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Vážení přátelé,

Předkládáme Vám již devátou výroční zprávu Asociace krajů 
České republiky, která shrnuje činnost asociace, tentokrát v roce 
2013.

Rok 2013 byl pro Asociaci krajů ČR rokem významných změn 
a usilovné práce. Změny, se kterými se AKČR musela vypořádat, 
se týkaly především výměn vlád ČR, které se v minulém roce ode-
hrály a to oproti původním předpokladům.

Konec vlády trojkoalice v čele s premiérem Petrem Nečasem byl 
dramatický a skandální. Pro Asociaci krajů ČR tato změna nic-
méně znamenala, že se zcela změnila komunikace mezi centrál-
ní vládou a mezi vedením krajů že se zcela zásadně a pozitivně 
změnila i forma komunikace a diskuze o zásadních a věcných 
tématech, které se bytostně dotýkaly života občanů krajů. 

Po mimořádných volbách do poslanecké sněmovny pak po vlá-
dě Jiřího Rusnoka nastoupila vláda premiéra Bohuslava Sobot-
ky a je zřetelné, že se díky nově nastavené spolupráci daří lépe 
uplatňovat naše představy o řízení regionů.

Rok 2013 je možné jednoznačně pro Asociaci krajů ČR označit 
jako úspěšný. Podařilo se udržet význam a vliv regionálních re-
prezentací na chod a řízení státu. Jsme stále respektovanějším 
partnerem pro centrální vládu a její ministři přistupují k jednání 
s regiony se vší vážností. Zároveň se podařilo uzavřít mimořádně 
obtížné období, kdy se vláda Petra Nečase snažila o destrukci 
systému krajských samospráv, a kdy jsme často zcela nečekaně 
museli odolávat útokům na krajské rozpočty a kdy jsme muse-
li suplovat roli státu v tak zásadních věcech, jako je fungování 
zdravotnictví, školství, policie a ostatních složek Integrovaného 
záchranného systému. To vše pak na vrub krajských rozpočtů 
a na úkor investic například do dopravní infrastruktury.

Oceňuji jednoznačně věcný přístup všech členů Rady AKČR. Kon-
struktivní postoj ke všem projednávaným tématům, schopnost 
sjednotit naše postoje do výsledné podoby a odhodlání s jakým 
za tímto postojem stojíme, by nám mohla závidět každá poli-
tická reprezentace a tato schopnost nám dává veliký potenciál, 
který jsme jednoznačně a bezezbytku využili. Zároveň otevřeně 
oceňuji práci všech odborných komisí při AKČR. Práce, kterou 
ve prospěch Rady AKČR odvádějí, je pro výsledný obraz práce 
asociace nezbytná.

V roce 2013 se Rada sešla na 6 zasedáních a klíčová témata těchto 
jednání byla mimo jiné čerpání prostředků z fondů EU. Věnovali 
jsme se především budoucnosti a schopnosti krajů předcházet 
problémům, které v dané době blokovaly čerpání evropských 
peněz. Shodli jsme se na koordinování postupu ve věci korek-
ce v případech diskriminačního zadávacího řízení v kausách tzv. 
„vlastnictví obaloven“,a potřebě prosazovat aktivní účast krajů 
na implementaci fondů EU.

Odmítli jsme důrazně odpovědnost za chyby, kterých se kraje 
jako příjemci dotací nedopustily. (otázka tzv. korekcí). Kritizo-
vali jsme vládu za neochotu přijmout navrhovanou alternativu 
půjčky úřadům regionálních rad a za následné zastavení čerpaní 
prostředků z fondů EU. 

Bohužel, ani v roce 2013 se našim krajům nevyhnuly neočekáva-
né pohromy. Tentokrát v podobě povodně, která postihla české 
kraje v červnu minulého roku. Stejně jako v letech předešlých, 
ukázaly kraje vzorový příklad kooperace a solidarity a dokázaly 
spolupracovat nejen v krizových dnech na přímé pomoci posti-
ženým oblastem, ale i v týdnech a měsících po povodni na od-
straňování následků a škod, které velká voda přinesla. Osobně 
především oceňuji příkladný vztah regionálních reprezentací 
k podpoře složek IZS. Ani v budoucnu se bohužel pravděpodob-
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ně nevyhneme podobným katastrofám a naše podpora Integro-
vaného záchranného systému se nepochybně vrátí v podobě za-
chráněných lidských životů a v minimalizování hmotných škod. 

Řešili jsme též naléhavou situaci, kde stát selhával ve financo-
vání sociálních služeb. Kraje se snažily udržet úroveň sociálních 
služeb ve funkčním stavu. Potřeba financování neodpovídala 
tehdejším možnostem krajů a napjatým krajským rozpočtům. 
Stát tak přenášel odpovědnost na kraje a finanční prostředky do 
sociálních služeb neustále snižoval.

Rada AKČR projednala i složitou situaci v krajském zdravotnictví, 
zejména špatnou úhradovou vyhlášku, proplácení záloh a pla-
teb od zdravotních pojišťoven, důvody k obavě o osud krajského 
zdravotnictví byly oprávněné. Opakovaně jsme se přihlásili ke 
snaze jednat jak se zástupci ministerstva zdravotnictví, tak Všeo-
becné zdravotní pojišťovny o nápravě tohoto stavu, který přímo 
ohrožuje dostupnost i kvalitu krajského zdravotnictví.

V následujícím období se role Asociace krajů nemění. Naším 
hlavním úkolem je i nadále trpělivě prosazovat, aby regiony dál 
sehrávaly významnou roli při ochraně zájmů svých občanů. Evro-
pa je Evropou regionů a my nesmíme podcenit žádný z problé-
mů, který před nás čas a měnící se společnost postaví.

JUDr. Michal Hašek
předseda Rady Asociace krajů ČR,
hejtman Jihomoravského kraje
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O ASOCIACI KRAJŮ ČR
ÚVOD
Asociace krajů ČR (dále jen AKČR) je zájmovým sdružením právnických osob, které 
byla založeno 8. 7. 2001. Jejími členy je všech 13 českých a moravských krajů a hlavní 
město Praha.
Přestože má existence AKČR krátkou historii, patří k nejrespektovanějším organizacím 
veřejné sféry a to díky své schopnosti vést debatu o všech záležitostech, které ovlivňují 
činnost krajů, a tak i možnosti účinně pracovat v jejich prospěch. 

POSLÁNÍ
Hlavním cílem AKČR je prosazování společných zájmů svých členů, tj. především péče 
o všestranný rozvoj území krajů a o potřeby občanů, kteří v nich žijí. 
AKČR poskytuje krajským samosprávám služby sahající od zastupování zájmů krajů 
vůči parlamentu, vládě a evropským institucím, až k vypracovávání různorodých zpráv, 
stanovisek a iniciativ v celé škále činností krajů, které zajišťují ze zákona.
AKČR si klade za cíl usnadňovat svým členům výměnu zkušeností v mnoha oblastech 
veřejné správy, od systému vzdělávání přes zdravotnictví, informační technologie, ob-
last sociálního zabezpečení a jeho reformu až po životní prostředí, nebo čerpání pro-
středků z evropských fondů. AKČR poskytuje podporu krajům v jejich mezinárodních 
aktivitách a asistenci členům české národní delegace ve Výboru regionů.
AKČR od svého vzniku významně ovlivňuje politické a společenské dění a podporuje 
společné zájmy a práva krajů, které se v AKČR spojily, v souladu s principy Evropské 
charty místních samospráv. 

STRUKTURA 
Rada AKČR
Vrcholným orgánem AKČR je Rada Asociace krajů ČR (dále jen Rada), jejímiž členy jsou 
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy. Rada volí z řad svých členů předsedu 
a místopředsedy. Základním způsobem jednání a rozhodování Rady je zasedání.K přije-
tí usnesení Rady je třeba nadpoloviční většiny všech jejích členů. Souhlasu všech členů 
Rady je třeba k přijetí usnesení, jímž se mění stanovy, přijímá nový člen AKČR nebo 
stanoví výše členského příspěvku. 

Členové Rady (rok 2013)
JUDr. Michal Hašek, předseda Rady AKČR, hejtman Jihomoravského kraje
MUDr. Jiří Běhounek, 1. místopředseda Rady AKČR hejtman Kraje Vysočina
Miroslav Novák, místopředseda Rady AKČR, hejtman Moravskoslezského kraje
Mgr. Jiří Zimola, místopředseda Rady AKČR, hejtman Jihočeského kraje
Milan Chovanec, místopředseda Rady AKČR, hejtman Plzeňského kraje
Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor Hlavního města Prahy
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Předseda AKČR
Volební období předsedy je dvouleté. Předseda je statutárním orgánem AKČR, svolává 
a řídí zasedání Rady a plní další úkoly vyplývající ze Stanov AKČR. Předsedu zastupují 
místopředsedové na jeho pokyn nebo v určeném pořadí. Předseda je ze své činnosti 
odpovědný Radě. 

Kancelář AKČR
Kancelář AKČR zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů AKČR, organizačně a technicky za-
bezpečuje jejich činnost a plní další úkoly uložené Radou nebo předsedou. V čele stojí 
ředitel, který je za činnost Kanceláře odpovědný předsedovi. 
V roce 2013 pracovalo v kanceláři šest zaměstnanců a ředitel:
Ředitel Kanceláře: Radek Polma
Zástupkyně ředitele: Ing. Ivana Pánková
Asistentka ředitele Kanceláře: Zuzana Indrová
Odborní pracovníci Kanceláře: Ing. Eva Vrbová, MBA, Ing. Tomáš Kupec, Mgr. Zuzana 
Lištiaková

Odborné orgány Rady AKČR
Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit oborné 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 nezapočí-
tává. Odborné orgány Rady mohou k řešení konkrétního úkolu nebo konkrétní odbor-
né oblasti zřídit pracovní skupinu. Za svou činnost jsou odpovědny Radě. 

Financování
AKČR je financována formou pravidelných členských příspěvkůurčených pro provoz 
administrativního zázemí poskytovaného Kanceláří. 
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Statutární město: Praha

Rozloha kraje: 496 km2

Počet obyvatel: 1 246 240

Počet měst a obcí: 1

Kontakt: Magistrát hl. m. Praha

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1 

e-mail – info@praha.eu

tel. – 12 444

www.praha.eu

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA
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ÚVODNÍ SLOVO 
PRIMÁTORA

Před mým nástupem do funkce primátora hl. m. Prahy jsem si předsevzal několik osobních cílů. Jedním z nich bylo posílit 
kooperaci se všemi dotčenými subjekty a organizacemi, které mohou významně pomoci rozvoji města jako takového. 
Zavedli jsme odborné debaty s urbanisty, sociology, zástupci občanských sdružení, pravidelně jednáme s řediteli ma-
gistrátních odborů, městských příspěvkových organizací, se zástupci vysokých škol, podnikateli, zástupci vlády a obou 
komor parlamentu. Ovšem svého cíle jsem v zásadě nedosáhl. Mnohde totiž nebylo co posilovat a na co navazovat. Té-
měř většina zástupců pražských vysokých škol se nám svěřila, že s někým z vedení města jedná vůbec poprvé. Vzájemná 
komunikace, natož spolupráce tedy byla nulová. Primární výtkou směrem k hlavnímu městu tak logicky nebyl nedostatek 
peněz, ale nulový zájem. Město neznalo potřeby klíčových organizací, nerozvíjelo jejich (a tedy i svůj vlastní) potenciál 
a bylo zcela nečitelné.

Situace pohříchu připomínala absurdní obraz spojitých nádob s nepropustnou zátkou uprostřed.

Právě v unikátní příležitosti participovat na funkčním systému kooperace napříč celou zemí vidím hlavní přínos Asociace 
krajů ČR. Máme za sebou patrné dílčí i společné úspěchy. Vzájemná kooperace a snaha komunikovat s druhým, ač se liší 
naše názory, problémy, možnosti či snad politické preference, to je ta největší příležitost, kterou se musíme pokoušet 
zas a znovu konstruktivně využít. 

Lidé mají větší šanci uspět na základě vzájemné spolupráce než o samotě. To platí nejen pro manželství, provoz firmy, 
ale bez výjimky i pro naši organizaci.

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
primátor Hlavního města Prahy
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EKONOMIKA
Hospodaření hlavního města Prahy jako 
celku (obce i kraje současně) skončilo 
k 31. 12. 2013 přebytkem hospoda-
ření ve výši 4,5 mld. Kč, na kterém se 
podílí vlastní hlavní město Praha pře-
bytkem hospodaření ve výši 3,4 mld. Kč 
a městské částí hlavního města Prahy 
rovněž přebytkem hospodaření ve výši 
1,1 mld. Kč. Nejvýznamnějšími kapito-
lami rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy z hlediska běžných (provozních) 
výdajů se staly jako již tradičně kapitola 
Doprava (14,6 mld. Kč) a kapitola Škol-
ství, mládež a sport (11,1 mld. Kč). Mezi 
nejvýznamnější investiční akce vlastního 
hlavního města Prahy v roce 2013 patřily 
následující stavby: protipovodňová opat-
ření na ochranu Prahy (40,1 mil. Kč), tu-
nelový komplex Blanka (2,5 mld. Kč), tzv. 
Jinočanská spojka (165,2 mil. Kč), chod-
níkový program (51,1 mil. Kč), výstavba 
mateřské školky Slivenec (32,4 mil. Kč), 
výstavba a modernizace sportovišť 
(63,4 mil. Kč), výstavba pavilonu Domova 
pro seniory Zahradní město (40,0 mil. Kč), 
výstavba pavilonu Domova pro senio-
ry Malešice (22,7 mil. Kč), dokončení 
plaveckého areálu Šutka (117,5 mil. Kč) 
a dále množství investičních akcí v oblasti 
technické infrastruktury či rekonstrukce 
komunikací. Ratingové hodnocení opět 
potvrdilo finanční stabilitu metropole.
Správa majetkového portfolia měs-
ta, podpora podnikání
Město pokračuje v úsilí o standardizaci 
a optimalizaci při správě svého majet-
kového portfolia, zejména akciových 
společností s majetkovou účastí města. 
Předpokládá se zavádění prvků corpo-
rate governance do městských společ-
ností a sjednocování pravidel pro řízení 

a hodnocení činnosti městem ovláda-
ných společností. 
Byly učiněny praktické i institucionální 
kroky ke koordinaci podpory podnikání 
a inovací v rámci města, proběhl první 
ročník projektu Inovační vouchery. Měs-
to usiluje o rozšíření spolupráce v před-
mětné oblasti v rámci ČR i v mezinárod-
ním měřítku.

DOPRAVA
Město pokračuje ve velkých investičních 
akcích a to ve výstavbě prodloužení trasy 
metra V.A. a městského okruhu (tunelo-
vý komplex Blanka). Dalšími významnými 
akcemi je schválení nové Koncepce roz-
voje zón placeného stání, Koncepce od-
straňování bariér ve veřejné hromadné 
dopravě a opatření pro bezpečný pohyb 
chodců a cyklistů.
Metro V. A: 
Nový úsek povede ze stanice Dejvická do 
stanice Nemocnice Motol. Linka A bude 
mít čtyři nové stanice – Bořislavka, Ná-
draží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice 
Motol. Po uvedení do provozu proje-
de souprava z Dejvické do Nemocnice 
Motol za 7,5 minuty. Prodloužení met-
ra zkvalitní dopravní obsluhu zejména 
v oblasti Prahy 6 a nemocničních areálů 
v Motole. Nabídne desetitisícům Pražanů 
rychlejší a příjemnější cestování do prá-
ce, do škol i za zábavou, sníží se i do-
pad emisí z dopravy na ovzduší. V dubnu 
roku 2015 se předpokládá uvedení do 
zkušebního provozu. Prodloužení trasy 
A metra je významně spolufinancováno 
z OP Doprava i EIB. 
MO Blanka: 
Výstavba nejdelšího městského tunelo-
vého komplexu v Evropě pokračuje. Bu-
doucí severozápadní součást městského 

okruhu bude měřit celkově 6 382 metrů 
a povede od křižovatky Malovanka u se-
verního portálu Strahovského tunelu ke 
křižovatce Troja. První auta by na ni měla 
vyjet v druhé polovině roku 2014. Zhoto-
vitelem stavební části projektu je Metro-
stav a.s. a investorem Hlavní město Praha.
Koncepce zón placeného stání: 
Byla zahájena příprava nové koncep-
ce zón placeného stání na území hl. m. 
Prahy, která počítá s rozšířením regulace 
parkování i na další městské části a rov-
něž počítá s využitím moderních metod 
placení a následné kontroly. 
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné 
hromadné dopravě a opatření pro bez-
pečný pohyb chodců a cyklistů:
V roce 2013 byla zpracována Koncepce 
odstraňování bariér ve veřejné hromad-
né dopravě v hlavním městě Praze, která 
zhodnotila dosavadní úpravy usnadňují-
cí pohyb po městě osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace a defino-
vala priority do roku 2025. Hl. m. Praha 
i nadále pokračuje v realizaci opatření pro 
bezpečný pohyb cyklistů po městě, ať již 
výstavbou samostatných cyklistických ste-
zek, tak i rozšiřováním dopravního zna-
čení na stávajících komunikacích. V roce 
2013 bylo vyznačeno více jak 27 km cyk-
lotras a realizováno téměř 7 km dopravní-
ho značení na vozovkách. V oblasti snižo-
vání počtu i následků dopravních nehod 
byly realizovány investice do komunikací 
a finančně i metodicky byla podporována 
dopravní výchova dětí i dospělých. Jelikož 
Praha nesplňuje podmínky pro čerpání 
ROP, je pro budování cyklokomunikací 
využíván vlastní OP Praha – Konkurence-
schopnost, z něhož jsou spolufinancovány 
i bezbariérové vstupy do metra a moder-
nizace tramvajových tratí.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
V roce 2013 se HMP zaměřilo přede-
vším na zvyšování kvality a modernizace 
vzdělávání, na zkvalitnění školních vzdě-
lávacích programů a v neposlední řadě 
na zkvalitnění výuky cizích jazyků, která 
je již od roku 2010 podporována „Met-
ropolitním programem podpory středo-
školské jazykové výuky“.
V rámci vytváření podmínek pro osob-
nostní rozvoj dětí, žáků a studentů bylo 
podporováno vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávací-
mi potřebami zvýšením počtu asistentů 
pedagoga. HMP v rámci zvyšování pro-
fesionality a společenského postavení 
pedagogických pracovníků přispělo fi-
nančními prostředky k další motivaci pro 
setrvání v tomto nelehkém zaměstnání. 
V rámci investičních akcí přispělo HMP 
i jednotlivé MČ na rekonstrukce škol 
a jejich modernizace včetně vybavení 
učeben nemalými finančními částkami. 
V rámci harmonizace vzdělávací nabídky 
byla realizována prostupnost a propoje-
nost vzdělávacích systému na vybraných 
středních odborných školách, což vede 
k úspěšnému ukončení středoškolského 
vzdělávání na určitém stupni vzdělání.
Školství se jako každoročně prezento-
valo významnými celopražskými akcemi 
pro širokou veřejnost. Jednalo se napří-
klad o tradiční festival mateřských škol 
Pražská mateřinka 2013. Cílem tohoto 
projektu je rozvoj osobnosti dítěte před-
školního věku, důraz je kladen na tvoři-
vou aktivitu a citlivost nejen vůči druhým 
lidem, ale i k životnímu prostředí.
Dále byl realizován již 18. ročník výstavy 
Schola Pragensis, přehlídka pražských 
středních škol. Výstavu navštívilo přibližně 
40 tis. osob. Návštěvníkům se v expozi-
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cích, představilo celkem 149 vystavova-
telů, mezi nimiž byly také např. pedago-
gicko-psychologické poradny, Úřad práce 
hl. m. Prahy a samozřejmě střední školy 
všech typů a všech zřizovatelů. 
Expozice výstavy byla opět rozšířena 
o prezentaci projektu ŘEMESLO ŽIJE!. 
Návštěvníci měli možnost zhlédnout kva-
litní videa o vybraných řemeslech a vy-
zkoušet si své manuální dovednosti při 
práci s konkrétním materiálem.
V rámci základního uměleckého vzdělá-
vání byl nově realizován „ZUŠ Maraton“ 
jako celodenní přehlídka hudebních a pě-
veckých sborů základních uměleckých 
škol zřizovaných HMP. Pražské základní 
umělecké školy každoročně společně or-
ganizují nejrůznější kulturní akce a upřed-
nostňují tak vzájemnou spolupráci škol 
stejného zaměření. Takováto úzká koope-
race škol, jakou reprezentují pražské ZUŠ, 
nemá v hlavním městě srovnání.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI
Na zajištění poskytování sociálních 
a zdravotních služeb na území hl. m. 
Prahy v potřebném rozsahu a kvali-
tě bylo v r. 2013 vyčleněno z rozpočtu 
hl. m. Prahy 1 190 362 200 Kč, z čehož 
807 238 100 Kč bylo určeno na pokrytí 
provozních nákladů organizací zřizova-
ných hl. m. Prahou. Jedná se o 29 zaří-
zení poskytujících sociální služby (pře-
vážně domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem, domovy pro osoby 
se zdravotním postižením aj.) a 5 zdra-
votnických zařízení včetně Zdravotnické 
záchranné služby hl. m. Prahy. 
Hl. m. Praha zajišťuje lékařskou pohoto-
vostní službu jednak ve vlastním zaříze-
ní – Městské poliklinice Praha – jednak 
prostřednictvím finanční dotace na její 

