředků
z Integrovaného operačního programu s ohledem na aktuální výzvy,
— v rámci tématu venkov komise řešila participaci krajů v Pracovní skupině pro rozvoj venkova,
která pracuje pod Výborem pro udržitelné municipality nebo lepší nastavení soutěže Vesnice
roku, kdy kraje po MMR požadovaly jednoduší pravidla pro zapojení obcí a možnost vetší
spolupráce na organizaci soutěže.

Komise Rady AKČR pro bezpečnost
— komise se zabývala dotačními programy pro jednotky sborů dobrovolných hasičů,
— zabývala se pracovní skupinou MV pro zaměstnávání cizinců,
— zabývala se útvary krizového řízení a jejich začlenění v rámci organizační struktury kraje,
— projednala koncepci ochrany měkkých cílů, přípravu dotačních programů na ochranu
měkkých cílů,
— řešila bezpečnost školských zařízení,
— diskutovala požadavky na vládu a potřeby realokací dotačních titulů v oblasti bezpečnosti,
— komise rovněž řešila otázku novely zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, kterou předložilo GŘ HZS ČR,
— projednala výstupy Auditu národní bezpečnosti a Hodnotící zprávu kontrol výkonu přenesené
a samostatné působnosti v oblasti krizového řízení 2014–2016,
— komise se věnovala vyhodnocení Orkánu Herwart (činnost krajů/ORP, nastavení spolupráce
s energetickými společnostmi),
— projednala informace podané k náhradám za osobní a věcnou pomoc za vzniklé škody
v návaznosti na zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění
pozdějších předpisů,
— hodnotila Memorandum o spolupráci při vyrozumívání zástupců obcí a krajů o událostech
ovlivňujících bezpečnostní situaci na území obce nebo kraje mezi MV, PČR, AKČR a SMO ČR,
— komise jednala se zástupci MV ve věci rozvoje a modernizace informačních systémů pro
nakládání s utajovanými informacemi (RAMIS UI) k zajištění výstavby nových informačních
systémů VegaT-2G, VegaD-2G a Beta-2G, které nahradí stávající informační systémy Vega-T,
Vega-D a Beta a umístěním technologií informačního systému VegaD-2G na krajích,
— projednala se zástupci Správy státních hmotných rezerv možnosti poskytování
pohotovostních zásob ze SSHR mimo krizové stavy (aplikace – využití § 4a) zákona
č. 97/1993 Sb., o působnosti SSHR).
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Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě
— otázkou digitálně technických map (DTM) se komise zabývala opakovaně a komplexně,
a to s cílem dospět k ucelenému a důvěryhodnému systému pro správu a využívání údajů
o technické infrastruktuře na území ČR. Systém má za úkol sloužit veřejné správě pro výkon
jejich pravomocí v oblasti územního plánování a stavebního řízení, tak i vlastníkům pozemků
a nemovitostí, stavebníkům a široké veřejnosti pro ochranu jejich práv a zájmů. Aplikace
konceptu do praxe byla řešena se všemi relevantními partnery, kteří byli na jednání komise
pravidelně zváni, tj. jak gesční ministerstva (vnitro, místní rozvoj, průmysl a obchod), tak
ostatní subjekty podporující rozvoj informačních technologií obecně i ve veřejné správě (Svaz
měst a obcí, Unie ICT, Hospodářská komora atp.). Výsledkem společné práce je Memorandum
na podporu vzniku Digitálně technické mapy České republiky, které podepsalo bezmála dvacet
partnerů v četné Asociace krajů ČR,
— dalším tématem, které komise řešila v souvislosti s vazbou na krajské samosprávy je
elektronizace zdravotnictví a navazující projekty, tj eRecept, NIX ZD (zavádění přeshraniční
služeb eHealth v ČR), Národní kontaktní místo pro eHealth a vytvoření standardů pro
informační systémy sloužící pro vedení a výměnu zdravotnické dokumentace,
— problematika výstavby vysokorychlostních sítí byla také jednou z prioritních témat komise
v roce 2018, kdy kraje považují za nezbytné nastavení vhodných podmínek a shody orgánů
státní správy ve věci rychlejšího administrativního a faktického zavádění vysokorychlostního
internetu i na místa, která jsou prozatím nepokrytá,
— podporu komise měla také iniciativa vlády v souvislosti s agendou Digitální Česko konkrétně
elektronická identita a portál občana. Kraje se zasazovaly o to, aby byl vytvořen jasný akční
plán a aby byly do jeho realizace aktivně zapojeny,
— jako každý rok kraje prostřednictví komise spolupracovaly na projektu „Kraje pro bezpečný
internet“, který usiluje o zvýšení informovanosti o rizicích internetu a možnostech prevence
a pomoci.