zajištění ve velkých státních nemocnicích 
na území města. Od 1. 1. 2013 začala 
navíc Městská poliklinika Praha provozo-
vat protialkoholní záchytnou stanici na 
Bulovce.
Jako součást Domova pro seniory Ma-
lešice bylo nově otevřeno „Alzheimer 
centrum“ s kapacitou 30 lůžek, které 
poskytuje sociální pobytovou službu 
klientům s Alzheimerovou chorobou 
a ostatními typy demencí. Dlouhodobě 
je této cílové skupině věnována ze strany 
hl. m. Prahy zvýšená pozornost v souladu 
se Střednědobým plánem rozvoje soci-
álních služeb 2013 – 2015. V průběhu r. 
2013 byla navýšena kapacita v Domově 
pro seniory Kytlice (2 místa) a v Domo-
vě Leontýn – chráněné bydlení (4 místa). 
Některá zařízení zřizovaná hl. m. Prahou 
získala Značku kvality, udělovanou Aso-
ciací poskytovatelů sociálních služeb ČR, 
certifikát ISO aj.
V r. 2013 bylo odborem zdravotnictví, 
sociální péče a prevence Magistrátu 
hl. m. Prahy (MHMP) zahájeno tzv. „zjiš-
ťování informací o službách“. Jedná se 
metodickou podporu a kalibraci vykazo-
vání statistických dat. 
Z iniciativy MHMP byla realizována se-
tkání pracovních skupin složených ze zá-
stupců poskytovatelů jednotlivých druhů 
sociálních služeb. Výstupy z těchto sku-
pin jsou využívány mj. pro optimalizaci 
parametrů budoucí sítě sociálních služeb 
na území města. 
Hl. m. Praha vypsalo, obdobně jako 
v minulých letech, grantová řízení na 
podporu zdravotnictví, rodinné politiky, 
sociálních služeb a akcí celopražského 
významu. Začala se úspěšně naplňovat 
Koncepce řešení problematiky bezdo-
movectví. V rámci zimních opatření pro 

osoby bez přístřeší byla navýšena kapa-
cita v ubytovnách s adekvátní možností 
základního hygienického servisu. Záro-
veň byla posílena terénní sociální práce 
a vše koordinoval dispečink Centra soci-
álních služeb Praha. 
V oblasti prevence kriminality byl realizo-
ván Program prevence kriminality hl. m. 
Prahy na rok 2013 zaměřený zejména na 
problematiku extremismu a kyberkrimi-
nality. Ve spolupráci s městskými částmi 
hl. m. Prahy byly realizovány přednášky 
a semináře pro děti a mládež z oblasti 
prevence kriminality. Projekt hl. m. Prahy 
a Proximy Sociale, o. p. s., Služby v ko-
munitě, se umístil na prvním místě sou-
těže o nejlepší projekt krajů, měst a obcí, 
která je každoročně vyhlašována Minis-
terstvem vnitra. V oblasti protidrogové 
prevence a primární prevence rizikové-
ho chování dětí a mládeže se uskutečnil 
již VI. ročník amatérské filmové soutěže 
„Antifetfest! aneb Jde to i jinak“. V ob-
lasti prevence kriminality, protidrogové 
prevence a primární prevence rizikového 
chování dětí a mládeže byla realizována 
každoroční grantová řízení určená orga-
nizacím působícím ve výše uvedených 
oblastech prevence.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Neinvestiční příspěvek kulturním orga-
nizacím, které zřizuje hl. m. Praha, byl 
v roce 2013 ve výši 925,8151 mil.  Kč, in-
vestiční transfer byl ve výši 39,939 mil. Kč. 
Kromě výdajů krytých dotací hl. m. Prahy 
byly i další, které si organizace financo-
valy ze svých fondů. Uvedené příspěvky 
i investiční transfery kulturním orga-
nizacím zahrnují i účelové neinvestiční 
i investiční dotace ze státního rozpočtu, 

poskytnuté prostřednictvím rozpočtu 
hl. m. Prahy.
V rámci grantového systému bylo v ob-
lasti kultury na rok 2013 uděleno celkem 
478 jednoletých grantů v celkové hodno-
tě 133,195 mld. Kč a 39 víceletých gran-
tů v celkové hodnotě 155,395 mld. Kč.
V systému partnerství hl. m. Prahy v ob-
lasti kultury a volného času bylo uza-
vřeno 33 smluv v celkové hodnotě 
12,405 mil. Kč, dále byl poskytnut příspě-
vek na provoz památníku Heydrichiády 
ve výši 700 000 Kč.
Hlavní město Praha v roce 2013 poskytlo 
granty na památkovou obnovu objektů 
ve výši 42,850 mil. Kč – uzavřeno bylo 
celkem 70 smluv. V rámci programu Re-
generace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón, kte-
ré vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, byly 
poskytnuty příspěvky ve výši 1,040 mil. Kč 
ve prospěch 5 příjemců, jejichž objekty 
se nacházejí na území hl. m. Prahy. 
Rozvoj zahraničních vztahů i v roce 2013 
pokračoval v souladu s koncepcí zahranič-
ní politiky města. Primátor hlavního města 
Prahy se setkal a na témata spolupráce 
mezi městy jednal mj. se starosty Vídně, 
Tbilisi, Barcelony a Drážďan či s preziden-
tem regionu Brusel a prezidentem Kata-
lánské samosprávy. Největšími zahranič-
ně-kulturními akcemi roku 2013 byly Dny 
Tbilisi v Praze a Dny Jeruzaléma v Praze, 
naopak Praha se formou Dnů Prahy pre-
zentovala v Bělehradě. Specifickou a velice 
účinnou prezentací byla i účast hlavního 
města na mezinárodním vánočně-novo-
ročním trhu v Moskvě, jehož součástí byl 
i Pražský vánoční trh. HMP se také již tra-
dičně zúčastnilo dvou největších meziná-
rodních veletrhů nemovitostí – MIPIMu 
v Cannes a EXPO REALu v Mnichově.
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V roce 2013 byly v oblasti cestovního 
ruchu vynaloženy finanční prostředky 
(v celkové výši 25 788 346 Kč) přede-
vším na zahraniční kulturní akce v Praze 
a akce HMP v zahraničí, granty, partner-
ství, kongresový turismus a marketin-
gové kampaně a prezentace. Na gran-
ty (na 20 projektů) bylo celkem v roce 
2013 vydáno 5,320 mil. Kč, v rámci 
partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestov-
ního ruchu bylo na 3 projekty rozděleno 
7,945 mil. Kč. Dále během loňského roku 
bylo s účastí HMP realizováno 11 vý-
znamných akcí, část z nich samostatnou 
organizací, část s pomocí partnerských 
subjektů. Za největší akce roku 2013 
byly považovány prezentace v Bělehradě 
a také prezentace Tbilisi a Jeruzaléma 
v Praze. Celkem bylo na zahraniční kul-
turní akce v Praze a akce HMP v zahrani-
čí vydáno 4 877 543 Kč.
Co se týče návštěvnosti Prahy, rok 2013 
znamenal pro hlavní město opětovné 
překonání vlastního rekordu jak v počtu 
hostů, tak i v množství přenocování v hro-
madných ubytovacích zařízeních. Podle 
aktualizovaných dat vydaných Českým 
statistickým úřadem, v roce 2013 přijelo 
5 899 630 návštěvníků, z toho 851 674 
rezidentů (tj. 14,4 %) a 5 047 956 hostů 
ze zahraničí (tj. 85,6 %); počet přenoco-
vání je uváděn více než 14,65 mil. 
V porovnání s rokem 2012 zaznamenala 
Praha v počtu hostů meziroční přírůstek 
173 176 osob – tzn. nárůst o 3 %. Rezi-
dentů přijelo více o 44 677 osob (+5,5 %), 
nerezidentů o 128 499 osob (+2,6 %). 
Ze zahraničí k nám přijelo nejvíce turistů 
z Německa, druhou příčku obsadili hos-
té z Ruska a třetí v pořadí jsou turisté 
z USA. Největšího přírůstku za rok 2013 
z pohledu jednotlivých zemí dosáhli Ruso-

vé, kterých přijelo o 10 % více než v roce 
2012, roste také podíl hostů z USA či ze 
Skandinávie. Přestože zahraniční hosté 
představují velkou většinu všech návštěv-
níků Prahy, je potěšující, že do metropole 
přijíždí i stále více domácích návštěvníků. 
Podpora domácího cestovního ruchu je 
také jednou z priorit města.
Co se týče kongresového turismu, ten je 
pro hl. m. Prahu významnou hospodář-
skou komoditou zajišťující nejen finanč-
ní příjmy, ale i zaměstnanost. Je tedy 
v zájmu města dále podporovat jeho 
návštěvnost, zachovat a prohloubit její 
mírný nárůst, podpořit její lepší prostoro-
vé a časové rozprostření a vytvořit pod-
mínky pro příjezdovou turistiku v oblasti 
domácího turismu a turismu speciálních 
skupin. Kongresový turismus je v Pra-
ze podporován průběžně, na význam-
né akce je udělována záštita primátora, 
případně propůjčována i jeho rezidence. 
V rámci nové zřizovací listiny je Pražská 
informační služba – příspěvková organi-
zace hl. města Prahy, pověřena finanční 
i personální podporou kongresového tu-
rismu v Praze a zajišťuje i prezentaci hl. 
města Prahy na veletrzích kongresového 
turismu. Zároveň pokračuje Kongresové 
jízdné, které umožňuje organizátorům 
kongresů nabízet jako incentivní pobídku 
pořadatelům volné cestování MHD pro 
účastníky akcí. V roce 2013 byla podpo-
ra hl. m. Prahy navíc poskytnuta 9 kon-
gresům v celkové výši 5 175 000 Kč.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V oblasti odpadového hospodářství pak 
projekt Komplexního nakládání s ko-
munálním odpadem zahrnující i nové 
aktivity směřující ke zvýšení účinnosti 
třídění využitelných složek komunálního 

odpadu. Došlo ke zvýšení počtu sběr-
ných dvorů na území Prahy, přibyla další 
stanoviště podzemních kontejnerů a na 
území hl. m. Prahy byl spuštěn pilotní 
projekt sběru nápojových plechovek na 
vybraných částech města. V oblasti eko-
logické výchovy proběhla již tradiční mě-
síční kampaň ke Dni Země, realizovaná 
ve spolupráci s jednotlivými MČ, svozo-
vými společnostmi a dalšími subjekty. 
Pokračovala podpora a rozvoj systému 
ekologické výchovy v Praze a další akti-
vity v rámci naplňování krajské koncepce 
pro tuto oblast. 
V oblasti péče o parky, přírodní zeleň, 
vodní toky a vodní plochy v Praze byly 
práce výrazně ovlivněny povodňovou situ-
ací z června 2013. Po odstranění nejakut-
nějších povodňových škod na vegetačních 
i technických prvcích pokračovaly i dlou-
hodobé projekty Obnova a revitalizace 
pražských nádrží (např. komplexní revi-
talizace Cukrovarského rybníka a rybníka 
Chvaly) nebo projekty zalesňování země-
dělských půd (les Polník, lesopark Vinice 
III. etapa). V parcích byla mj. dokončena 
rekonstrukce severní cesty v parku na Vít-
kově a dokončena stavba rozšíření zázemí 
pro údržbu Královské obory Stromovka. 
V tomto parku byly také nově kompletně 
opraveny povrchy tří cest z původně lité-
ho asfaltu, který již byl výrazně poškozen. 
Nové povrchy byly dle požadavku orgánů 
památkové péče provedeny jako mlatové 
nebo dlážděné. Do extravilánu Prahy bylo 
také vysázeno více než 600 kusů starých 
odrůd ovocných stromů.
V oblasti udržitelné energetiky byla rea-
lizována řada projektů ke snížení ener-
getické náročnosti veřejných budov, 
především škol. Velká část projektů byla 
spolufinancována z Operačního progra-

mu Životní prostředí. Již dvacátým rokem 
podporovalo město ekologické vytápění 
v domácnostech v rámci Programu Čistá 
energie Praha.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Magistrát hlavního města Prahy jako 
Řídicí orgán spravuje dva operační pro-
gramy, a to Operační program Praha-A-
daptabilita (OPPA), který je financován 
z Evropského sociálního fondu (ESF) 
a Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), 
který financuje Evropský fond pro regi-
onální rozvoj (EFRR). Oba tyto operační 
programy jsou v celonárodním srovnání 
velmi úspěšné, neboť jsou zasmluvněny 
téměř z 90 % z celkové alokace, která 
činila v přepočtu za sledované období 
3,5 mld. Kč u OPPA a 7,5 mld. Kč u OPPK.
Na přelomu let 2013 a 2014 měl OPPA 
v realizaci 412 projektů, ukončeno bylo 
507. U OPPK tyto statistiky činily 16 pro-
jektů v realizaci a 195 projektů bylo 
ukončeno.
Aktuálně Odbor evropských fondů 
MHMP velmi aktivně připravuje nový ope-
rační program pro období 2014 – 2020, 
Operační program Praha – pól růstu ČR, 
který bude multifondový, což znamená, 
že bude financován jak z ESF, tak z EFRR. 
V první polovině července roku 2014 
bude operační program předložen Vládě 
České republiky, v druhé polovině téhož 
měsíce bude předložen Evropské komisi.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Vnitřní správa Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy plní zejména úkoly související 
s chodem samotného úřadu, a to přede-
vším ve dvou níže popsaných oblastech.
Odbor personálních a hospodářských čin-
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ností zajišťoval v roce 2013 personální zá-
ležitosti členů Zastupitelstva a pracovně-
právní vztahy a vzdělávání zaměstnanců. 
Mimo to se v dané oblasti dále podílí na 
vzdělávání zaměstnanců městských částí 
zařazených do úřadů městských částí. 
V další oblasti odbor personálních 
a hospodářských činností zabezpečoval 
v roce 2013 správu movitého a nemo-
vitého majetku, včetně vedení doku-
mentace bezpečností ochrany objektů 
užívaného orgány hlavního města Prahy 
a s tím spojené úkoly Magistrátu souvi-
sející s agendami bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci a požární ochrany, 
včetně agendy odškodňování pracovní 
úrazů. Dále zabezpečuje drobné, údrž-
bové a opravné práce v nemovitostech 
ve vlastnictví hlavního města Prahy, kte-
ré jsou ve správě tohoto odboru, včetně 
uzavírání smluv o dodávkách zařízení, 
materiálu a vybavení pro potřeby orgá-
nů hlavního města Prahy, do čehož spa-
dá i zadávání a vyhodnocení veřejných 
zakázek pro danou oblast.
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Jaký byl uplynulý rok 2013 ve Středočeském kraji? 

Pestrý, dramatický a současně i krátký. Pestrý v tom, kolik se podařilo dokončit úspěšně projektů. Dramatický především 
kvůli katastrofálním povodním, které postihly kraj v květnu a v červnu. A krátký z perspektivy toho, co všechno bych 
chtěl, aby se ve středních Čechách povedlo udělat. Podařilo se nám stabilizovat hospodaření kraje. Daří se nám splácet 
staré dluhy, nové už nepřibývají. Bohužel jsme museli na rok pozastavit financování nejrůznějších projektů z krajských 
fondů. Většinu investičních peněz jsme účelně vynakládali na spolufinancování projektů, na něž se nám podařilo získat 
dotace z Evropské unie. Za velmi důležité považuji, že si administraci veřejných zakázek zajišťujeme sami, bez zprostřed-
kovatelských firem. Rovněž se nám podařilo snížit ceny zakázek často až na polovinu projektované ceny. Dobrou zprá-
vou pro rodiče dětí, které dojíždějí do škol je, že Středočeský kraj stále proplácí školní jízdné. Poměrně úspěšně se nám 
daří pokračovat v opravách komunikací. A to i přesto, že střední Čechy mají nejhustší a zároveň i nejvytíženější silniční 
síť v republice. Velký důraz klade Středočeský kraj také na sociální péči. I přesto, že jsme v roce 2013 dostali ze státního 
rozpočtu na tuto oblast o 90 milionů korun méně, daří se nám tyto služby úspěšně financovat. Věřím, že nejen rok 2013 
uzavírám s vědomím, že jsem se maximálně snažil plnit dané sliby, zlepšovat život spoluobčanům, zefektivňovat chod 
úřadu a postupně snižovat zadluženost kraje. 

Ať je Středočeský kraj i nadále pro nás pro všechny příjemným místem pro život. 

MVDr. Josef Řihák
hejtman Středočeského kraje
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EKONOMIKA
Roční schválený rozpočet Středočeského 
kraje činí cca 16 mld. Kč. Peníze jdou na 
výstavbu školek a škol, domů pro sociál-
ně slabé a seniory, zachování dostupnos-
ti a kvality zdravotní péče a na lepší stav 
silnic. Nezapomíná se ani na integrova-
nou dopravu a propojení kraje s Prahou. 
Vlaková doprava kraje má z 90% ob-
novený vozový park. Vedení kraje letos 
také významně pomohlo obcím a měs-
tům postiženým červnovými povodněmi, 
a to rozhodnutím, že ze svého rozpoč-
tu a z fondu hejtmana poskytne částku 
v celkové výši přibližně 37,5 mil. Kč. Pří-
jmy byly za období leden až září roku 
2013 splněny na 83,2 %. Výdaje byly 
v období leden až září 2013 čerpány 
ve výši 76,4 %. Kraj splácí své závazky. 
Dne 12. 9. 2007 uzavřel Smlouvu o úvě-
ru s Komerční bankou, a.s. s limitem 
4 mld. Kč. Úvěr je splácen čtvrtletně, ko-
nečná splatnost je k 13. 9. 2027. Peníze 
byly použity především na financování 
projektů v oblasti dopravy a zdravotnic-
tví. Zůstatek úvěru k 30. 9. 2013 činil 
3,353 mld. Kč. Středočeský kraj navíc ručí 
za úvěry svých tří oblastních nemocnic 
do výše 1,843 mld. Kč. 

DOPRAVA
Středočeský kraj má nejhustší a nejvíce 
zatíženou dopravní síť. Kraj je vlastníkem 
zhruba 8 600 km komunikací, z toho 
2 376 km silnic II. tříd a 6 252 km silnic 
III. třídy. Vzhledem k omezeným finanč-
ním možnostem kraje je nutné na údržbu 
komunikací čerpat peníze z evropských 
prostředků, především pak z Regionální-
ho operačního programu Střední Čechy. 
Díky finanční podpoře z těchto zdrojů 
byla dokončena řada projektů. Dokonče-

ní oprav se v roce 2013 dočkala i silnice, 
která spojuje Hrdlořezy a Debř na Mlado-
boleslavsku. Na začátku července 2013 
zástupci Středočeského kraje otevřeli 
zrekonstruovaný most v Dolním Cetně. 
Projekt zvýšil bezpečnost a plynulost do-
pravy, což je hlavním cílem rekonstrukcí 
silnic. Opravil se most v obcích Borovnice 
a Čerčany na Benešovsku, silnice ve Šver-
mově u Kladna a ve Vraném nad Vltavou 
byla zajištěna stabilita skalního masivu. 
Pokračují práce na Severovýchodní tan-
gentě v Mladé Boleslavi, která by měla 
výrazně ulevit provozu v centru města. 
Pro zajištění možnosti čerpání finančních 
prostředků z ROP Střední Čechy v obdo-
bí 2012 – 2013 připravil kraj podklady 
pro zahájení zadávacího řízení u více než 
25 investičních akcí v souhrnné výši za 
více než 1,4 mld. Kč z oblasti dopravy. 
Dalších sedm projektů je rozpracova-
ných. Paralelně kraj pracuje i na přípravě 
dalších projektů pro případné dodatečné 
prostředky přidělené na rekonstrukci ko-
munikací II. a III. tříd. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Vedení Středočeského kraje vnímá vzdě-
lávání jako potřebný základ pro zdravý 
rozvoj nejen jedinců, ale celého regio-
nu. Proto pokračuje v podpoře učebních 
oborů formou stipendia. Žáci mají ná-
rok na měsíční stipendium, pokud splní 
požadované podmínky jako je nulová 
neomluvená absence a bezproblémové 
chování. Účinek stipendií je znát. Mezi-
ročně počet žáků přijatých do 1. ročníku 
podporovaných oborů vzrostl. Konkrét-
ně jde o 1183 žáků v roce 2013. Pro 
Středočeský kraj, který sousedí s hlavním 
městem republiky, je příznačný vysoký 
počet vzdělávacích zařízení. K 1. 1. 2013 

bylo registrováno 1275 škol a školských 
zařízení různých zřizovatelů. V minulém 
školním roce se úspěšně podařilo dokon-
čit projekty: Rekonstrukce a přestavba 
školní budovy Odborného učiliště a Prak-
tické školy v Kladně-Vrapicích, Moder-
nizace laboratoří ve zdravotnické škole 
Kolín, Výstavba venkovní učebny v SOŠ 
a SOU Neratovice a v rámci Operační-
ho programu životní prostředí projekt 
Redukce energetické náročnosti areálu 
SOŠ a SOU Dubno. Tyto akce stály zhru-
ba 62 mil. Kč.

ZDRAVOTNICTVÍ 
Vedení Středočeského kraje vnímá zdra-
votnictví jako jednu z klíčových oblas-
tí. Nabízí svým obyvatelům hustou síť 
zdravotnických zařízení. Pod vedením 
hejtmana Josefa Řiháka kraj jako jediný 
plní předvolební sociálnědemokratický 
slib a proplácí regulační poplatky, které 
se hradí při poskytování zdravotní péče 
v jakémkoliv zdravotnickém zařízení na 
území Středočeského kraje. Za rok 2013 
(1. – 3. čtvrtletí 2013) bylo proplaceno 
19,9 mil. Kč, což je 10 471 žádostí. V re-
gionu působí téměř dvě desítky zdravot-
nických zařízení s akutní lůžkovou péčí, 
13 léčeben dlouhodobě nemocných 
a 4 354 ambulantních zařízení zaměře-
ných na primární nebo specializovanou 
zdravotní péči a 295 lékáren. Tyto insti-
tuce spolu navzájem spolupracují za úče-
lem zlepšení zdravotního stavu populace 
Středočeského kraje. Středočeský kraj je 
zakladatelem a jediným akcionářem pěti 
společností – Oblastní nemocnice v Pří-
brami, Kolíně, Kladně a Mladé Boleslavi 
a Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Bene-
šově. Pokud mají občané vážné akutní 
zdravotní potíže, péči jim poskytne Zdra-

votnická záchranná služba Středočeské-
ho kraje, která má 38 výjezdových zákla-
den a 105 sanitních vozů rozprostřených 
tak, aby mohla pacienta ošetřit do 20 mi-
nut. Za tímto účelem vznikla řada nových 
stanovišť a současně probíhá moderniza-
ce vozového parku.

SOCIÁLNÍ VĚCI
Středočeský kraj vytváří systém sociál-
ních služeb, který má zaručit kvalitu po-
skytovaných služeb a dostupnost všem 
občanům. Na svém území zřizuje 61 pří-
spěvkových organizací, které poskytují 
pobytové sociální služby. Tímto počtem 
se řadí na první místo mezi kraji ČR. Jde 
zejména o domovy pro seniory, domovy 
se zvláštním režimem, domovy pro oso-
by se zdravotním postižením, chráněná 
bydlení a týdenní stacionáře. Obrovský 
rozsah sociálních služeb by bez podpory 
kraje nebyl možný. Oproti roku 2012 se 
vedení kraje podařilo pro příspěvkové or-
ganizace navýšit příspěvek od zřizovatele 
na rok 2013 téměř o 100 %, ze zhruba 
90 mil. Kč na 170 mil. Kč. Středočeský 
kraj tak řeší výpadek dotací ze státního 
rozpočtu. Bez tohoto navýšení by bylo 
udržení vysokého standardu poskytova-
ných služeb velmi složité. Středočeský 
kraj během roku 2013 učinil kroky, které 
vedly k realizaci akce „Rekonstrukce in-
ternátu na domov pro seniory v Rakov-
níku“. Zároveň Středočeský kraj zajistil 
peníze na dokončení domova seniorů 
v Uhlířských Janovicích. Dalším význam-
ným projektem je „Transformace sociál-
ních služeb příspěvkové organizace kraje 
Vyšší Hrádek“. V tomto projektu dochází 
ke stěhování osob se zdravotním posti-
žením z ústavní budovy do objektů ze-
jména tzv. „Chráněného bydlení“.
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KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Výraznou předností Středočeského kraje 
jsou jeho historické a kulturní dominanty. 
Na jeho území se nachází tisíce památek. 
V roce 2013 kraj zahájil opravu gotické 
tvrze Hradenín na Kolínsku a plánuje re-
konstrukci historického Veigertovského 
domu, který býval kdysi pýchou kolínské-
ho náměstí. Střední Čechy mají po Jiho-
českém kraji největší počet nemovitých 
kulturních památek. V současnosti se na 
jejich území nachází 4 324 nemovitých 
kulturních památek a 4 867 památek 
movitých. V roce 2013 bylo na území 
kraje evidováno 432 hradů, zámků a tvr-
zí. Významné kulturní dědictví předsta-
vují i památkově plošně chráněná území 
zahrnující celkem 14 památkových rezer-
vací a 62 památkových zón. Na údržbu 
kulturních památek věnuje Středočeský 
kraj každoročně několik desítek milionů 
korun ze Středočeského Fondu kultury 
a obnovy památek. Například přispěl na 
opravu kubistické fasády kina ve Zdicích, 
která byla dokončena letos. V roce 2013 
se díky krajskému příspěvku dočkal re-
konstrukce střechy a krovů františkánský 
kláštera v Hájku. Kraj je zřizovatelem cel-
kem 19 kulturních institucí, patří k nim 
Středočeská knihovna Kladno, Ústav ar-
cheologické památkové péče Středních 
Čech a 17 muzeí a galerií. Najdeme zde 
unikátní hornické skanzeny, např. May-
rau a Březové hory.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Největším problémem životního prostře-
dí ve Středočeském kraji je znečištění 
ovzduší. Způsobuje ho zvyšující se spo-
třeba nekvalitního hnědého uhlí oproti 
méně užívaným tzv. ušlechtilým palivům. 

Největší podíl na znečišťování ovzduší 
vykazují lokální topeniště a automobilo-
vá doprava. V roce 2013 bylo prioritou 
kraje zejména omezení emisí vybraných 
znečišťujících látek a zlepšení kvality 
ovzduší. Dohoda mezi MŽP a Středočes-
kým krajem na programu tzv. kotlíkové 
dotace, která by umožnila občanům kra-
je vyměnit staré kotle na pevná paliva 
za nové nizkoemisní kotle na uhlí nebo 
biomasu anebo kombinace uhlí a bioma-
sy s automatickým přikládáním či kotle 
na plyn., byla podepsána 22. 8. 2013. 
Středočeský kraj vyčlenil na podporu vý-
měny kotlů 20 mil. Kč a stejnou částkou 
přispělo i Ministerstvo životního prostře-
dí ČR (MŽP). Během několika dnů byly 
vyčerpány finanční prostředky ve výši 
40,67 mil. Kč, což představuje 912 poda-
ných žádostí o dotaci. V oblasti ochrany 
přírody bylo v roce 2013 nově vyhlášeno 
několik přírodních rezervací. V kraji jsou 
také každoročně oceňováni výrobci nej-
lepších potravinářských výrobků v kraji 
v soutěži „Potravinářský výrobek Středo-
českého kraje“. V 6. ročníku soutěžilo 80 
potravinářských výrobků v sedmi katego-
riích. Kraj schválil poskytnutí 183 mil. Kč 
176 žadatelům o dotaci ze Středočeské-
ho Fondu životního prostředí a zeměděl-
ství. Z havarijního fondu byly poskytnuty 
dotace ve výši 6 mil. Kč.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
V oblasti cestovního ruchu patří k nej-
významnějším počinům kraje v roce 
2013 zejména podepsání Memoranda 
o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje 
vodního turismu na řece Labi a uzavření 
Dohody o partnerství a spolupráci s ob-
čanským sdružením Labská stezka, která 

ve spolupráci se Středočeským krajem 
realizuje projekt Labská cyklotrasa – od 
pramene k moři – bez bariér. Význam 
má i každoroční pořádání soutěže Ves-
nice roku, která vypovídá o životě v ma-
lých obcích. Vesnicí Středočeského kra-
je roku 2013 a držitelem Zlaté stuhy se 
stala obec Čistá na Rakovnicku. V celo-
státním kole soutěže Vesnice roku 2013 
se obec umístila na čtvrtém místě. Na 
začátku roku 2013 byla otevřena Cyklo-
stezka Praha – Klecany. Celkem bylo na 
území Středočeského kraje v roce 2013 
vybudováno 19,7 km nových cyklostezek 
spolufinancovaných z fondů Evropské 
unie. K významným aktivitám regionální-
ho rozvoje v oblasti výkonu státní správy 
patří zapojení se do Radonového progra-
mu ČR. Středočeský kraj je partnerem 
elitních vědecko-výzkumných center ELI 
(Extreme Light Infrastructure) v Dolních 
Břežanech a Biotechnologického a bio-
medicínského centra Akademie věd 
a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV). 
Přípravy ELI a BIOCEV úspěšně pokračují. 
V roce 2013 byly položeny základní ka-
meny obou projektů. Mezi projekty, kte-
ré byly v kraji v roce 2013 dokončeny, 
patří: Letecké muzeum Metoděje Vlacha 
v Mladé Boleslavi, Zahrady v areálu zám-
ku Buštěhrad a Objekt Jezuitské koleje 
v Kutné Hoře.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
V roce 2013 posoudil Středočeský kraj 
v meziresortním připomínkovém řízení 
celkem 220 předložených návrhů le-
gislativního a nelegislativního charak-
teru a uplatnil k nim zásadní nebo do-
poručující připomínky a pozměňovací 
návrhy. Právo zákonodárné iniciativy, 
spočívající v možnosti předložit Posla-

necké sněmovně Parlamentu ČR legis-
lativní návrhy, dané mu Ústavou České 
republiky, Zastupitelstvo Středočeského 
kraje v roce 2013 nevyužilo. Pokud jde 
o právní předpisy kraje, bylo ve Věstníku 
právních předpisů Středočeského kraje 
vydáno v roce 2013 celkem 25 nařízení, 
jimiž byly za účelem ochrany evropsky vý-
znamných lokalit zřízeny přírodní památ-
ky a přírodní rezervace a jako každoročně 
stanoveny úseky silnic, na kterých se pro 
jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
v zimním období sjízdnost a schůdnost. 
V oblasti vnitřní správy byly v roce 2013 
vydány, mimo jiné, směrnice o zadávání 
veřejných zakázek Středočeským krajem, 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
příspěvkovými organizacemi Středočes-
kého kraje a směrnice k odpisování dlou-
hodobého majetku a odpisovému plánu 
Středočeského kraje.
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Nejdůležitějším tématem je pro jižní Čechy oblast cestovního ruchu. V roce 2013 se v Jihočeském kraji ubytovalo víc než 
1 milión hostů, což bylo nejvíce hostů za posledních 8 let. V posledních letech se na celkovém počtu hostů z více než 2/3 
podílejí hosté z České republiky, a z 1/3 hosté z ciziny. Nárůst počtu hostů z Asie za 8 let o 50,5 tisíc osob vykompenzoval 
úbytek tradičních návštěvníků z Německa, Rakouska a Nizozemska. V počtu přenocování českých návštěvníků jsou jižní 
Čechy na 2. místě za Královéhradeckým krajem; v počtu přenocování cizinců je Jihočeský na 5. místě za Prahou, Karlo-
varským, Královéhradeckým a Jihomoravským krajem. V roce 2013 náš kraj přilákal o 1/5 více hostů z Jižní Koreje (jejich 
počet se od roku 2006 zdvojnásobil), Rakouska a USA, více než o 10% se zvýšil počet návštěvníků z Velké Británie, Číny 
a Ruska. Jihočeský kraj je po Praze dlouhodobě považován za jeden z turisticky nejatraktivnějších regionů ČR.

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
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EKONOMIKA
Hospodaření Jihočeského kraje za 
rok 2013 skončilo schodkem ve výši 
32,06 mil. Kč. V porovnání se schod-
kem, povoleným podle upraveného 
rozpočtu až do úrovně 914,51 mil. Kč, 
jde tedy o výsledek výrazně příznivější, 
a to o 882,45 mil. Kč. Celkové příjmy po 
konsolidaci dosáhly v roce 2013 úrovně 
10 378,30 mil. Kč, celkové výdaje činily 
10 410,36 mil. Kč. Necelých 60 % cel-
kových příjmů představují přijaté trans-
fery v objemu 6 014,34 mil. Kč. Příjmy 
ze sdílených daní činí jako hlavní zdroj 
vlastních příjmů při dosaženém objemu 
4 134,38 mil. Kč takřka celých zbýva-
jících 40 % celkových příjmů. V rámci 
celkových výdajů byly v roce 2013 pro-
financovány běžné výdaje v celkové výši 
9 244,19 mil. Kč. Nosnou přitom byla 
oblast školství (celkem 5 758,21 mil. Kč) 
a doprava (1 805,60 mil. Kč).
Kapitálové výdaje byly realizovány v ob-
jemu 1 166,17 mil. Kč. Prioritní oblas-
tí byla oblast dopravy (349,78 mil. Kč). 
V oblasti zdravotnictví byly k financová-
ní investic využity prostředky v objemu 
323,26 mil. Kč. I přes dosažený schodek 
a navýšení zůstatku nesplacených úvěrů 
umožnil výsledek hospodaření Jihočes-
kého kraje za rok 2013 posílit výdaje na 
následující rok o 275,18 mil. Kč.

DOPRAVA
Jihočeský kraj zajišťuje na svém území 
prostřednictvím společnosti JIKORD s.r.o. 
dopravní obslužnost drážní a linkovou 
osobní dopravu. Tuto dopravu zajišťova-
lo v roce 2013 celkem 11 autobusových 
dopravců a 3 drážní dopravci. Celko-
vá výše úhrady tzv. prokazatelné ztráty 
dosáhla u drážní dopravy 549 mil. Kč 

a u linkové osobní dopravy 411,5 mil. Kč. 
Jihočeský kraj má ve svém vlastnictví cel-
kem 5 452,3 km silnice II. a III. třídy. Tato 
infrastruktura patří mezi jednu z prio-
ritních investičních oblastí kraje. V roce 
2013 lze mezi nejvýznamnější akce po-
čítat realizaci programu Modernizace 
silnic II. a III. na území Jihočeského kraje 
(P5), výstavba další části tzv. „zanádraž-
ní komunikace“ v Českých Budějovicích 
a přeložky silnic druhých tříd v Kaplici 
a Plané nad Lužnicí. Rok 2013 byl také 
rokem červnové povodně, která na sil-
nicích ve vlastnictví kraje způsobila ško-
dy ve výši více než 180 mil. Kč. Většina 
menších škod se podařila odstranit ještě 
v tomto roce. Větší investiční akce budou 
dokončeny v roce 2014.
Oblast bezpečnosti silničního provozu 
podpořil Jihočeský kraj cíleně prostřed-
nictvím finanční podpory dopravy dětí na 
dětská dopravní hřiště a na jejich vlastní 
modernizaci. Zároveň podpořil 3 mil. Kč 
prostřednictvím grantového programu 
vybavení pozemních komunikací někte-
rými bezpečnostními prvky. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Zásadní kroky pro práci jsou nastaveny 
v Dlouhodobém záměru vzdělávání a roz-
voje vzdělávací soustavy Jihočeského kra-
je na roky 2012 – 2016a Strategií rozvoje 
školství Jihočeského kraje v horizontu do 
roku 2020. Jihočeský kraj podporuje výše 
uvedené vlastními vyhlašovanými progra-
my. V rámci podpory venkovského školství 
nezapomíná na podporu rozšíření kapacit 
mateřských škol. Prostřednictvím granto-
vého programu bylo v letech 2009 – 2013 
rozděleno mateřským školám 63 mil. Kč 
a jejich kapacita tak mohla být navýšena 
o 1 463 míst. 

Jihočeský kraj zřizuje 72 středních škol, 
které ve školním roce 2013/2014 na-
vštěvovalo 25 208 žáků. Významným 
úspěchem v roce 2013 byl další rozvoj 
spolupráce se zaměstnavatelskou sfé-
rou. Spolupráce probíhá i v rámci dvou 
uzavřených sektorových dohod v Jiho-
českém kraji a také v rámci nově vznik-
lého Paktu zaměstnanosti. Na těchto 
základech je již možné rozvíjet i detail-
nější postupy spolupráce od mateřských 
škol, přes základní školy až k vybranému 
studiu na středních a vysokých školách 
s konkrétnější cílovou vizí o budoucím 
uplatnění žáků a studentů na trhu práce 
v potřebných oborech.
V souladu s Plánem rozvoje kraje jsou 
každoročně vyhlašovány i dotační tituly 
a grantové programy do oblasti sportu. 
V předchozích dvou letech vždy s celko-
vým objemem ve výši 20 – 25 mil. Kč. 

ZDRAVOTNICTVÍ
V oblasti lůžkové péče je Jihočeský kraj 
zakladatelem 8 nemocnic. Nemocnice 
hospodaří beze ztrát. Veškerý zisk, který 
krajská nemocniční zařízení vytvoří, re-
investují opět do zdravotní péče s cílem 
zlepšit poskytovanou zdravotní péči pa-
cientům, pracovní podmínky zaměstnan-
cům, ekonomizovat provoz a inovovat 
přístrojové vybavení. Strukturu lůžko-
vých zařízení doplňuje společnost Jiho-
české nemocnice, a.s.
Poskytování zdravotní péče ambulantní 
a lůžkové v oborech psychiatrie a vnitřní 
lékařství zajišťuje příspěvková organizace 
Psychiatrická léčebna Lnáře, která k to-
muto účelu využívá 70 lůžek a tři psychi-
atrické ambulance.
Nepřetržitou přednemocniční neodklad-
nou péči osobám se závažným posti-

žením zdraví nebo v přímém ohrožení 
života poskytuje krajská příspěvková or-
ganizace Zdravotnická záchranná služ-
ba Jihočeského kraje, která se vedle své 
hlavní činnosti soustředila na plnění plá-
nu plošného pokrytí území Jihočeského 
kraje výjezdovými základnami a význam-
ně se podílela na jednáních o příhraniční 
spolupráci. 
Jihočeský kraj v roce 2013 opět podpořil 
vzdělávání v grantovém programu „Pod-
pora vzdělávání lékařů v nemocnicích se 
sídlem v Jihočeském kraji“, s celkovou 
alokací ve výši 500 000 Kč, podpořeno 
bylo 5 žadatelů, konkrétně nemocnic.

SOCIÁLNÍ VĚCI
V souvislosti s agendou registrací so-
ciálních služeb je za rok 2013 evido-
váno:138 poskytovatelů na 337 soci-
álních služeb, z toho bylo v roce 2013 
registrováno 8 nových poskytovatelů 
a 4 poskytovatelé požádali o zrušení re-
gistrace,k 31.12.2013 bylo vydáno 127 
rozhodnutí o změně registrace. Oddělení 
sociálních služeb realizuje grantové a pří-
spěvkové programy pro oblast sociálních 
služeb. Jihočeský kraj byl v roce 2013 zři-
zovatelem 18 příspěvkových organizací 
(do 30. 6), od 1. 7. 2013 je Jihočeský kraj 
zřizovatelem 17 příspěvkových organiza-
cí, které spadají do působnosti OSVZ. Ji-
hočeský kraj dále pokračuje v roce 2013 
v realizaci projektu „Podpora sociálních 
služeb v Jihočeském kraji II“ a ve dvou 
projektech „Transformace sociálních 
služeb v Jihočeském kraji I. a II.“V rám-
ci agendy sociálně právní ochrany dětí 
byl opět v roce 2013 realizován granto-
vý program „Podpora rodinné politiky 
(Podpora posilování rodičovských kom-
petencí, mezigeneračního soužití a pre-
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vence sociálního vyloučení rodičů peču-
jících o děti)“ v celkové alokaci 2 mil. Kč, 
podpořených subjektů bylo 36.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Kulturní rok 2013 v Jihočeském kraji byl 
ve znamení velkých výstav. Historicky 
první přeshraniční Zemskou výstavu Hor-
ní Rakousko a jižní Čechy s titulem “Dáv-
né stopy – Nové cesty“ mohli návštěvníci 
shlédnout ve městech Český Krumlov, 
Vyšší Brod, BadLeonfelden a Freistadt. 
Alšova Jihočeská galerie se sídlem v Hlu-
boké nad Vltavou si připomněla šedesáté 
výročí svého vzniku výstavou „Andy War-
hol, zlatá šedesátá“ s rekordní návštěv-
ností 21 350 lidí. Řada výstav proběhla 
též v rámci projektu Porta Culturae. 
Jihočeský kraj opět podpořil rozvoj kul-
tury, památkové péče a cestovního ru-
chu formou grantů. V oblasti památkové 
péče bylo rozděleno 20 mil. Kč, v oblasti 
kultury více než 8 mil. Kč, 1 mil. Kč obdr-
žela muzea, v oblasti cestovního ruchu 
1 mil. Kč. Hospodářský význam cestov-
ního ruchu v Jihočeském kraji je vysoký. 
V roce 2013 podporoval Jihočeský kraj 
a jím zřizovaná JCCR cestovní ruch pro-
střednictvím Prezentace nabídky produk-
tů CR destinace jižní Čechy na domácích 
i zahraničních veletrzích CR. V roce 2013 
vznikl poradní orgán hejtmana Jihočes-
kého kraje pro cestovní ruch Kolegium 
CR, jehož členy jsou zásadní aktéři v CR 
Jihočeského kraje. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Jihočeský kraj poskytoval v roce 2013 
podporu v oblasti životního prostředí, 
zemědělství, lesnictví v několika progra-
mech a opatřeních. Jedná se například 