Komise Rady AKČR pro zahraniční spolupráci
— komise projednala priority zahraniční spolupráce z pohledu krajů a informace k proběhlé
zahraniční služební cestě do provincie Zhejiang v Číně,
— komise pravidelně informovala kraje o svých akcích a plánovaných zahraničních cestách.
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MEMORANDA O SPOLUPRÁCI
A SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ
V roce 2018 byly uzavřeny celkem 3 memoranda o spolupráci a společná prohlášení.
č. Název
1.

Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Kraje pro bezpečný internet“ s Policii ČR.

2. Memorandum o spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR
3.

Memorandum o společném postupu při stanovování výkonového zpoplatnění některých
silnic 1. třídy mezi AKČR, SMOČRem a Ministerstvem dopravy ČR.
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ZÁŠTITY UDĚLENÉ RADOU
ASOCIACE KRAJŮ ČR
V roce 2018 udělila Rada Asociace krajů ČR celkem 36 záštit
AKCE
projekt Slavností setkání královských přemyslovských měst České republiky
projekt Stavby století republiky 1918 – 2018
soutěž CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2018
projekt SMART REGIONY 2018 – PODPORA ROZHODOVÁNÍ
PŘI PROCESECH VÝBĚRU A ZAVÁDĚNÍ SMART ŘEŠENÍ V REGIONECH
výstava Regiony České republiky 2018
benefiční cyklistická jízda HANDY CYKLO MARATON
22. ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO 2018
Youth Startup Festival Brno 2018
projekt České a slovenské stavby století
19. ročník soutěže BIBLOWEB 2018
cyklus Odpadové dny 2018
projekt Festival OČIMA GENERACÍ 2018
23. ročník mezinárodního odborného sympozia MOSTY 2018
14. ročník Festivalu muzejních nocí 2018
soutěž Stavba roku 2018
8. středoevropský veletrh CZECHBUS 2018
veletrhy CZECH TRAVEL MARKET 2018, FOR GASTRO & HOTEL
stavební veletrh FOR ARCH 2018
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AKCE
soutěž Česká cena za architekturu 2018
XXVII. Ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR GAUDEAMUS 2018
11. ročník celostátního setkání učňovské mládeže MACHŘI ROKU 2018
10. ročník přehlídky vítězů vybraných soutěží
odborných dovedností žáků středních škol ČESKÉ RUČIČKY
3. ročník festivalu Wine&Art 2018
kniha Česko, země hojnosti tradic, zážitků a příležitostí
6. ročník konference PERSONALISTIKA, PRÁVO A VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
festival Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou 2018
XXV. ročník mezinárodního mozartovské soutěže
pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS 2018
7. ročník ankety Kraj mého srdce 2018
veletrh cestovního ruchu DOVOLENÁ 2019
27. ročník soutěže Zlatý pohár Pivex - PIVO 2018;
6. ročník soutěže Zlatý soudek Pivex 208
21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE
18. ročník konference INMED 2018
veletrhy GO a REGIONTOUR 2019
22. ročník Konference ISSS
soutěž Zlatý erb 2019
celorepubliková soutěž EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA 2019
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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