o Grantový program Rozvoj venkova 
a krajiny v roce 2013. Cílem programu 
byla podpora projektů a aktivit zamě-
řených na rozvoj venkova a krajiny v Ji-
hočeském kraji. Program byl naplňován 
pomocí třech opatření: Tvorba krajiny 
a podpora biodiverzity, Podpora aktivit 
v oblasti rybářství, včelařství, ekologické 
výchovy, zemědělství a myslivosti, Pod-
pora sdružování vlastníků lesa malých 
výměr.
Jihočeský kraj poskytuje od roku 2011 
Okresním mysliveckým spolkům Česko-
moravské myslivecké jednoty příspěvky 
na pachové ohradníky a odrazky pro-
ti zvěři a na ostatní činnosti a aktivity. 
V roce 2013 poskytl kraj na pachové 
ohradníky 349 000 Kč. Celkem bylo ošet-
řeno 464 km silnic. V pěti okresech bylo 
zaznamenáno opětovné snížení počtu 
střetů motorových vozidel se zvěří (o 12 
až 50 %). Na ostatní aktivity a činnosti 
bylo v loňském roce poskytnuto z pro-
středků kraje 350 000 Kč. Jihočeský kraj 
poskytl v loňském roce též příspěvek na 
kompenzaci nákladů na vyšetření konta-
minace zvěřiny černé zvěře radionuklidy 
a na likvidaci kontaminovaných kusů ve 
výši 30 000 Kč. V rámci podpory lesnic-
kého hospodaření bylo poskytnuto vlast-
níkům a uživatelům lesů 17 743 000 Kč.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Jihočeský kraj se podílí na administraci 
tří operačních programů spolufinanco-
vaných z prostředků EU – Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK), Cíl 3 
Česká republika – Svobodný stát Bavor-
sko 2007 – 2013 a Cíl Evropská územní 
spolupráce ČR – Rakousko 2007 – 2013. 
V OP VK bylo v rámci 2. výzvy 2. Glo-

bálního grantu v roce 2013 v prioritní 
ose 1 schváleno k financování 36 pro-
jektů s podporou v celkové výši převy-
šující 86 mil. Kč. V prioritní ose 3 byla 
vyhlášena 4. výzva, ve které bylo v roce 
2013 schváleno k financování 8 pro-
jektů s podporou v celkové výši téměř 
20,1 mil. Kč. 
V programu přeshraniční spolupráce 
ČR – Bavorsko bylo v roce 2013 podáno 
5 projektů s partnery z Jihočeského kra-
je, všechny projekty byly poté Monitoro-
vacím výborem schváleny k financování. 
Podpora z ERDF a SR pro jihočeské sub-
jekty dosáhla necelý 1 mil. EUR.
V programu přeshraniční spolupráce 
ČR – Rakousko bylo v roce 2013 podáno 
13 projektů s partnery z Jihočeského kra-
je, 12 z nich bylo schváleno k financová-
ní. Podpora z ERDF a SR pro jihočeské 
subjekty dosáhla cca 2,2 mil. EUR.
Legislativa a vnitřní správa
Jihočeský kraj nevyvinul v roce 2013 žád-
nou zákonodárnou iniciativu. Co se týká 
vlastní legislativy, tedy obecně závazných 
vyhlášek či nařízení kraje, nevydal Jiho-
český kraj v roce 2013 žádnou obecně 
závaznou vyhlášku, vydal však celkem 31 
nařízení kraje (30 nařízení týkajících se 
zřízení přírodních rezervací a přírodních 
památek a 1 nařízení k vymezení neudr-
žovaných úseků silnic na území Jihočes-
kého kraje). V roce 2013 byla patrně jed-
nou z největších událostí vztahujících se 
k matriční agendě novela zákona o mat-
rikách a nový zákon o státním občanství, 
přičemž oba dva zmíněné právní předpi-
sy podstatně revidovaly činnost na tomto 
úseku státní správy. Krajský úřad v me-
zích své působnosti v roce 2013 také 
zajišťoval agendu voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, 

přičemž volby proběhly bez závažněj-
ších nedostatků. Co se týká agendy ve-
řejnoprávních smluv, bylo v roce 2013 
evidováno celkem 28 veřejnoprávních 
smluv, k jejichž uzavření udělil Krajský 
úřad Jihočeského kraje souhlas. Na úze-
mí Jihočeského kraje bylo v roce 2013 
rovněž konáno 48 veřejných sbírek, 
přičemž ani v jednom případě nemusel 
krajský úřad rozhodovat o tom, že sbír-
ku nelze konat. Krajskému úřadu bylo 
v roce 2013 zasláno k provedení dozoru 
celkem 35 nařízení obcí, z nichž převáž-
ná část byla tržními řády obcí.
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Stejně jako pro ostatní kraje, byl rok 2013 i pro Plzeňský kraj náročný. Práce kraje byla ovlivněna pokračující hospodář-
skou ekonomickou krizí, která navíc byla umocněna vládními drastickými škrty, úřadováním prozatímní vlády, snižová-
ním nákladů na veřejné služby a volbami do poslanecké sněmovny. Místo abychom finančně posilovali a rozvíjeli důležité 
oblasti života, jako je zdravotnictví, školství, sociální služby či doprava, bylo tomu naopak. I přes tyto uvedené dopady 
se nemusíme za výsledky stydět. I v roce 2013 dokázal hospodařit Plzeňský kraj bez dluhů. Dokončili jsme za pomoci 
evropských peněz několik velkých investičních akcí, úspory jsme našli i ve vlastním provozu úřadu a naprostou většinu 
veřejných zakázek řešíme formou elektronických aukcí za pomoci námi zřizované příspěvkové organizace Centrální ná-
kup, jejímž úkolem je uspořit výrazné finanční prostředky a zároveň minimalizovat prostor pro možnou korupci nebo 
manipulaci s výběrovými řízeními.

Můžeme se pochlubit obhájením druhého místa, hned za hlavním městem, v anketě „Nejlepší místo pro život“ a získáním 
ocenění na základě hodnocení měst v projektu MasterCard Česká centra rozvoje 2013 „Kraj s nejvyšším zlepšením socioeko-
nomické úrovně od svého vzniku do současnosti“ a ocenění „Kraj s třetí nejvyšší socioekonomickou úrovní v ČR“.

Není toho málo, co se nám v roce 2013 povedlo a rozhodně to není možné vměstnat do několika řádků. Naším cílem není 
se jen ohlížet zpět. Řada úkolů totiž stojí před námi.

Milan Chovanec
hejtman Plzeňského kraje
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EKONOMIKA 
Plzeňský kraj byl i v roce 2013 jediným 
nezadluženým krajem v České republice. 
Hospodařil s vlastními finančními pro-
středky doplněnými dotacemi z evrop-
ských fondů a účelovými dotacemi státu 
v rekordní výši přes 9 mld. Kč. To svědčí 
o tom, že je ekonomicky zdravým kra-
jem. Využívá i prostředků dříve naspo-
řených, neboť současné daňové výnosy 
jsou výrazně nižší než v minulých letech. 
Nyní Plzeňský kraj hospodaří v reálné 
hodnotě s prostředky cca o 900 mil. Kč 
nižšími než například v roce 2008. Zapo-
jování vlastních, v minulosti naspořených 
prostředků, tvoří účetně schodek (za rok 
2013 činil 284 mil. Kč), nikoliv však dluh.
I přes stagnaci daňových výnosů v po-
sledních letech se kraji dařilo uspokojit 
všechny potřeby a požadavky jednot-
livých oblastí v jeho kompetenci. A to 
i za situace, kdy se kraj musel vyrovnat 
s nárůstem sazeb DPH, kdy zejména ros-
toucí ceny pohonných hmot kraji zvyšují 
náklady na veřejnou dopravu. S dlou-
hodobým podfinancováním se potýkají 
krajské nemocnice, kdy jsou úhrady ze 
strany zdravotních pojišťoven v porovná-
ní s fakultními nemocnicemi výrazně nižší 
a nestačí k pokrytí výdajů na udržení kva-
litní a dostupné zdravotní péče. Vzniklý 
výpadek proto musel kraj plně sanovat 
ze svého rozpočtu.
V loňském roce byl Plzeňský kraj ohod-
nocen společností MasterCard jako kraj 
s největším zlepšením socioekonomic-
ké úrovně za poslední desetiletí, kro-
mě toho je náš region hned po Praze, 
nejlepším místem pro život roku 2013. 
Plzeňský kraj přivezl ocenění i z fran-
couzského Cannes, kde byl vyhodnocen 
v kategorii zaměřené na podporu zahra-

ničních investic jako vůbec nejlepší z re-
gionů východní Evropy.
Spokojenost občanů se životem se 
v kraji projevuje i v různých anketách 
a oceněních. Občané kraje též vyjadřují 
obecnou spokojenost s životem v kraji. 
Přesto se kraj snaží život v regionu neu-
stále zlepšovat.

DOPRAVA
V roce 2013 byla veřejná doprava v Pl-
zeňském kraji zajišťována autobusovou 
dopravou v rozsahu 15 mil. km a želez-
niční dopravou v rozsahu 5,6 mil. km. 
Krajská metropole Plzeň si organizo-
vala městskou dopravu v rozsahu cca 
14,9 mil. km.
V průběhu roku 2013 došlo ke zvyšování 
kvality cestování, a to zejména v nasazo-
vání nových vozidel na tratích Českých 
drah i autobusových dopravců. Výrazně 
se zvýšil počet nízkopodlažních či čás-
tečně nízkopodlažních vozidel. Zvýšení 
kvality cestování se předpokládá přede-
vším u dopravců, kteří jsou vybírání na-
bídkovými řízeními a zahájí svůj provoz 
v následujících letech, kde bude větší dů-
raz kladen na dodržování jízdních řádů, 
garanci návazností a ochotu i vstřícnost 
personálu. 
Od nového jízdního řádu došlo na území 
195 obcí k provázání Integrované do-
pravy Plzeňska, která propojuje příměst-
skou autobusovou a železniční dopravu 
s městskou dopravou v Plzni a umožňuje 
občanům cestovat na jeden jízdní do-
klad – Plzeňskou kartu. Tu lze od roku 
2013 dobíjet i na bankomatech České 
spořitelny na 83 místech po celém Plzeň-
ském kraji. V místech, kde nefunguje In-
tegrovaná doprava Plzeňska, lze využívat 
kartu jako elektronickou peněženku.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 
pracovala v roce 2013 jako stabilizovaná 
a konsolidovaná organizace. Postupně se 
odstranily poslední nedostatky v organi-
zační struktuře po rozdělení kompetencí 
po sloučení sedmi organizací původně 
spravujících území jednotlivých okresů. 
V roce 2013 bylo realizováno z rozpoč-
tu Plzeňského kraje 8 investičních sta-
vebních prací v hodnotě 28,6 mil. Kč, 
9 neinvestičních stavebních prací za 
11,4 mil. Kč, 24 staveb z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad 
za 938,5 mil. Kč, 1 stavba z Operačního 
programu životní prostředí za 0,3 mil. Kč 
a 1 stavba z Centra pro regionální roz-
voj – Cíl 3 za 15,3 mil. Kč.
Mezi nejvýznamnější stavby dokončené 
v Plzeňském kraji z programu Regionál-
ní operační program NUTS II Jihozápad 
v roce 2013 patří obchvat III/11724 Ro-
kycany – Hrádek, úsek 1, jehož celkové 
náklady činí 150 mil. Kč a II/230 Nepo-
muk – Přeštice, 1. část s celkovými ná-
klady 241 mil. Kč. Ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury je to pak 35 úseků 
„Odstranění škod po povodni v červnu 
2013 na silnicích II. a III. tříd“, kde 15% 
podíl Plzeňského kraje činí 4,9 mil. Kč 
(podíl 85% SFDI ve výši 27,9 mil. Kč) 
a 20 akcí „Opravy silnic II. a III. tříd“ za 
53,3 mil. Kč, kde výdaje SFDI tvoří 100 %.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Jedním z hlavních dlouhodobých úkolů 
v oblasti školství, které řeší Plzeňský kraj, 
je zvýšení zájmu žáků základních škol 
o studium na technicky orientovaných 
středních školách. K tomu slouží vyhlá-
šený dotační program „Motivace pro 
technické vzdělávání mládeže Plzeňské-
ho kraje v roce 2013“. Dvanácti střed-

ním školám, které jsou náležitě vybaveny 
a schopny poskytnout žákům 8. a 9. roč-
níků základních škol přípravu na studium 
technických oborů, byly poskytnuty úče-
lové finanční prostředky. Bylo vytvořeno 
20 zájmových kroužků v činnostech elek-
trotechnických, stavebních, zpracování 
kovových materiálů a zpracování dřeva. 
Plzeňský kraj vyhlásil také pátý ročník 
rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté 
dno“, jejímž cílem je popularizace ře-
meslných oborů mezi žáky základních 
a středních škol. Zúčastnilo se 52 škol 
s 80 výrobky. 
Z rozpočtu Plzeňského kraje byl pod-
pořen projekt „Podpora talentovaných 
žáků v Plzeňském kraji“, který si kladl 
za cíl podporovat a rozvíjet odborný růst 
mimořádně nadaných žáků z Plzeňské-
ho kraje a jejich pedagogů v oblastech 
přírodovědných, společenskovědních, 
jazykových, uměleckých a řemeslných 
oborech. Cílovou skupinou jsou mimo-
řádně nadaní žáci základních a střed-
ních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na 
nejvyšších místech v krajských kolech 
předmětových a uměleckých soutěží, 
a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří 
připravují žáky na soutěže. Ve školním 
roce 2012/2013 tuto příležitost využilo 
210 nadaných žáků a jejich pedagogů. 
V rámci projektu „Talent“ bylo finančně 
podpořeno 7 středních škol, jejichž žáci 
se umístili na medailových pozicích v ce-
lostátních a mezinárodních kolech soutě-
ží. Středním školám byly hrazeny výdaje 
určené na nákup materiálu (např. učeb-
ní pomůcky, vybavení specializovaných 
učeben, odbornou literaturu). V rámci 
„Podpory zájmové činnosti“ byly vynalo-
ženy finanční prostředky na dofinanco-
vání okresních a krajských kol školních 
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soutěží a dalších aktivit s regionální a ce-
lostátní působností.
Plzeňský kraj v roce 2013 vyhlásil 8 do-
tačních titulů v rámci oblasti mládeže 
a sportu. Jsou to „Kluby otevřených 
dveří pro neorganizované děti a mládež 
v roce“, „Podpora mezinárodní spolu-
práce v oblasti mládeže a spolufinanco-
vání mezinárodních studijních programů 
v roce“, „Podpora preventivních akti-
vit a výchovy k toleranci v roce 2013“, 
„Podpora sportovních organizací, akcí 
a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu 
v roce 2013“, „Bezpečné branky 2013“, 
„Talent 2013“, „Výstavba víceúčelových 
hřišť s umělým povrchem a rekonstruk-
ce povrchů tělocvičen a sportovních hal 
v roce 2013“ a „Handicap v roce 2013“.
Z Plzeňského kraje se zúčastnila výpra-
va 172 sportovců Her VI. olympiády 
dětí a mládeže pořádaných ve Zlínském 
kraji. Plzeňský kraj na nich získal celkem 
6 zlatých, 11 stříbrných a 15 bronzových 
medailí. Také pro rok 2013 byla uzavře-
na Deklarace o spolupráci s Hockey Clu-
bem Plzeň 1929 a s FC Viktoria Plzeň na 
podporu mládežnických družstev. Byly 
podpořeny projekty Západočeské univer-
zity a intenzivně se rozvíjela spolupráce 
s Techmanií v Plzni.
Oblast školství je nesmírně rozsáhlá 
a obsahově různorodá. Stále prochází 
řadou změn, které souvisejí s vývojem 
celé společnosti. Posilování role vzdělání 
je jedním ze základních nástrojů zvyšová-
ní konkurenceschopnosti naší republiky, 
a proto Plzeňský kraj věnuje školství sku-
tečně velkou pozornost.

ZDRAVOTNICTVÍ
Plzeňský kraj vlastní a provozuje čtyři ne-
mocnice akutní péče, kterými jsou Domaž-

lická, Stodská, Rokycanská a v roce 2012 
nově otevřená Klatovská nemocnice. Tyto 
akciové společnosti doplňují Nemocnice 
následné péče Svatá Anna, s. r. o. v Plané 
a Nemocnice následné péče LDN Horaž-
ďovice, s. r. o. Nemocnice kraj řídí a spra-
vuje prostřednictvím Zdravotnického hol-
dingu Plzeňského kraje a.s. Ten využívá 
synergických efektů v řízení, plánování 
i nákupu a rovněž zajišťuje společnou ko-
munikaci se zdravotními pojišťovnami 
s cílem, aby prostředky vynakládané na 
poskytování zdravotní péče přinesly paci-
entům maximální užitek. 
Plzeňský kraj věnuje velkou pozornost 
i přednemocniční neodkladné péči. Je 
zřizovatelem Zdravotnické záchranné 
služby Plzeňského kraje. Na území Plzeň-
ského kraje se nachází celkem 23 výjez-
dových stanovišť, která jsou rozmístěna 
tak, aby byly dodrženy dojezdové vzdále-
nosti do 20 minut. Velký důraz byl v roce 
2013 kladen na přístrojové vybavení 
výjezdových vozů, které bylo průběžně 
modernizováno a doplňováno i nad rá-
mec povinného vybavení. Zdravotnická 
záchranná služba Plzeňského kraje spo-
lupracuje s neziskovými organizacemi 
s humanitárním zaměřením na území Pl-
zeňského kraje (např. Horská služba ČR, 
Informační a strážní služba NP a CHKO 
Šumava, Vodní záchranná služba Hra-
cholusky, atd.). Důvodem navázání této 
spolupráce je skutečnost, že tyto organi-
zace působí v odlehlých oblastech regio-
nu, kde je dostupnost posádek Zdravot-
nické záchranné služby Plzeňského kraje 
poměrně náročná z hlediska příjezdu na 
místo k nemocnému. Členové těchto or-
ganizací zabezpečují poskytnutí včasné 
první pomoci do příjezdu posádky Zdra-
votnické záchranné služby.

SOCIÁLNÍ VĚCI
Plzeňský kraj v průběhu roku 2013 po-
kračoval ve zkvalitňování poskytování so-
ciálních služeb klientům ve svých 12 pří-
spěvkových organizacích – zařízeních 
sociálních služeb. Příspěvková organiza-
ce Dům seniorů Kdyně obdržela nejvyšší 
ocenění v rámci projektu Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb ČR „Znač-
ka kvality v sociálních službách“.
Také v roce 2013 pokračoval Plzeňský 
kraj v podpoře poskytovatelů sociálních 
služeb, protidrogových projektů, mateř-
ských a rodinných center, pečovatelské 
služby. Bylo vypsáno pět dotačních titulů 
s celkovým objemem 11,8 mil Kč. S mi-
moprogramovými dotacemi to pak byla 
celková částka přes 14 mil. Kč.
Pokračovala realizace individuálního pro-
jektu „Podpora sociálních služeb v Plzeň-
ském kraji“. 
V rámci projektu přeshraniční spoluprá-
ce mezi Plzeňským krajem a Horní Falcí 
vznikla také odborná skupina zdravot-
nictví a sociální věci. Uvedená skupina 
se v sociální oblasti zaměřila na proble-
matiku příhraniční protidrogové preven-
ce a porovnávání systému protidrogové 
prevence obou regionů. Velké úspěchy 
zaznamenal projekt Jana, který vznikl 
jako reakce na problém prostituce podél 
česko-bavorské hranice.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
V roce 2013 pokračoval Plzeňský kraj 
v podpoře prostřednictvím dotačních 
programů v oblasti kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu. Celkově do 
Programu podpory kultury v Plzeňském 
kraje šlo 3. mil. Kč. Na přímou podporu 
významných kulturních festivalů poskytl 

Plzeňský kraj 3,290 mil. Kč, v oblasti pa-
mátkové péče to bylo 6,3 mil. Kč a v ob-
lasti cestovního ruchu činila výše podpory 
pro 4 dotační programy 6,515 mil. Kč. 
Jednou z nejvýznamnějších událostí roku 
2013 v činnosti příspěvkových organiza-
cí Plzeňského kraje v oblasti kultury bylo 
dokončení a otevření historických expo-
zic Západočeského muzea v Plzni pod 
názvem Pohledy do minulosti Plzeňské-
ho kraje. Nové expozice otevřely též další 
příspěvkové organizace Plzeňského kra-
je. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Ro-
kycanech otevřelo novou stálou expozici 
„Příroda pro budoucnost“. Muzeum 
Českého lesa v Tachově dokončilo pro-
jekt „Zahrada otevřená“ a zpřístupnilo 
tak zahradu muzea, kam vybudovalo 
nový vstup, dětský koutek a hygienické 
zařízení pro návštěvníky a Muzeum Šu-
mavy Sušice pak dokončilo rekonstrukci 
a dostavbu bývalé strážnice, kde vybudo-
valo multifunkční prostor pro výstavní, 
kulturní a společenské akci. Otevřen byl 
též revitalizovaný zámecký park v Muzeu 
jižního Plzeňska v Blovicích s nově vybu-
dovanou naučnou stezkou.
Muzeum Chodska v Domažlicích po-
kračovalo v rekonstrukci objektu Muzea 
Jindřicha Jindřicha a Západočeská gale-
rie pak na přípravě rekonstrukce objektu 
Klatovská třída 110, který bude v bu-
doucnu sloužit pro Badatelské centrum 
pro výzkum architektury 19. a 20. století, 
jehož součástí je mezonetový dům rea-
lizovaný architektem Heinrichem Kulkou 
podle plánů Adolfa Loose.
V oblasti památkové péče byl schválen 
strategický rozvojový dokument – Kon-
cepce podpory státní památkové péče 
na období 2013 – 2020 pro Plzeňský kraj. 
V oblasti cestovního ruchu začal Plzeň-
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ský kraj plnit strategický rozvojový doku-
ment – Koncepce rozvoje cykloturistiky 
a cyklodopravy v Plzeňském kraji schvá-
lený Zastupitelstvem Plzeňského kraje 
v roce 2012. 
Podařilo se též dokončit jednotné kom-
pletní proznačení mezinárodní dálkové 
cyklotrasy Eurovelo 13, která je známa 
jako stezka Železné opony. Tato cyklo-
trasa prochází v ČR územím čtyř krajů 
včetně dvou národních parků a střídá 
hranici s Německem a Rakouskem.
V průběhu roku pokračoval víceletý pro-
jekt „Do Plzeňského kraje za přírodou, 
tradicemi a gastronomií“, jehož zámě-
rem bylo vytvoření a distribuce tří no-
vých propagačních produktů cestovního 
ruchu: Šumava = zelená střecha Evropy, 
Živý folklór Chodska a Pivo = zlatý poklad 
Plzeňského kraje. Největší akcí pořáda-
nou Plzeňským krajem v oblasti cestov-
ního ruchu v roce 2013 byl již 9. ročník 
mezinárodního Veletrhu cestovního ru-
chu Plzeňského kraje ITEP 2013 pořáda-
ný pod záštitou Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR s mottem „ITEP 2013 – Všude 
dobře, tak co doma“.
Plzeňský kraj se prezentoval i na několika 
místech v zahraničí; největší prezentace 
proběhly v Bruselu a italském Trentu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V oblasti vodního hospodářství byl 
v roce 2013 dokončen projekt „Zlep-
šení systému povodňové služby“, jehož 
cílem bylo vytvořit datové, informační, 
organizační, programové a technologic-
ké prostředí pro omezení rizika povodní 
v Plzeňském kraji. 
Plzeňský kraj začal realizovat projekty 
kofinancované z OPŽP „Sanace kontami-
novaného území Plzeň-Libušín“ a „Sa-

nace kontaminovaného území Koloveč“. 
V rámci OPŽP Plzeňský kraj řeší projekt 
na zlepšení revitalizace obory Horšov.
V sekci ochrany přírody a krajiny byla 
v roce 2013 realizována první část pro-
jektu „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“ 
na Domažlicku a Tachovsku. Plzeňský 
kraj v roce 2013 realizoval druhou část 
projektu evropsky významných lokalit 
a vyhlásil přírodní památku Chodská Úh-
lava.
V rámci přeshraniční spolupráce INTE-
RREG IV intenzivně spolupracoval Plzeň-
ský kraj na společných významných čes-
ko-německých projektech a to Satelitní 
telemetrie chřástala polního a Předpo-
klady pro výstavbu větrné energie v čes-
ko – bavorském pohraničí.
Dále Plzeňský kraj vyhlásil dotace na 
ekologické projekty zaměřené na údržbu 
zeleně v obcích a úpravu projektových 
dokumentací v oblasti vodního hospo-
dářství, dotace na podporu realizace 
vodohospodářské infrastruktury, hos-
podaření v lesích a dotace na podporu 
včelařských, mysliveckých, zahrádkář-
ských a rybářských svazů. Cílem dotač-
ního titulu „Zelené školní zahrady“ bylo 
podpořit netradiční formy výuky v ob-
lasti environmentálního vzdělávání dětí 
a mládeže prostřednictvím přeměny tra-
diční školní zahrady na ekologickou škol-
ní zahradu.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Poloha s vazbou na Bavorskou dálniční 
síť a Prahu udržuje kraj mezi nejatraktiv-
nějšími oblastmi České republiky z hle-
diska investic. To jsou i nadále hlavní 
příčiny dobré ekonomické výkonnosti 
a pozitivního vývoje nezaměstnanosti.

Plzeňský kraj se může v roce 2013 po-
chlubit obhájením druhého místa, hned 
za hlavním městem, v anketě „Nejlepší 
místo pro život“ a získáním ocenění na 
základě hodnocení měst v projektu Mas-
terCard Česká centra rozvoje 2013 „Kraj 
s nejvyšším zlepšením socioekonomické 
úrovně od svého vzniku do současnosti“ 
a ocenění „Kraj s třetí nejvyšší socioeko-
nomickou úrovní v ČR“.
V roce 2012 byl dokončen Zastupitel-
stvem Plzeňského kraje schválený Pro-
gram rozvoje kraje. Jako jeden z mála 
krajů dokázal Plzeňský kraj stále poměr-
ně vysokou částkou pomáhat malým ob-
cím v jednotlivých okresech v Programu 
stabilizace a obnovy venkova a reagovat 
na naléhavé potřeby obcí. Finančně po-
mohl obcím, které pořádaly peníze na 
odstraňování následků způsobených po-
vodněmi. Velkou pozornost kraj věnoval 
brownfieldům – průmyslovým zónám 
a celkově pak investičním příležitostem 
v kraji. I díky těmto aktivitám je kraj 
v rámci HDP na předních místech. Plzeň-
ský kraj se pyšní tradiční soutěží Stavba 
roku, jehož jubilejní desátý ročník v roce 
2013 proběhl a podílí se na organizaci 
soutěže Vesnice roku.Kraj je aktivně za-
pojen do přeshraniční spolupráce v rám-
ci kooperace se sousedním Bavorskem.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
V roce 2013 Plzeňský kraj v rámci me-
zirezortního připomínkového řízení při-
pomínkoval zásadními připomínkami 
41 návrhů zákonů, vyhlášek a nařízení. 
Ve Věstníku právních předpisů Plzeňské-
ho kraje bylo v roce 2013 zveřejněno 
71 veřejnoprávních smluv, s jejichž uza-
vřením udělil Krajský úřad Plzeňského 
kraje souhlas. 

S provozem krajského úřadu úzce souvisí 
i příjem, evidence a odesílání písemností, 
kterých bylo v roce 2013 na krajský úřad 
doručeno 57 208 a z úřadu odesláno 
88 068.
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Vážení čtenáři, 

právě se vám do rukou dostala publikace, která se každý rok ohlíží za uplynulým rokem. Pro mě byl rok 2013 velmi vý-
znamným, protože jsem poprvé zažil všech dvanáct měsíců v zodpovědné funkci hejtmana Ústeckého kraje. 

Fungování našeho krizového řízení, bezpečnostní radu kraje a integrovaný záchranný systém prověřily červnové povod-
ně, které na několik týdnů pozastavily plánované činnosti a vyžádaly si okamžitá řešení aktuálních problémů, jednání na 
nejvyšší úrovni a vstřícný přístup ke všem, kteří potřebovali naši pomoc. 

Další významný mezník představuje velkolepá akce k 200. výročí bitvy u Chlumce, která byla důležitou součástí Napo-
leonských válek v Evropě. 

A také nesmím zapomenout na významnou návštěvu. V říjnu k nám zavítal prezident České republiky Miloš Zeman, který 
v kraji strávil dva dny. Připravili jsme pro něj nabitý program, který zahrnoval co nejvíce míst z našeho regionu. 

Děkuji všem, kteří nám pomáhají zlepšovat život v Ústeckém kraji, a doufám, že navázané spolupráce a dobré vztahy 
budou pokračovat i v dalších letech. 

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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EKONOMIKA
Ekonomický odbor v roce 2013 vypra-
coval v rámci finanční strategie kraje 
návrh rozpočtového výhledu na období 
2014 – 2018 a následně návrh rozpočtu 
na rok 2014. Dalším důležitým úkolem 
bylo sestavení závěrečného účtu včetně 
schválení účetní závěrky Ústeckého kraje 
za rok 2012. Dále se podílel na přípravě 
materiálů pro zpracování ratingu Ústecké-
ho kraje od společnosti Moody’sCentra-
lEurope. Hodnocení finanční stability do-
padlo velmi dobře a kraj obdržel národní 
rating Aa1.cz se stabilním výhledem. 
Ekonomický odbor rozhodoval i o vymá-
hání daňových nedoplatků. V souvislosti 
s červnovými povodněmi zajistil sumari-
zaci prvotních nákladů obcí a kraje vznik-
lých po povodni v červnu 2013 včetně 
přípravy podkladů pro rozdělení dotace 
obcím a příspěvkovým organizacím kraje 
do jednání orgánů kraje a kontroly vy-
účtování této dotace. Podílel se na zpra-
cování přehledu o předběžném odhadu 
nákladů na obnovu majetku sloužícího 
k zabezpečení základních funkcí v území 
postiženém živelní nebo jinou pohro-
mou, který byl podkladem pro zpraco-
vání strategie obnovy území. Také zajistil 
sumarizaci předběžných nákladů obcí 
na čerpání Fondu solidarity EU a suma-
rizaci finančních nákladů jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí vzniklých při 
odstraňování následků povodně 2013 
a podílel se na rozdělení dotace obcím.

DOPRAVA
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
musel v roce 2013 řešit hlavně dopravní 
situaci po povodních, které postihly větší 
část našeho kraje. Společně s příspěv-
kovou organizací Správa a údržba silnic 

Ústeckého kraje se věnoval odstraňování 
povodňových škod na silničním majetku 
a fungování dopravy v kraji.
V souladu s plánem dopravní obslužnosti 
probíhala příprava veřejných zakázek na 
zajištění dopravní obslužnosti autobuso-
vou dopravou od roku 2015 po stránce 
smluv i optimalizací dopravy a postupně 
v jednotlivých etapách během celého 
roku 2013 byly jednotlivé soutěže za-
hajovány. Z nich vzešlí dopravci zajistí 
provoz v období 2015 – 2024 novými 
moderně vybavenými autobusy včetně 
tarifní integrace jednotlivých dopravců. 
V železniční dopravě jsou dodávána dal-
ší nová vozidla, která dle smlouvy kraje 
s Českými drahami, a. s. zajistí přepravu 
cestujících na regionálních linkách v kra-
ji. Dopravní obslužnost je po kvalitativ-
ní stránce stále sledována a posiluje se 
i kontrolní činnost kraje v provozu do-
pravní obslužnosti.
V rámci státní správy provedl odbor stovky 
správních úkonů, několik kontrol výkonu 
přenesené působnosti u obecních úřadů 
obcí s rozšířenou působností a obecních 
policií. Průběžně také těmto institucím 
poskytoval metodickou pomoc.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Zaměstnanci odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého 
kraje prováděli v roce 2013 široké spekt-
rum činností s ohledem na platnou legis-
lativu. Zpracovali a vydali Výroční zprávu 
o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Ús-
teckého kraje za školní rok 2011 – 2012, 
zajišťovali a metodicky řídili sběr dat ze 
statistických výkonových výkazů škol 
a školských zařízení. V oblasti financová-
ní školství Ústeckého kraje bylo na tzv. 
přímých nákladech v roce 2013 rozdě-

leno obecním školám 4 206,803 mil. Kč, 
krajským školám 2  273,185 mil. Kč, 
soukromým školám 251,307 mil. Kč, 
celkem 6 731,295 mil. Kč, což v součtu 
s rozvojovými programy MŠMT ČR činí 
6 848,588 mil. Kč. 
Odbor organizoval motivační programy 
pro střední školství v Ústeckém kraji, do-
tační tituly Sport a Volný čas, program 
mimoškolní výchovy Pažit a poprvé sou-
těž Dobrá škola Ústeckého kraje. Dále 
organizoval a pořádal školní, okresní 
a krajské soutěže, přehlídky a olympiády. 
Mezi největší události lze zařadit úspěšné 
vystoupení delegace Ústeckého kraje na 
VI. Hrách letní olympiády dětí a mláde-
že ve Zlínském kraji. Za nejvýznamnější 
úspěch v soutěžích lze považovat vítěz-
ství Štěpána Šimsy, studenta Gymnázia 
Josefa Jungmanna v Litoměřicích, v Me-
zinárodní matematické olympiádě v ko-
lumbijském městě Santa Marta.

ZDRAVOTNICTVÍ 
Odbor zdravotnictví zajišťoval zřizova-
telské funkce u sedmi příspěvkových 
organizací. Organizace hospodařily s pří-
spěvky na provoz ve výši 88,38 procent 
z celkového objemu rozpočtu odboru ve 
výši 334,7 mil. Kč a také obdržely pro-
středky ve výši cca 3 procent na inves-
tice, velkou údržbu aj. (nákup vybavení, 
údržba a rekonstrukce nemovitostí). 
Byl zpracován Plán pokrytí území Ús-
teckého kraje výjezdovými základnami 
zdravotnické záchranné služby, nový 
traumatologický a epidemiologický plán. 
Smluvně byla zajištěna spolupráce zdra-
votnických záchranných služeb všech 
sousedních krajů při poskytování před-
nemocniční neodkladné péče. S obcemi 
odbor koordinoval zajištění 22 ordinací 

lékařské pohotovostní služby. Kraj po-
skytl investiční dotaci městu Úštěk na 
zřízení výjezdové základny ZZS.
V programu „Podpora vybraných služeb 
zdravotní péče 2013“ bylo podpořeno 
šest projektů se zaměřením na paliativ-
ní, preventivní a rehabilitační péči. Byl 
uspořádán kongres Gerontologické dny 
Severozápad v Ústí nad Labem a dva 
odborné semináře – „Kvalita a bezpečí 
cestou akreditace“ a „Přirozený porod 
v porodnici“, které si kladou za cíl další 
zkvalitnění poskytování zdravotní péče 
pacientům. 
Pokračovala spolupráce na realizaci pro-
jektu Světové zdravotnické organizace 
„Síť zdravých regionů – RegionsforHeal-
th Network“. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
V sociální oblasti Ústecký kraj zřizoval 
v roce 2013 patnáct příspěvkových orga-
nizací s kapacitou 2630 lůžek a 43 míst 
v ostatních službách. Rozpočet provoz-
ního příspěvku pro organizace v sociální 
oblasti představoval celkem 188 mil. Kč. 
Investice dosáhly 30 mil. Kč.
Byly zpracovány dva strategické doku-
menty související se sociálními služba-
mi zabezpečovanými Ústeckým krajem, 
které byly vzaty Zastupitelstvem Ústec-
kého kraje na vědomí, a to včetně zá-
věrů a doporučení z nich vycházejících. 
K 31. 12. 2013 bylo registrováno 205 po-
skytovatelů sociálních služeb, což čítá 
597 poskytovaných služeb. 
Odbor intenzivně pomáhá obcím a měs-
tům při řešení problematiky bezpečnos-
ti, kriminality a její prevence, napomáhá 
k integraci rodiny a osob ohrožených 
sociálním vyloučením prostřednictvím 
podpory nejen sociálních služeb na úze-
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mí kraje, ale i jiných aktivit či programů.
Odbor realizoval dva individuální projek-
ty financované z Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost na pod-
poru registrovaných sociálních služeb. 
Spolupracoval s obcemi při komunitním 
plánování a zároveň se zabýval tvorbou 
nového Střednědobého plánu sociál-
ních služeb v Ústeckém kraji na období 
2014 – 2017. 
Při navrhování finanční podpory spolu-
pracoval odbor s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra, 
Ministerstvem zdravotnictví a s Radou 
vlády pro koordinaci protidrogové poli-
tiky. V rámci protidrogové problematiky 
začal odbor s přípravou nové strategie. 
V oblasti zaměstnanosti došlo k podpisu 
Memoranda o partnerství a spolupráci 
při přípravě a implementaci Paktu za-
městnanosti Ústeckého kraje.

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 
Základní činností odboru kultury a pa-
mátkové péče je výkon státní správy na 
úseku památkové péče a zajištění zřizo-
vatelských funkcí pro třináct příspěvko-
vých organizací v oblasti kultury. Vyjma 
to zajišťuje z rozpočtu kraje podporu 
obnovy kulturních památek i drobných 
památek a architektury v krajině. V ob-
lasti kultury podporuje profesionální 
(divadelní soubory, Severočeská filhar-
monie Teplice, mezinárodní hudební 
festivaly) i amatérskou tvorbu (postu-
pové přehlídky a krajská kola soutěží, 
kulturní činnost obcí, spolků, atd.). Pod-
porovány jsou také regionální funkce 
knihoven v celém kraji.
Nejvýraznější akcí roku bylo připomenutí 
200. výročí bitvy u Chlumce a Přestano-
va z období Napoleonských válek. Za při-

spění celého krajského úřadu se podařilo 
Ústeckému kraji připravit a zorganizovat 
velmi úspěšnou akci důstojného připo-
menutí kulatého výročí jednoho z největ-
ších vojenských střetnutí na území kraje. 
Dalším úspěchem bylo dokončení nomi-
nační dokumentace pro zápis Hornické 
kulturní krajiny Krušnohoří na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Výsledek je 
o to cennější, že se jedná o plod dlou-
hodobé spolupráce se saskými partnery 
a podtrhuje výsledky dalších úspěšných 
projektů odboru – v oblasti přeshranič-
ní spolupráce z programu Cíl 3/Ziel 3 
Montanregion, cesta ke světovému dě-
dictví UNESCO, Sláva krušnohorského 
hornictví, PresstripMontanregion Krušné 
hory 2013 a z Programu pro památky 
UNESCO Ministerstva kultury ČR Mezi-
národní konference Hornická kulturní 
krajina Krušnohoří/Erzgebirge k no-
minaci na Seznam světového dědictví 
UNESCO. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V roce 2013 vyhlásila Rada Ústeckého 
kraje na základě návrhu odboru život-
ního prostředí a zemědělství celkem 
deset přírodních památek a přírodních 
rezervací, a ty jsou součástí evropské 
soustavy Natura 2000. Odbor vedle péče 
o chráněná území a biotopy chráně-
ných druhů rostlin a živočichů pokračuje 
v projektech revitalizace krušnohorských 
rašelinišť a záchrany mizejících biotopů 
endemického brouka válečka českého 
na Žatecku, které jsou financovány z ev-
ropských fondů. 
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www.kr-karlovarsky.cz
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Vážení čtenáři,

rok 2013 nebyl pro náš kraj jednoduchý, přesto jsme se snažili dostát všem závazkům a uskutečnit naplánované akce. 
Nemocnice v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu dostaly 700 nových lůžek a téměř stovku různých přístrojů, ať už to 
byly rentgeny, přístroje pro plicní ventilaci nebo monitory životních funkcí.

V červnu zasáhly české a moravské regiony ničivé povodně. Škody v našem kraji naštěstí nebyly tak významné, jako v dal-
ších oblastech. Pomohli jsme proto dvěma nejvíce postiženým obcím na Litoměřicku a každé z nich jsme věnovali 200 tisíc 
korun. Kraj uvolnil okamžitě z rozpočtu 10 milionů korun na likvidace škod na silnicích. 

Také vloni pokračovala tradiční soutěž Vesnice roku. Vyhrála ji obec Hájek u Ostrova, která byla na své vítězství náležitě 
pyšná. 

Na příspěvky do sportu a volnočasových aktivit vynaložil kraj přes jedenáct milionů korun. Přispíval ale i v dalších ob-
lastech. Celkem pět a půl milionu korun například kraj udělil vlastníkům památek na jejich obnovu. Na obnovu lázní 
v Kyselce šlo půl milionu korun. 

Pokračovaly ale i důležité investice. Vzniklo nové rehabilitační oddělení s 19 lůžky v sokolovské nemocnici, rekonstrukcí 
prošly prostory chebské záchranky. 

V letošním roce doufáme, že se nám povede získat evropské peníze na stavbu obchvatu Chebu a Hroznětína, řešit bu-
deme i přípravu prostor pro zlepšení onkologické péče v chebské nemocnici. Nové učebny pak plánujme pro karlovarské 
gymnázium, pokračovat budou i práce na rekonstrukci prostor pro oční oddělení nemocnice v Sokolově.

PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje
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EKONOMIKA
Při schvalování rozpočtu Karlovarského 
kraje na rok 2013 se počítalo se schod-
kem rozpočtu ve výši 277,400 mil. Kč. 
Schodkový rozpočet kraje byl pláno-
ván v souvislosti s požadavky na předfi-
nancování a spolufinancování projektů 
podporovaných z fondů EU. Zdrojem 
financování těchto výdajů byly jednak 
finanční prostředky minulých let (převáž-
ně ze zdrojů Fondu budoucnosti),který je 
primárně určen právě pro projekty spo-
lufinancované z EU a dále z předpoklá-
daných příjmů – dotací ze státního roz-
počtu na projekty podporované z fondů 
EU (podíl státu a fondů EU). Skutečný 
výsledek rozpočtového hospodaření Kar-
lovarského kraje za rok 2013 byl ale pře-
bytkový ve výši 36 791 529,83 Kč. Toto 
bylo zapříčiněno velmi nízkým čerpáním 
výdajů hlavně v oblasti předfinancování 
a spolufinancování projektů podporova-
ných z fondů EU,jednak z důvodu poza-
stavení ROP NUTS II Severozápad, dále 
proto, že se nepodařilo nalézt vhodnou 
výzvu v operačních programech II. pro-
gramovacího období pro realizaci roz-
sáhlého projektu Císařské lázně a též 
proto, že některé projekty byly rozhod-
nutím Zastupitelstva Karlovarského kraje 
z realizace vyřazeny.
Rozpočet kraje pro rok 2014 je úspor-
ný v oblasti příjmů i výdajů a reaguje na 
ekonomickou situaci. Neomezuje investi-
ce, investiční akce zůstávají v rozumném 
rozsahu ve všech oblastech.

DOPRAVA
Zastupitelstvo Karlovarského kraje 
schválilo dne 13. 12. 2012 usnesením 
č. ZK 354/12/12 finanční rozsah do-
pravní obslužnosti na rok 2013 ve výši 

353,346 mil. Kč. Rozsah a optimalizaci 
dopravní sítě zpracovala pro Karlovarský 
kraj příspěvková organizace Koordiná-
tor integrovaného dopravního systému 
Karlovarského kraje p.o. (dále jen „KIDS 
KK“), která předložila k projednání Radě 
Karlovarského kraje návrh „Seznamu 
linek a spojů, tratí a vlaků zařazených 
do dopravní obslužnosti územního ob-
vodu Karlovarského kraje pro rok 2013“ 
(dále jen „Seznam“). V jeho konstruk-
ci se odráží zejména snaha o zachová-
ní stávajících atributů systému veřejné 
dopravy v Karlovarském kraji s důrazem 
na přepravu zejména do zaměstná-
ní, do škol, do úřadů a na dostupnost 
zdravotnických zařízení tak, jak uvádí 
definice dopravní obslužnosti dle pří-
slušných legislativních norem. V průbě-
hu roku 2013 KIDS KK navrhl celkem 
4 změny Seznamu, které byly následně 
formou dodatků ke smlouvám zapra-
covány do smluvních ujednání. K zajiš-
tění dopravní obslužnosti v roce 2013 
uzavřel Karlovarský kraj s jednotlivými 
dopravci dodatky ke smlouvám o zá-
vazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v celkovém objemu dopravního 
výkonu 6,682 mil. km, přičemž celková 
prokazatelná ztráta, kterou Karlovarský 
kraj těmto dopravcům uhradil, činila 
141,585 mil. Kč. Dopravci v segmentu 
drážní dopravy realizovali na základě 
uzavřených dodatků ke smlouvám o zá-
vazku veřejné služby dopravní výkony 
v rozsahu 2,687 mil. vlakových kilomet-
rů s objemem prokazatelné ztráty ve výši 
209,193 mil. Kč. Na dofinancování ztráty 
dopravců v drážní dopravě obdržel Kar-
lovarský kraj ze státního rozpočtu kapi-
toly 327 Ministerstva dopravy ČR dotaci 
ve výši 72,287 mil. Kč.

Páteří veřejné osobní dopravy v Karlovar-
ském kraji je železniční doprava v regio-
nálních vlacích vedených na úsecích ce-
lostátní dráhy a na regionálních tratích, 
kterou vhodně doplňuje doprava dálková 
na linkách R 5, R 6 a R 29 (objednávaná 
Ministerstvem dopravy ČR), když zejmé-
na na trati 140 Chomutov – Cheb (linka 
R5) zčásti plní úlohu regionální, neboť 
vlaky dálkové dopravy zastavují ve stani-
cích Cheb, Kynšperk nad Ohří, Sokolov, 
Chodov, Karlovy Vary a Ostrov; příměst-
ské autobusové dopravě pak připadá 
úkol prostorově pokrýt celé území regi-
onu a ke změně dopravního modu/pře-
stupům dochází v místě intermodálních 
terminálů, které jsou styčným bodem 
také pro městskou hromadnou dopravu. 
Velmi významným segmentem veřejné 
dopravy je také železniční doprava pře-
shraniční a to na tratích 142 Karlovy Vary 
dolní nádraží – Johanngeorgenstadt, 
145 Sokolov – Kraslice – Zwotental, 147 
Cheb – BadBrambach ( – Plauen) a zpět 
a 179 Cheb – Schirnding ( – Marktred-
witz) a zpět a kam v nedaleké budouc-
nosti přibude i trať pátá 148 Cheb – Hof, 
na které je v současné době nepro-
vozovaný/přerušený úsek mezi Aš žst. 
a Selb-Plössberg. Karlovarský kraj v této 
záležitosti významně spolupracuje s dal-
šími subjekty, zejména s Ministerstvem 
dopravy ČR, BayerischesStaatsministe-
riumfürWirtschaft, Infrastruktur, Verke-
hrund Technologie a BayerischeEisen-
bahngesellschaftmbH tak, aby došlo co 
nejdříve ke znovuzprovoznění přerušené 
trati (na území ČR jde o úsek Aš žst. – Aš 
státní hranice), na které následně budou 
dopravci České dráhy a agilis v moder-
ních soupravách řady 844 (PESA Link II/
RegioShark) a řady DB 650 (StadlerRe-

gioShuttle RS1) přepravovat cestující 
mezi Chebem a Hofem bez přestupu.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
V roce 2013 byla ukončena realizace tří 
individuálních projektů Karlovarského 
kraje v rámci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost, a to 
Zvyšování kvality vzdělávání standardizací 
a zlepšováním řídících procesů ve školách, 
Krajské vzdělávací centrum pro další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků a Inova-
ce školského portálu Karlovarského kraje. 
V létě 2013 byl Školský portál zprovozněn 
a nahradil stávající webové stránky v části 
týkající se školství.
V roce 2013 se Karlovarský kraj stal nosi-
telem projektu „Podpora přírodovědné-
ho a technického vzdělávání v Karlovar-
ském kraji“ a jeho finančními partnery je 
15 středních škol, které zřizuje.
Příspěvkové organizace Karlovarského 
kraje vykonávající činnost škol a škol-
ských zařízení podaly a realizovaly v roce 
2013 řadu projektů z různých operač-
ních programů. Mezi nejvýznamnější po-
dané projekty patří projekty Integrované 
střední školy Cheb (Modernizace strojů 
a zařízení školních dílen pro kvalitní vý-
uku) a Prvního českého gymnázia v Kar-
lových Varech (Rekonstrukce a dostavba 
Prvního českého gymnázia v Karlových 
Varech, II. etapa – přístavba západního 
křídla) v rámci Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Severozápad.
V roce 2012 byl po široké diskusi vytvo-
řen a schválen stipendijní program za 
účelem zvýšení zájmu uchazečů o vzdě-
lávání ve vybraných zejména technicky 
zaměřených oborech středních škol, 
který je realizován od školního roku 
2013/2014.
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Karlovarský kraj, jako kraj s nejnižší kva-
lifikovaností učitelů základních a střed-
ních škol v rámci celé České republiky, 
napomáhá školám se získáním odborné 
kvalifikace těchto učitelů, a to zejména 
pokračováním spolupráce s Fakultou 
pedagogickou Západočeské univerzity 
v Plzni a poskytováním finanční podpo-
ry studujících učitelů nejen krajských, ale 
i obecních škol.
Karlovarský kraj věnuje zvýšenou pozor-
nost rovněž dalšímu vzdělávání pedago-
gických pracovníků, přičemž významné 
místo v budování celého systému v kraji 
představuje krajské vzdělávací centrum 
zřízené Karlovarským krajem jako sou-
část příspěvkové organizace Gymnázium 
Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, 
které bylo vybudováno v rámci projektu 
financovaného z ESF – OP VK. Za dobu 
svého fungování si oprávněně získalo své 
místo v oblasti dalšího vzdělávání a kraj 
v rámci udržitelnosti projektu zabezpe-
čuje po finanční stránce jeho další rozvoj. 
Za účelem zvyšování společenské presti-
že pedagogické profese obnovil Karlo-
varský kraj od roku 2011 tradici oslavy 
Dne učitelů spojené s oceněním vybra-
ných pedagogů škol a školských zaříze-
ní zřizovaných Karlovarským krajem za 
dlouholetou vynikající a záslužnou příp. 
příkladnou vzdělávací a výchovnou prá-
ci s dětmi a mládeží v oblasti školství. 
Na podzim roku 2013 vydala rada kraje 
„pravidla“, na základě kterých byla mož-
nost ocenění rozšířena i na pedagogy 
působící v subjektech zřizovaných obcí či 
soukromníkem.

ZDRAVOTNICTVÍ 
V roce 2013 se, i přes nepříznivou finanč-
ní situaci v rezortu zdravotnictví celé ČR, 

Karlovarské krajské nemocnici a.s. jako 
největšímu lůžkovému zdravotnickému 
zařízení v kraji, podařilo zachovat plný 
provoz všech oddělení i ambulancí. Rok 
2013 byl prvním rokem fungování a tedy 
i vyhodnocení činnosti nového Pavilonu 
akutní medicíny v nemocnici Karlovy 
Vary. V rámci uvedené bilance zde bylo 
ošetřeno přes 40 tis. pacientů, byl kom-
pletně změněn přístup k akutním pacien-
tům, vytvořeno jednotné kontaktní mís-
to jak pro pacienty, tak pro záchrannou 
službu, zprovozněny centrální operační 
sály a celkově zefektivněna poskytova-
ná zdravotní péče. Rozborem spádovos-
ti ošetřených pacientů se potvrdilo, že 
Karlovarská krajská nemocnice a.s. má 
nadregionální charakter. Rok 2013 byl 
koncepčně důležitý i pro rozvoj nemoc-
nice v Chebu, která je nedílnou součástí 
KKN a.s., kdy Rada Karlovarského kraje 
schválila koncepci rozvoje nemocnice 
Cheb v letech 2014 – 2019, v jejímž rám-
ci bude z finančních prostředků Karlo-
varského kraje přesahujících 300 mil. Kč 
realizována výstavba nového pavilonu 
a centralizace nemocnice v Chebu. V ne-
mocnici v Karlových Varech byl rok 2013 
v oblasti investičních akcí realizovaných 
z finančních prostředků kraje prezento-
ván např. rekonstrukcí prostor pro iktové 
centrum. Karlovarský kraj věnoval svou 
pozornost i nemocnici v Sokolově, kde 
je stále vlastníkem nemovitého majet-
ku, kdy na rekonstrukci svého majetku 
uvolnil v roce 2013 částku cca 60 mil.Kč 
a to především na oddělení lůžkové re-
habilitace, obnovu výtahů a rekonstrukci 
administrativních prostor. 
Zdravotnická záchranná služba Karlo-
varského kraje provozovala v roce 2013 
v rámci Karlovarského kraje 11 výjezdo-

vých stanovišť. V uvedeném období byla 
průběžně realizována schválená koncep-
ce personálního zabezpečení předne-
mocniční neodkladné péče, kdy v Kar-
lovarském kraji naplno začal fungovat 
systém tzv. randez-vouz posádek, tzn. 
individuálních výjezdů lékařů. V rámci 
zdravotnické záchranné služby byla Ra-
dou karlovarského kraje dále schválena 
koncepce obnovy vozového parku na 
roky 2014 – 2018, která zabezpečí v uve-
deném období kompletní obměnu sanit-
ních vozidel. 
Karlovarský kraj i v roce 2013 částkou 
cca cca 900 000 Kč podpořil žadatele 
o finanční podporu na projekty v oblas-
ti zdravotnictví. Karlovarský kraj i v roce 
2013 financoval lékařskou službu první 
pomoci, která je organizována v obo-
rech pro dospělé,pro děti a dorost a zub-
ní a to v Karlových Varech, v Sokolově 
a v Chebu a nově i, v případě „dětské“ 
pohotovosti v Ostrově.

SOCIÁLNÍ VĚCI
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu 
Karlovarského kraje realizoval od roku 
2008 řadu individuálních projektů (dále 
jen IP) financovaných z prostředků Ev-
ropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Cílem těchto projektů je především při-
spět k sociálnímu začlenění osob sociálně 
vyloučených nebo ohrožených sociálním 
vyloučením a ke zvýšení jejich zaměstna-
telnosti prostřednictvím podpory posky-
tování vybraných sociálních služeb. 
Od 1. 8. 2012 je realizován IP„Podpora 
sítě služeb sociální prevence v Karlo-
varském kraji“, jehož prostřednictvím 
jsou podporovány sociální služby, kte-

ré mají vazbu na transformační proce-
sy v kraji (sociálně terapeutické dílny, 
podpora samostatného bydlení a soci-
ální rehabilitace).
Od 1. 5. 2011 do 30. 4. 2013 byl odbo-
rem sociálních věcí realizován IP„Udrži-
telnost dostupnosti krajské sítě sociálních 
služeb Karlovarského kraje“, jehož hlav-
ním cílem byla podpora transformačního 
procesu pobytových zařízení sociálních 
služeb v Karlovarském krajia optimali-
zace sítě sociálních služeb, zejména pro 
osoby se zdravotním postižením. 
Karlovarský kraj byl rovněž zapojen do 
IP MPSV ČR „Podpora transformace so-
ciálních služeb“. Za náš kraj byla do pro-
jektu vybrána zařízení sociálních služeb 
Domov pro osoby se zdravotním posti-
žením v Mariánské a Domov pro oso-
by se zdravotním postižením „PATA“ 
v Hazlově. V návaznosti na výstupy IP 
MPSV byla zahájena realizace IP KK na 
investiční podporu procesu transforma-
ce Domova pro osoby se zdravotním 
postižením „PATA“ v Hazlově, příspěv-
ková organizace, v rámci Integrovaného 
operačního programu.
Od 1. 5. 2012 byl odborem sociálních 
věcí realizován IP „Vytvoření sítě služeb 
péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje“ s cílem 
vytvořit síť sociálních a dalších navazují-
cích (zejména zdravotnických) služeb pro 
osoby s duševním onemocněním na úze-
mí Karlovarského kraje. V rámci projektu 
vznikly v roce 2013 další dvě nové soci-
ální služby v Sokolově a v Chebu určené 
primárně pro osoby s duševním onemoc-
něním (sociální rehabilitace). Mimo to 
se podařilo nastavit proces propojování 
nově vytvořených služeb pro osoby s du-
ševním onemocněním v Karlovarském 
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kraji, zejména prostřednictvím multidis-
ciplinárních týmů, které byly vytvořeny 
v každém okrese Karlovarského kraje, 
a koordinačního týmu vytvořeného na 
úrovni kraje.
Od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2014 byl odbo-
rem sociálních věcí realizován IP„V Kar-
lovarském kraji společně plánujeme soci-
ální služby“. Hlavním cílem projektu byla 
tvorba základní krajské sítě sociálních 
služeb a vytvoření návrhu Střednědobé-
ho plánu rozvoje sociálních služeb v Kar-
lovarském kraji na období 2014 – 2017. 
Kromě aktivity zaměřené na vyhodnoco-
vání působnosti a činnosti sítě sociálních 
služeb pomocí metody The Balanced 
Scorecard (BSC) lze za důležitý výstup 
považovat stanovení kritérií pro rozho-
dování o finanční podpoře sociálních 
služeb, nastavení procesu financování 
sociálních služeba vytvoření regionál-
ních karet sociálních služeb pro Karlo-
varský kraj. V prosinci 2013 byl na jed-
nání Zastupitelstva Karlovarského kraje 
předložený Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb v Karlovarském krajina 
období 2014 – 2017 schválen. 
Od 1. 6. 2012 je odborem sociálních věcí 
realizován IP„Podpora sociálního začle-
ňování příslušníků sociálně vyloučených 
lokalit v Karlovarském kraji“, který je 
zaměřen na podporu terénní sociální 
práce v sociálně vyloučených romských 
lokalitách na území Karlovarského kraje. 
Důležitým výstupem z tohoto projektu je 
vytvoření Analýzy sociálně vyloučených 
lokalit na území Karlovarského kraje.
V roce 2013 byly poskytovatelům sociál-
ních služebz Fondu na podporu nestát-
ních neziskových organizací rozděleny 
finanční prostředky z rozpočtu kraje 
v celkové výši 7,0995 mil. Kč. 

V rámci programu Podpora aktivit v ob-
lasti začleňování seniorů do společnos-
ti bylo v roce 2013 podpořeno celkem 
9 projektů v celkové výši 200 000 Kč.
V oblasti podpory rodiny byly v roce 
2013 podpořeny celkem 3 projekty v cel-
kové výši 110 000 Kč.
V rámci dotačního řízení pro nestátní ne-
ziskové organizace zabývající se prevencí 
kriminality bylo z rozpočtu Karlovarské-
ho kraje v roce 2013 rozděleno celkem 
274 000 Kč.
Na uspořádání Dne národnostních men-
šin v Sokolově Výborem Zastupitelstva 
Karlovarského kraje K přispěl Karlo-
varský kraj ze svého rozpočtu částkou 
95 000 Kč.
Kultura, památková péče a cestovní ruch
Oddělení kultury Karlovarského kraje or-
ganizovalo dopolední kulturně vzdělávací 
programy pro mateřské, základní a střed-
ní školy, a to především divadelní, kon-
certní, taneční a filmová představení, dále 
přednášky, soutěže a besedy. V roce 2013 
se bohužel nepodařilo zajistit uspořádání 
Dnů evropského dědictví, ale i v následu-
jících letech bude Karlovarský kraj v této 
tradici pokračovat. Na podzim se v rekon-
struované Becherově vile (součást Gale-
rie umění Karlovy Vary) uskutečnil již 9. 
ročník krajského semináře kronikářů obcí 
a měst Karlovarského kraje. 
Na projekty v oblasti kultury byla v roce 
2013 vyčleněna z krajského rozpoč-
tu částka cca 8,5 mil. Kč. Z této částky 
bylo na podporu významných projektů 
vyčleněno cca 5,5 mil. Kč, na podporu 
ostatních projektů částka cca 1,4 mil. Kč 
a částka 1,6 mil. Kč byla určena na zkva-
litnění kulturní nabídky pro veřejnost, 
konkrétně na podporu činnosti profesio-
nálních souborů divadel a symfonických 

orchestrů v Karlovarském kraji (Západo-
český symfonický orchestr, Karlovarský 
symfonický orchestr, Západočeské diva-
dlo Cheb, Karlovarské hudební divadlo, 
Karlovarské městské divadlo). V roce 
2013 bylo podáno celkem 159 žádostí 
s celkovou požadovanou částkou přesa-
hující 19,5 mil. Kč.
V rozpočtu kraje bylo na obnovu kul-
turních památek a památkově hodnot-
ných objektů pro rok 2013 vyčleněno 
5,5 mil. Kč. Tuto částku se ovšem podaři-
lo v průběhu roku navýšit o 500 000 Kč, 
které byly poskytnuty o. p. s. Lázně 
Kyselka na obnovu těchto zchátralých 
lázní. Pro rok 2013 bylo zrušeno admi-
nistrování poskytování příspěvků v rámci 
dotačního titulu Programu regenera-
ce městských památkových rezervací 
a městských památkových zón vyhlašo-
vaného Ministerstvem kultury ČR. 
I v tomto roce Karlovarský kraj nadá-
le rozvíjel záměr nominace tzv. Zápa-
dočeského lázeňského trojúhelníku 
(částí historických center měst Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně a Františkovy 
Lázně) na Seznam světového dědictví 
UNESCO, kde hlavním leadpartnerem je 
město Karlovy Vary. Co se týče „Hornic-
ké a kulturní krajiny Krušnohoří/Mon-
tanregionErzgebirge“ tak v roce 2013 
byly ukončeny veškeré fáze zpracování 
nominační dokumentace, která byla 
předána do centra Světového dědictví 
v Paříži ke kontrole, a následně byly při-
pomínky zapracovány do finální podoby 
nominační dokumentace. Tuto doku-
mentaci následně v lednu 2014 Saská 
vláda oficiálně podala k Zápisu na Se-
znam světového dědictví. 
Karlovarský kraj v roce 2013 pokračoval 
v tvorbě a propagaci kraje formou nové 

značky turistické destinace Živý kraj, kde 
jsme také získaly i první ocenění za ten-
to portál, 3. místo v rámci soutěže Velká 
cena cestovního ruchu a v rámci festivalu 
Tour regionu film jsme obdrželi cenu po-
roty za zpracovaná propagační videa ke 
Karlovarskému kraji. Samozřejmě jsme 
pokračovali i v pokračování uspořádání 
Regionální konference cestovního ru-
chu, která měla opět hojnou účast. Dále 
Karlovarský kraj prostřednictvím oddě-
lení cestovního ruchu realizoval veletrhy 
a prezentace v rámci cestovního ruchu 
v ČR i zahraničí a spolupracoval s agen-
turou Czechtourism.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Karlovarský kraj v roce 2013 podal 4 žá-
dosti do Operačního programu životní-
ho prostředí na zajištění managementu 
zvláště chráněných území a evropsky 
významných lokalit v Karlovarském kra-
ji – Jezerský vrch, Vladař, Borecké rybníky 
a Doupovské hory 2. V rámci realizace 
budou provedeny práce směřující k za-
chování předmětu ochrany – pěstební 
práce, dosadby, výstavba úkrytů pro ži-
vočichy, odstranění náletových dřevin 
apod. Celkové předpokládané náklady 
jsou 9 mil. Kč.
Karlovarský kraj zahájil v roce 2013 re-
alizaci dalšího projektu, a to „Omezení 
výskytu invazních rostlin v Karlovarském 
kraji“. V rámci realizace byla provedena 
likvidace invazních druhů rostlin, tedy 
bolševníku velkolepého, křídlatek a ne-
týkavky žláznaté. Projekt je rozdělen 
na 10 částí: Cheb – sever, Cheb – jih, 
Žluticko, Teplá, Karlovarsko/Nejdecko, 
Sokolovsko – jih, Ostrovsko, Sála, Mari-
ánskolázeňsko a Kraslicko. Tato likvidace 
bude probíhat ještě následující dva roky 
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tj. do roku 2015. Dalším krokem byla re-
alizaceinformačního systému, který zajis-
tí zpracování všech digitalizovaných dat 
z mapování v terénu http://gis.kr-karlo-
varsky.cz/heracleum.
V rámci společných projektů s oba-
lovýmia odpadovými společnostmi 
EKO-KOM a.s., Elektrowin a.s. a Asekol 
s.r.o.byly realizovány aktivity na podporu 
a propagaci třídění odpadů.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
V rámci Programu obnovy venkova, po-
řizování Územně plánovacích podkladů, 
podpory rozvoje cyklistické infrastruktury 
a podpory budování a údržby lyžařských 
a běžeckých tras kraj spolufinancoval 
celkem 139 projektů za 23,55 mil. Kč. 
V dotačním titulu „Inovační vouchery“ 
na podporu spolupráce podnikatelského 
sektoru a vědecko-výzkumných institucí, 
bylo podpořeno dalších 10 projektů za 
1,526 mil. Kč.
Aktivity odboru a Karlovarského kraje 
byly prezentovány na několika výstavách 
např. URBIS INVEST, FOR BIKES, SPORT 
LIFE Brno, Má Vlast atd. 
Tradičně se uskutečnila soutěž „Vesnice 
roku 2013“, které se zúčastnilo 20 obcí. 
Devíti z nich byla poskytnuta finanční 
odměna z rozpočtu Karlovarského kraje 
ve výši 370 000 Kč.
Probíhaly aktualizace důležitých strate-
gických dokumentů např. Strategie roz-
voje konkurenceschopnosti Karlovarské-
ho kraje, vznikla Analýza zaměstnanosti 
Karlovarského kraje, proběhlo zahájení 
zpracování Regionální inovační strategie 
Karlovarského kraje.
V roce 2013 bylo zahájeno zpracování 
1. Aktualizace Zásad územního rozvoje 

Karlovarského kraje. Začátkem roku bylo 
dokončeno pořizování Územní studie 
horských oblastí, pokračovalo zpracová-
ní Koncepce běžeckého lyžování v Kar-
lovarském kraji a pořizování aktualiza-
ce územně analytických podkladů. Ve 
spolupráci s Krajskou agenturou rozvoje 
podnikání p.o. byla zahájena příprava 
nového Informačního portálu investič-
ních příležitostí.
Odbor regionálního rozvoje administ-
roval programy přeshraniční spolupráce 
Cíl 3 ČR – Sasko, Cíl 3 ČR – Bavorsko. 
V roce 2013 bylo žadatelům z Karlovar-
ského kraje schváleno 13 projektů za cca 
1 mil. EUR. 
V rámci Odboru regionálního rozvo-
je byla realizována řada individuálních 
projektů. Agentura projektového a do-
tačního managementu p.o. zajišťovala 
přípravu a realizaci vybraných projektů 
kraje a jeho příspěvkových organizací. 
Jednalo se např. o projekty: Omezení 
výskytu invazních rostlin v Karlovarském 
kraji, Podpora sociálního začleňování 
příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji, Vytvoření sítě slu-
žeb pro osoby s duševním onemocně-
ním na území Karlovarského kraje. Do-
šlo k opětnému spuštění Regionálního 
operačního programu NUTSII Severo-
západ, v rámci něhož byly předloženy 
nové žádosti o poskytnutí dotace např. 
Cyklostezka Ohře III, Centralizace lékař-
ské péče v nemocnici v Karlových Va-
rech. V roce 2013 byl realizován projekt 
Cyklostezka Ohře II.
Karlovarská agentura rozvoje podniká-
ní spolupracovala s partnery v oblasti 
podpory podnikání a inovací, účastnila 
se řady národních a mezinárodních pro-
jektů v oblasti kooperace a partnerství. 

Aktivně se podílela na zpracování Regi-
onální inovační strategie (RIS3).
Odbor regionálního rozvoje byl v roce 
2013 zapojen do přípravy nového pro-
gramového období EU 2014 – 2020 (pří-
prava dohody o partnerství, zpracování 
analýz a podkladů, účast v mezirezort-
ních skupinách atd).

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Většina legislativní a právní činnosti kraje 
je soustředěna do legislativního a práv-
ního odboru krajského úřadu a zabírá 
širokou oblast veřejného a soukromého 
práva v samostatné působnosti Karlovar-
ského kraje nebo přenesené působnosti 
krajského úřadu. Do působnosti odboru 
patří tvorba a kontrola smluv jednotli-
vých odborů krajského úřadu a příspěv-
kových organizací a dohled nad právní 
problematikou dokumentů předkláda-
ných orgánům kraje, vydávání nařízení 
kraje, zajišťování připomínek k legisla-
tivním návrhům vlády a dalších ústřed-
ních orgánů České republiky, plnění po-
vinnosti kraje v oblasti podpor malého 
rozsahu, administrace a zabezpečování 
soudních řízení kraje a krajského úřadu, 
vymáhání pohledávek. Druhou oblas-
tí činnosti odboru je výkon přenesené 
působnosti, kdy je legislativní a právní 
odbor prvostupňovým orgánem pro da-
ňové řízení u porušení rozpočtové kázně 
a správní delikty dle zákona o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, 
odvolacím orgánem v daňovém, vyvlast-
ňovacím řízení a zákona o svobodném 
přístupu k informacím, odbor dále 
provádí kontrolu nařízení obcí, zajišťu-
je proces schvalování veřejnoprávních 
smluv mezi obcemi. Od druhé poloviny 
roku 2013 se odbor legislativní a právní 

podílel na přípravě pracovníků krajského 
úřadu a příspěvkových organizací kraje 
na účinnost nového občanského záko-
níku, kdy kromě metodické pomoci bylo 
nezbytné upravit dokumenty s ohledem 
na tento nový zákon. 
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Jak se žilo v Královéhradeckém kraji v roce 2013? Zažili jsme opět rušný rok. Byl plný nejen těch příjemných událostí, mezi 
které patří každoročně konané kulturní a sportovní akce, díky kterým je Královéhradecký kraj znám i za hranicemi země. 
Zároveň jsme se ale museli vyrovnat například i s ničivými povodněmi. Ty zasáhly přes 60 měst a obcí Královéhradeckého 
kraje, způsobily velké materiální i finanční škody a leckdy nebylo jednoduché se s jejich následky vyrovnat.

Naštěstí závěrečná bilance za rok 2013 vyznívá pro kraj velmi pozitivně. V projektu Místo pro život byl totiž vyhodnocen 
jako třetí nejlepší, co se kvality života obyvatel v regionech týče. Podle tohoto výzkumu nabízí náš kraj obyvatelům ty 
nejlepší podmínky pro trávení volného času, dbá o životní prostředí, disponuje dobrými pracovními podmínkami, do-
stupnou zdravotní péčí i rozvinutou infrastrukturou. A to, že si kraj v uplynulém roce vedl úspěšně i v dalších tematických 
oblastech dokazují následující řádky. 

Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje
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EKONOMIKA
Ekonomika kraje se přes nepříznivé vlivy 
hospodářského vývoje České republiky 
a přes dopad některých opatření cent-
rální vlády učiněných v minulosti (jedná 
se zejména o oblast zdravotnictví – vý-
padek cca 100 mil. Kč, další úprava DPH, 
apod.), vyvíjela vcelku příznivě.
Financování Královéhradeckého kraje 
bylo v roce 2013 uzavřeno přebytkem 
258,7 mil. Kč oproti plánovanému zá-
pornému saldu 993,7 mil. Kč. Tento vý-
sledek byl ovlivněn zejména nižším čer-
páním výdajů o 1 100,2 mil. Kč a vyšším 
plněním příjmů o 152,2 mil. Kč, přede-
vším v důsledku vyšších daňových příjmů 
o 103,5 mil. Kč, dále pak nedaňových 
příjmů o 41,5 mil. Kč a kapitálových pří-
jmů o 6,9 mil. Kč. Byly provedeny splát-
ky úvěrů celkem ve výši 162,5 mil. Kč, 
celkový objem nesplacených úvěrů 
k 31. 12. 2013 byl 937,2 mil. Kč. 
Rizikem pro krajský rozpočet v letošním 
roce bude nadále oblast zdravotnictví, 
kde se nakumulovala řada problémů, od 
finančních až po technické. Zde Králové-
hradecký kraj spoléhá na pomoc státu. 
Tu rovněž očekává v komplexním řešení 
i v oblasti dopravy. Jde zejména o řešení 
technického stavu II. a III. tříd našich ko-
munikací, kdy máme kritický stav na více 
než 1/3 našich vozovek.

DOPRAVA
Královéhradecký kraj v roce 2013 po-
kračoval v rekonstrukci a modernizaci 
silniční dopravní infrastruktury zejména 
z finančních zdrojů, které se v roce 2012 
podařilo získat z Evropské unie prostřed-
nictvím Regionálního operačního pro-
gramu Severovýchod. Celkem bylo re-
konstruováno a modernizováno 10 silnic 

a 2 mosty. Nejvýznamnější stavbou byla 
rekonstrukce komunikace II/303 a její 
rozšíření o stoupací pruhy na vrchol Pasa 
na Broumovsku. Délka rekonstrukce silni-
ce činila 3,149 km. V červnu postihly část 
území Královéhradeckého kraje povod-
ně, které způsobily škody na krajských 
silnicích II a III. tříd v odhadované výši 
65,7 mil. Kč. Státního fond dopravní in-
frastruktury poskytl kraji účelovou dotaci 
k odstranění povodňových škod. V dru-
hé polovině roku probíhaly menší opravy 
a projektové práce na rekonstrukci posti-
žených úseků, zajištění příslušných povo-
lení speciálních stavebních úřadů a sou-
těže zhotovitele. Výbor Státního fondu 
dopravní infrastruktury (SFDI) na začátku 
října rozhodl o poskytnutí neinvestičních 
finančních prostředků na opravy silnic 
II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. Králové-
hradecký kraj obdržel 40,8 mil. Kč. Tuto 
částku z větší části, díky příznivým kli-
matických podmínkám, prostavěl až na 
dvou desítkách komunikací. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
V oblasti předškolního vzdělávání vy-
konávalo svoji činnost 302 mateřských 
škol, což je zvýšení oproti minulému 
roku o dvě. Celkem mateřské školy na-
vštěvovalo 19 548 dětí, což je nárůst 
o 2,7 %. V oblasti základního vzdělává-
ní působilo v kraji stejně jako v minulém 
roce 260 základních škol, které navště-
vovalo 43 999 žáků. Počet žáků první-
ho stupně vzrostl o 2,6 %, zatímco po-
čet žáků druhého stupně se ve stejném 
období snížil o 0,5 %. Počet středních 
škol v kraji se ustálil na počtu 81. Slou-
čení dvou středních škol zřizovaných 
Královéhradeckým krajem vykompenzo-
val vznik církevní praktické školy. Počet 

žáků navštěvující tyto školy se meziroč-
ně snížil o 1 660 na 26 253 žáků. Také 
počet nově přijatých žáků do 1. ročníků 
se snížil na 6 652 žáků, tedy o 7,5 %. 
Ukončení středního vzdělávání probíha-
lo formou jednotné závěrečné zkoušky 
anebo společnou maturitní zkouškou. 
V té patřili žáci v Královéhradeckém kraji 
po podzimním termínu roku 2013 k dru-
hým nejúspěšnějším v České republice. 
Královéhradecký kraj věnoval velkou po-
zornost vzdělávání dětí, žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Jejich počet individuálně integrovaných 
do běžných tříd se na všech druzích škol 
v minulém roce zvýšil.
K nejdůležitějším sportovním akcím 
v kraji patřilo např.: MČR družstev mužů 
a žen v atletice 2013, Juniorské mistrov-
ství světa v orientačním běhu 2013, Mis-
trovství světa veteránů v běhu do vrchu, 
Pohár Josefa Masopusta 2012/2013, 
a další. Výprava Královéhradeckého kra-
je získala 24 medailí na Hrách VI. letní 
olympiády dětí a mládeže České repub-
liky 2013.

ZDRAVOTNICTVÍ 
Základem poskytování zdravotní péče 
v Královéhradeckém kraji je Zdravotnic-
ký holding Královéhradeckého kraje a.s., 
jeho 100% vlastníkem je kraj. Sdružuje 
4 krajské nemocnice. Oblastní nemoc-
nice Náchod, a.s. je největší krajskou 
nemocnicí s 582 lůžky a spadají pod ní 
i bývalé menší nemocnice okresu Ná-
chod, kde je dnes poskytována speciali-
zovaná, především následná péče (Brou-
mov, Nové Město nad Metují, Jaroměř). 
V roce 2010 došlo v rámci restruktura-
lizace k uzavření nemocnice Opočno, 
od 1. 7. 2013 je administrativně spojena 

s bývalou Oblastní nemocnicí v Rychno-
vě nad Kněžnou. V současné době se 
zahajuje významná rekonstrukce areálu 
nemocnice v Náchodě, předpokládané 
náklady této investice dosahují částky 
1 mld. Kč. Oblastní nemocnice Trutnov, 
a.s. s 300 lůžky je nemocnicí střed-
ní velikosti zajišťující péči v podhorské 
a horské oblasti Krkonoš. I pod další ne-
mocnici, Oblastní nemocnice Jičín, a.s. 
s 506 lůžky spadá detašované praco-
viště následné péče, a to je nemocnice 
v Novém Bydžově. Poslední nemocnicí je 
Městská nemocnice, a.s. ve Dvoře Králo-
vé nad Labem se 166 lůžky. Je to malá 
městská nemocnice, která se vedle po-
skytování základní péče specializuje na 
urologii. Všechny nemocnice mají formu 
akciových společností, jejich 100 % vlast-
níkem je Zdravotnický holding Králové-
hradeckého kraje a.s. Nemocnice se ne-
obejdou bez finanční podpory kraje. Kraj 
každoročně přispívá na provoz nemoc-
nic částkou přibližně 200 mil. Kč. Přesto 
v roce 2013 díky restriktivní úhradové 
vyhlášce skončily nemocnice ve ztrátě. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
V oblasti sociálních věcí v roce 2013 jsme 
zahájili realizaci dvou individuálních pro-
jektů s cílem podporovat rozvoj kvality 
řízení a financování sítě sociálních služeb 
kraje, podpořit osoby ohrožené sociál-
ním vyloučením prostřednictvím rozvoje 
komunitních sociálních služeb a zkvalit-
něním výkonu sociální práce. V partner-
ství s Banskobystrickým krajem realizoval 
grantový projekt, v rámci kterého zpro-
středkoval stáže a odborné semináře 
v oblasti sociálně právní ochrany dětí, 
sociální prevence a rozvoje služeb pro 
rodiny s dětmi. V rámci krajských dotač-
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ních programů podporoval odbor sociál-
ní služby a činnosti, které na ně navazují 
nebo je rozšiřují a aktivity na podporu ro-
diny. Dále jsme pracovali na zefektivnění 
slevového systému pro rodiny s dětmi Ro-
dinné pasy, zahájili jsme realizaci inves-
tiční akce „Rekonstrukce Domova Dolní 
zámek v Teplicích nad Metují (domov se 
zvláštním režimem, osoby závislé na ná-
vykových látkách). Odbor dále zprostřed-
kovával všechny formy náhradní rodinné 
péče, včetně vedení příslušných evidencí, 
rozšířil metodickou podporu vůči obcím 
s rozšířenou působností, koordinoval 
poskytování sociálních služeb a činnosti 
sociální práce a organizoval metodickou 
podporu prostřednictvím organizace se-
minářů a porad.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Oddělení kultury a památkové péče 
v roce 2013 administrovalo zřizovatel-
skou funkci kraje k 10 příspěvkovým 
organizacím působících v oblasti kultury 
a k 4 obecně prospěšným společnos-
tem působících v oblasti kultury. Poskytli 
jsme účelové neinvestiční dotace organi-
zátorům kulturních akcí s trvalou zášti-
tou Rady kraje, další dotace pověřeným 
knihovnám na výkon regionálních funkcí 
knihoven. Vyplatili jsme také odměnu za 
archeologický nález učiněný mimo řádný 
archeologický výzkum. Zpracovali jsme 
plán ochrany městské památkové zóny 
Hradec Králové. Nejvýznamnější akce 
byly spojeny s účastí Královéhradecké-
ho kraje na veletrzích cestovního ruchu, 
které byly zaměřeny hlavně na německé-
ho, polského, slovenského a domácího 
turistu. Uskutečnila se Konference na 
podporu regionálního cestovního ruchu 

zaměřená na Dostupnost turistických 
cílů Královéhradeckého kraje pro han-
dicapované, seniory a rodiny s malými 
dětmi v Královéhradeckém kraji. V roce 
2013 byly poskytnuty dotace Místní akč-
ní skupině Mezi Úpou a Metují na doku-
mentaci k územnímu řízení cyklostezky 
Rozkoš, Klubu českých turistů na údržbu 
pěších tras a cyklotras, Hradecké kulturní 
a vzdělávací společnosti na provoz Turi-
stického informačního centra v budově 
hlavního nádraží ČD v Hradci Králové 
a obci Dětenice na podporu provozu his-
torického motorového vozu na regionál-
ní trati Dolní Bousov – Kopidlno. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V oblasti životního prostředí bylo v roce 
2013 úspěšně navázáno na předcháze-
jící období. Významná pozornost byla 
věnována podpoře rozvoje vodohospo-
dářské infrastruktury malých obcí, kam 
směřovaly investiční dotace v celkové 
výši 44 mil. Kč, na hospodaření v lesích 
bylo vynaloženo formou samostatného 
dotačního programu téměř 15 mil. Kč. 
Významnou pozornost věnoval Králové-
hradecký kraj environmentální výchově 
(EVVO), a to formou zakázky krajského 
koordinátora EVVO nebo v rámci in-
dividuálních projektů. Další individuál-
ní aktivity v oblasti životního prostředí 
a zemědělství byly podpořeny částkou 
5,5 mil. Kč, např. v oblasti protipovod-
ňové ochrany, odpadového hospodářství 
nebo péče o přírodní zdroje a produkty. 
Pozornost byla dále věnována propagaci 
zemědělské prvovýroby a potravinářské 
produkce v Královéhradeckém kraji, byly 
realizovány tradiční Královéhradecké 
krajské dožínky a soutěž Potravina a po-
travinář roku. V oblasti ochrany příro-

dy a krajiny průběžně probíhá příprava 
a vyhlašování zvláště chráněných území 
a území soustavy NATURA 2000, a péče 
o zvláště chráněná území. Královéhra-
decký kraj je rovněž zapojen a finančně 
se podílí na společných projektech v ob-
lasti rozvoje odpadového hospodářství 
v obcích – „Čistá obec, čisté město, čistý 
kraj“, protipovodňová ochrana nebo pří-
prava plánu oblasti povodí Labe. 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Rok 2013 v oblasti regionálního rozvoje 
se nesl především v duchu dobíhajícího 
programovacího období 2007 – 2013 
a zejména pak přípravy na nové pro-
gramovací období EU 2014 – 2020. Byly 
dokončeny práce na jednom z nejvý-
znamnějších koncepčních dokumentů 
strategického zaměření určující hlavní 
směry rozvoje kraje v nadcházejícím ob-
dobí – Strategii rozvoje Královéhradec-
kého kraje 2014 – 2020. V roce 2013 
bylo spravováno 11 dotačních oblastí 
a 29 dotačních programů z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, které posílily 
rozvoj regionu. Do dotačních programů 
Královéhradeckého kraje bylo v roce 
2013 podáno celkem 1 379 žádostí, kte-
ré byly podpořeny finanční částkou ve 
výši 52 490 799,87 Kč. V rámci OP VK 
byly uzavřeny 1. globální granty prioritní 
osy 1, nadále probíhala realizace granto-
vých projektů 2. globálních grantů. V ob-
lasti podpory byla vyhlášena poslední 
kolová výzva. V srpnu byla zahájena re-
alizace Individuálního projektu „Podpora 
přírodovědného a technického vzdělá-
vání v Královéhradeckém kraji“. V rámci 
OPPS ČR – PR byly vyhlášeny poslední vý-
zvy z programového období 2007 – 2013 

a byla zahájena příprava programového 
období 2014 – 2020. 

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Rok 2013 byl v oblasti legislativní a sou-
visející činnosti svázán zejména s přípra-
vou na účinnost nového občanského zá-
koníku a souvisejících právních předpisů 
(zejména zákon o obchodních korpora-
cích, zákon o veřejných rejstřících apod.). 
V této oblasti ke konci roku proběhlo ně-
kolik školení zástupců obcí v našem kraji 
z nového občanského zákoníku. Pro zá-
stupce obcí bylo toto školení zdarma, při-
čemž dané školení realizoval krajský úřad 
prostřednictvím svých zaměstnanců. 
Významné úkoly plnilo oddělení vnitřní 
správy v souvislosti s předčasnými volba-
mi do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR, kdy zajišťovalo úkoly krajského 
úřadu vyplývající ze zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České re-
publiky, zejména pak v souvislosti s re-
gistrací kandidátních listin. Vzhledem 
k zásadním změnám právních úprav ně-
kterých z agend, které oddělení vnitřní 
správy zajišťuje, k 1. 1. 2014 (nový zákon 
o státním občanství, rozsáhlá novelizace 
zákona o matrikách), byla značná pozor-
nost věnována poskytování metodické 
pomoci matričním úřadům ve správním 
obvodu Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje.



PARDUBICKÝ 
KRAJ
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Rozloha kraje: 4 519 km2 

Počet obyvatel: 516 045
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Kontakt: Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

tel. – 466 026 111

e-mail – posta@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz
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Vážení čtenáři,

když po volbách v roce 2012 vznikla nová koalice, určili jsme si několik hlavních úkolů: nenechat ekonomicky padnout 
nemocnice, zajistit kvalitní a dostupné sociální služby, zlepšit dopravní obslužnost, v maximální možné míře investovat 
evropské peníze a motivovat žáky ke studiu technických oborů. Jsem přesvědčen, že se tyto úkoly daří plnit.

V kompetenci hejtmana je především starost o finanční kondici kraje. Při stavbě rozpočtu jsme museli pokračovat v úspor-
ných opatřeních v oblasti provozních výdajů, realizovaných v letech 2010 až 2012. V žádném případě jsme však nere-
zignovali na investice. Se zapojením evropských fondů jsme v roce 2013 investovali stamiliony do nemocnic, škol, ústavů 
sociální péče, ale i oprav silnic II. a III. třídy. Pokračujeme také v grantové politice. V roce 2013 byla poskytovatelům soci-
álních služeb, sportovním klubům, spolkům působícím na venkově, kulturním institucím a dalším, v grantech rozdělena 
částka 41,5 milionu korun. Potěšující je, že se nám i přes výše uvedené investice a grantovou politiku podařilo především 
díky provozním úsporám držet hospodaření kraje v přebytku.

Někdy ovšem do života zasáhnou nečekané události. Na konci června postihly náš kraj povodně. Díky obětavé a včasné 
práci nebyl nikdo ohrožen na životě a situaci se podařilo zvládnout. Chci proto i na tomto místě poděkovat všem členům 
povodňové komise, hasičům, policistům, zdravotníkům, ale i starostům obcí a občanům, kteří se na ochraně obyvatel 
a majetku podíleli.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
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EKONOMIKA 
Hlavními prioritami rozpočtu Pardubic-
kého kraje na rok 2013 bylo finanční 
zajištění udržitelného rozvoje kraje, 
pokračování v úsporných opatřeních 
v oblasti provozních výdajů, realizova-
ných v letech 2010 až 2012, udržení 
provozu zřizovaných a založených orga-
nizací při požadavku maximálních úspor 
a zapojování fondů, garance splátek 
přijatých úvěrů a úhrady úroků z nich 
plynoucí a dosažení maximální připra-
venosti projektů pro čerpání strukturál-
ních fondů EU zejména k náhradě vlast-
ních prostředků, a to i za cenu potřeby 
předfinancování. Rozpočet Pardubické-
ho kraje byl schválen Zastupitelstvem 
Pardubického kraje dne 13. 12. 2012. 
V průběhu roku 2013 byl rozpočet 
postupně navyšován o přijaté transfe-
ry – zejména od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy na přímé nákla-
dy vzdělávání, od Ministerstva dopravy 
na krytí ztrát dopravců drážní dopravy, 
dotacemi z fondů EU apod. Dále byl 
rozpočet Pardubického kraje posílen 
o zapojené přebytky hospodaření z mi-
nulých let ve výši cca 290 mil. Kč. 

ZDRAVOTNICTVÍ
Pardubický kraj udělal první potřebné 
kroky ke stabilizaci nemocnic v součas-
né velmi obtížné ekonomické situaci. 
Na návrh představenstev nemocnic a po 
diskuzi se všemi dotčenými stranami 
předložil zastupitelům Scénář transfor-
mace, který byl valnou většinou schvá-
len s posunutým začátkem platnosti od 
1. 7. 2014. Cestu vidíme ve třech zásad-
ních krocích. V dalším propojení a sjed-
nocení řízení nemocnic cestou sloučení 
do jedné akciové společnosti, dále ve 

změně struktury léčebných oborů tak, 
aby se nemocnice doplňovaly a nekon-
kurovaly si a konečně v koncentraci ob-
služných činností do jedné organizační 
jednotky. Výsledkem musí být nemocni-
ce stabilizované, s citelně menší ekono-
mickou závislostí na krajském rozpočtu 
a zdravá a funkční vyváženost vztahu 
mezi potřebami pacientů, zdravotníků 
a ekonomiky.

DOPRAVA A DOPRAVNÍ 
OBSLUŽNOST
Pardubický kraj podepsal historicky prv-
ní memorandum mezi krajem a státem 
o prioritních investicích v dopravě. Stát 
se tak přihlásil ke spolupráci při přípravě 
a realizaci Dopravního uzlu Pardubice. 
Součástí dohody byly pro region klíčo-
vé stavby v silniční, železniční, vodní, 
ale i letecké dopravě v kraji za několik 
desítek miliard korun. Memorandum 
zajišťuje pro Pardubický kraj a jeho do-
pravní priority řádově desítky miliard 
korun. Vedle modernizace železničního 
uzlu Pardubice je součástí memoranda 
například zdvojkolejnění železniční tratě 
Pardubice – Hradec Králové, ale i mo-
dernizace úseku na prvním železničním 
koridoru v úseku Ústí nad Orlicí – Cho-
ceň či průtah Českou Třebovou. Jsou to 
všechno návazné stavby, které by měly 
zkrátit jízdní doby a zlepšit dostupnost 
krajského města. 
Kraji se za poslední rok podařilo odstra-
nit ty největší problémy v dopravní ob-
služnosti, prosadit zastavování vlaků na 
využívaných zastávkách a vracíme také 
vlaky do oblastí sousedících s dalšími 
kraji. Po rozvázání spolupráce s firmou 
OREDO si kraj začal organizovat doprav-
ní obslužnost sám.

ŠKOLSTVÍ A KULTURA
V roce 2013 bylo na středních školách 
v kraji o 872 žáků méně. Je to způso-
beno především odchodem silných roč-
níků ze středních škol. Kapacita škol byla 
29 tisíc žáků a jejich naplněnost 19 tisíc. 
Je tedy evidentní, že je to ekonomicky 
neudržitelné a ve změnách musíme po-
kračovat. Proto stabilizujeme školy, ve 
kterých došlo k optimalizaci, posilujeme 
kvalitu výuky a investujeme do oprav škol 
a vybavení učeben. Osvědčily se nám při-
jímací zkoušky na obory středních škol 
s maturitou, které podněcují žáky k lepší 
přípravě. 
Naším hlavním tématem byla podpora 
technických a přírodovědných oborů, 
po jejichž absolventech je na trhu práce 
v našem kraji velká poptávka a kterých je 
stále nedostatek. Na projekt, do kterého 
se zapojuje 16 středních a 96 základních 
škol, jsme získali jako jeden z prvních 
krajů v republice velkou evropskou do-
taci. Díky ní se děti zábavným způsobem 
seznámí s technikou.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Pardubický kraj je podle zákona odpověd-
ný za zajištění dostupnosti sociálních slu-
žeb na svém území. Od 1. 1. 2015 by měl 
převzít od Ministerstva práce a sociálních 
věcí České republiky agendu spojenou 
s rozdělováním dotací ze státního rozpoč-
tu na poskytování sociálních služeb. Jsme 
si vědomi své odpovědnosti za úroveň 
a dostupnost sociální péče, proto jsme 
již v roce 2013 intenzivně pracovali na 
vytvoření nástrojů, které nám pomohou 
nastavit srozumitelný a jednotný systém 
financování sociálních služeb. 
Našimi partnery jsou poskytovatelé soci-
álních služeb a rovněž obce, jejichž obča-

né služby využívají. Zajištění sociální péče 
občanům je odpovědností každé samo-
správy. Pardubický kraj a řada obcí si tuto 
odpovědnost uvědomují a významnou 
měrou finančně přispívají na poskytování 
sociálních služeb, přestože jim to žádný 
zákon neukládá. Naší snahou je nastavit 
ve spolupráci s obcemi takovou síť slu-
žeb, která bude adekvátně řešit potřeby 
obyvatel kraje a která bude dlouhodobě 
udržitelná.

MAJETEK A INVESTICE
Jen v roce 2013 ušetřil Pardubický kraj 
téměř 30 mil. Kč za energii, a to díky pro-
jektu úspor energie metodou EPC (Ener-
gy Performance Contracting). Provedená 
opatření přinesla za šest let fungování 
kraji úspory v hodnotě téměř 132 mil. Kč. 
Výhoda projektu EPC spočívá v tom, že 
kraj jako zadavatel není nucen investovat 
ani korunu ze svého rozpočtu. Investice je 
zaplacena ze smluvně daných a prokáza-
ných úspor, za které nese odpovědnost 
poskytovatel energetických služeb. Ne-
jenom, že ušetříme, ale zhodnocujeme 
i vlastní majetek. 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ FONDY
Snažíme se maximálně využívat možnosti 
čerpání peněz z evropských fondů, roz-
počet kraje by rozhodně na takové inves-
tice nestačil. Naštěstí jsou naše projekty 
velmi dobře připravené a tím pádem 
i úspěšné. Máme připraven i zásobník 
dalších projektů, které už schválila samo-
správa, a mohou se okamžitě uplatnit. 
Byl dokončen projekt Zvýšení atraktivity 
návštěvnických služeb v areálu Zámku 
Pardubice. V současné době je ve fázi re-
alizace celkem 16 staveb s celkovými ná-
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klady ve výši téměř 582 mil. Kč. Patří sem 
například revitalizace historické budovy 
Regionálního muzea v Litomyšli, výstavba 
multioborového pavilonu Krajské nemoc-
nice v Pardubicích, modernizace a pří-
stavba psychiatrie ve Svitavách, technická 
centra škol a důležité modernizace silnic.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ 
A VENKOV
Společně s Vysočinou stále patříme mezi 
nejsilnější zemědělské regiony republi-
ky a jsme krajem s aktivní zemědělskou 
politikou. Naplňujeme ji především díky 
Programu obnovy venkova, který je za-
měřený na rozvoj obcí, svazků obcí a tzv. 
Místních akčních skupin. 
V našem kraji program funguje velmi 
dobře, úspěšně se nám daří naplňovat 
heslo „z našich polí na náš stůl“. V ně-
kterých aspektech dokonce inspirujeme 
ostatní regiony. Pardubický kraj je totiž 
zatím jediný, který z tohoto programu do-
tačně podporuje obce s malými obchody. 

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, 
CESTOVNÍ RUCH A INFORMATIKA
V Pardubickém kraji mohli také v roce 
2013 turisté sbírat razítka do vandrovní 
knížky na 22 zajímavých místech spoje-
ných s tradicemi tohoto regionu. Soutěž 
o ceny pro ně připravil Pardubický kraj 
spolu s Destinační společností Východ-
ní Čechy na celou letní sezónu. Aby 
měl vše pod kontrolou, rozhodl se rad-
ní René Živný všechna tato místa objet 
v několika etapách na kole a vyzkoušet 
si, jak jsou turistické destinace na za-
čátku sezóny připravené. Najel 500 ki-
lometrů a vyzkoušel cyklostezky, silnice, 
přepravu kola vlakem i cyklobusem. Za-
znamenal obrovské zlepšení služeb pro 

turisty. Doslova nadšený byl z cyklotrasy 
Letohrad – Choceň, která vede nádher-
ným údolím Tiché Orlice a je jako stvoře-
ná na výlet s dětmi. Tato soutěž inspiro-
vala mnohé rodiny k zajímavým cestám 
a potvrdila, že v našem kraji je mnoho 
pěkných turistických cílů.
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VYSOČINA

Statutární město: Jihlava

Rozloha kraje: 6 796 km2

Počet obyvatel: 510 209

Počet měst a obcí: 704

Kontakt: Krajský úřad Kraje Vysočina 
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Výroční zpráva Asociace krajů České republiky pro rok 2013 je tradiční příležitostí k prezentaci výsledků tohoto sdružení, 
ale má také ambici být zásadním nástrojem k předávání informací o fungování a společném prosazování zájmů jejích 
členů. Přináší očekávané bilance a statistiky, porovnání a komentáře. 

Dvanáct měsíců 365 dní v roce společně dáváme reálnou podobu svým snům a uskutečňujeme mnohdy velice odvážné 
projekty, které dávají nejen Vysočině šanci stát se dobrým místem pro život i podnikání. Rok 2013 si budu pamatovat 
jako rok velkých povodní a velké solidarity krajů „nepostižených“ vůči „postiženým“; letopočet 2013 zůstane v paměti 
Čechů i jako rok předčasných voleb nebo rok první uměle oslabené koruny vůči euru. 

Čistě regionální optikou byl rok 2013 na Vysočině ve znamení přijetí patrně nejzásadnějších změn v organizaci krajské-
ho školství. Vysočina dala zelenou centrům odborného vzdělávání s cílem zachovat v době snižování počtu studentů 
maximální rozsah oborové nabídky, do nových domovů se v rámci transformace sociálních služeb stěhovali první hendi-
kepovaní klienti. Ve světě se o Vysočině mluvilo především ve vztahu regionu a Mistrovství světa v biatlonu Nové Město 
na Moravě. Historicky první biatlonové mistrovství světa pořádané v České republice je považováno za jednu z nejlépe 
zorganizovaných sportovních událostí roku. A aby sportu nebylo málo – Vysočina získala pořadatelství Her VI. zimní 
olympiády dětí a mládeže České republiky.

Na Vysočině jsme si vědomi, že pro další rozvoj regionů je nezbytná spolupráce a výměna zkušeností i příkladů dobré 
praxe. V tomto směru Asociace krajů České republiky plní svůj úkol.

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman Kraje Vysočina
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EKONOMIKA
Hospodaření Kraje Vysočina bylo opět 
velmi úzce spojeno s vývojem celostátní-
ho inkasa daňových příjmů. Znovu došlo 
ke snížení procentního podílu u sdílených 
daní. Rozpočet byl postaven reálně a zod-
povědně. Podle výsledků činí disponibilní 
zůstatek základního běžného účtu kraje 
za rok 2013 více než 570 mil. Kč. Z toho 
přeplnění daňových příjmů se na tomto 
přebytku podílelo více než 285 mil Kč. 
Dobrou vizitkou hospodaření kraje v po-
sledních letech je i relativně nízké zadluže-
ní, které se odráží i ve výši dluhové služby. 
Ta ke konci roku 2013 činí 0,54 %. 
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina: 
„V roce 2013 tvořily skutečné příjmy 
Kraje Vysočina 8,7 mld. Kč a skutečné 
výdaje 8,6 mld. Kč. Celkově Kraj Vyso-
čina hospodařil tak, že bylo dosaženo 
převahy zdrojů nad výdaji, což umožnilo 
z disponibilních prostředků kraje tvor-
bu Fondu strategických rezerv ve výši 
92,7 mil. Kč, tvorbu Fondu Vysočiny ve 
výši 44,1 mil. Kč a posílení rozpočtových 
zdrojů kraje v roce 2014 o částku více 
než 441,2 mil. Kč.“
Kromě dobrého hospodaření Kraj Vyso-
čina výrazně zpřístupnil hospodaření kra-
je veřejnosti. Vysočina patří mezi kraje, 
které jsou lídry v transparentnosti svého 
hospodaření. Každý občan se dostane 
až na konkrétní doklad a může sledovat 
hospodaření kraje prakticky on-line. Má 
k dispozici mnoho analytických materiálů 
a také hospodaření našich příspěvkových 
organizací vidí do nejmenšího detailu. 
Prioritami do letošního roku 2014 je dal-
ší zvýšení transparentnosti kraje, udržení 
dobrého financování a hospodaření, dal-
ší investice a příprava na další možnosti 
získávání evropských peněz. 

DOPRAVA
Kraj Vysočina je vlastníkem více než 
4 500 km silnic II. a III. tříd včetně jejich 
součástí a příslušenství (mostů, propust-
ků, svodidel, dopravního značení). Kraj 
Vysočina objednává a platí základní do-
pravní obslužnost, zabývá se investiční 
činností, bezpečností silničního provozu 
a vykonává spoustu dalších povinností. 
Kapitola Doprava je jedna z největších 
v krajském rozpočtu.
V roce 2013 byla zahájena příprava na 
komplexním dopravním systému Kraje 
Vysočina včetně přípravy zadávacího ří-
zení na provedení výběru dopravců v lin-
kové dopravě zajišťujících dopravní ob-
služnost regionu. 
Příspěvek na provoz Krajské správy 
a údržby silnic Vysočiny v roce 2013 činil 
803,025 mil. Kč. Z toho bylo vynaloženo 
na souvislou opravu silnic 168,41 mil. Kč 
a na opravy mostů 2,101 mil. Kč. Nákla-
dy na běžnou údržbu silniční sítě Kra-
je Vysočina pak činily 221,745 mil. Kč. 
Z rozpočtu Kraje Vysočina byla na sil-
nicích II. a III. tříd realizována investiční 
výstavba v celkové výši 167,368 mil. Kč. 
Celkem bylo z rozpočtu kraje oprave-
no a rekonstruováno 164,20 kilome-
trů silnic. Ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury byly poskytnuty finanční 
prostředky na opravy silnic II. a III. tříd, 
realizované Krajskou správou a údržbou 
silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací 
Kraje Vysočina, ve výši 52,169 mil. Kč. 
Kraj Vysočina využívá evropské finan-
ční zdroje na modernizaci silniční sítě od 
roku 2004 prostřednictvím specifických 
dotačních titulů. V roce 2013 bylo na 
takto realizované projekty vynaloženo 
308 mil. Kč. Objem přijaté pomoci z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvo 

v roce 2013 činil 42 mil. Kč včetně do-
tací na projekty, které byly dokončeny 
v předchozím roce 2012.
Nejvýznamnější projekty v oblasti dopravy:
•  II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice
•  II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba
•  II/405 Zašovice – Okříšky 
•  II/602 hranice kraje – Pelhřimov, 

6. stavba

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
V roce 2013 působylo v Kraji Vysoči-
na celkem 524 právních subjektů, kte-
ré vykonávaly činnost škol a školských 
zařízení. Z nich 406 zřizovaly obce, 78 
kraj, 29 soukromé organizace, šest círk-
ve, pět Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. Na území kraje působilo 
363 mateřských škol, 271 základních 
škol, 71 středních škol a 14 vyšších 
odborných škol, v nichž se vzdělávalo 
téměř 82 tisíc dětí, žáků a studentů. 
Vzdělávací a výchovné služby zajišťo-
valo v souladu se školským zákonem 
11 458,60 přepočtených pracovníků, 
z toho 7 891,48 pedagogických pracov-
níků. Celkové náklady na hlavní činnost 
škol a školských zařízení v Kraji Vysoči-
na (kromě škol a školských zařízení zři-
zovaných výše uvedenými ministerstvy) 
dosáhly 5 865 mil. Kč, z toho bylo na 
mzdy pracovníků vynaloženo 2 430,2 
mil. Kč. Mzdové náklady ve školství 
financuje stát formou účelové dotace, 
kraj pak financuje především provoz-
ní náklady a rozvojové a nadstavbové 
aktivity u škol, které zřizuje. V průběhu 
roku 2013 byly na základě koncepč-
ních dokumentů schváleny změny v síti 
středních škol. Bylo rozhodnuto o spo-
jení celkem 18 středních škol do osmi 
nových subjektů od 1. 7. 2014.

ZDRAVOTNICTVÍ 
Kraj Vysočina zřizuje pět krajských ne-
mocnic, Zdravotnickou záchrannou 
službu Kraje Vysočina a do gesce zdra-
votnictví spadají ještě dvě dětská cent-
ra. Hospodaření nemocnic zřizovaných 
Krajem Vysočina skončilo v roce 2013 
ztrátou přesahující 38 mil. Kč. Proti roku 
2012 se zvýšila o více než 26 mil. Kč. Pří-
činou záporného výsledku hospodaření 
je zejména propad výnosů od zdravot-
ních pojišťoven, vyšší mzdové náklady 
a zvýšení sazby daně z přidané hodnoty, 
které zvýšilo náklady na spotřebu mate-
riálu a služeb.
Lékařská pohotovostní služba je realizo-
vána prostřednictvím pěti krajských ne-
mocnic. Na její zajištění v roce 2013 kraj 
poskytl 20 mil. Kč.
V roce 2013 měla Protialkoholní záchyt-
ná stanice v Jihlavě (jediná v Kraji Vysoči-
na) celkem 1 147 záchytů, z toho 1 033 
mužů a 114 žen; opakovaně pak bylo 
zachyceno 355 osob. Průměrný věk za-
držených osob byl 43 let. Kraj Vysočina 
uhradil provozovateli záchytné stanice za 
provoz v roce 2013 částku 4 903 134 Kč 
včetně DPH.

SOCIÁLNÍ PÉČE
Kraj Vysočina zřizuje 21 příspěvkových or-
ganizací poskytujících sociální služby růz-
ného charakteru. V současné době tato 
zařízení disponují více než dvěma tisíci 
lůžek a zaměstnávají 1 434 zaměstnan-
ců. Kraj Vysočina na jejich provoz přispívá 
více než 61 mil. Kč, přičemž další prostřed-
ky v řádech desítek milionů korun jdou na 
investice a modernizaci těchto zařízení; 
finančně je podporováno vzdělávání pra-
covníků. Kraj Vysočina je aktivně zapojen 
do projektů takzvané transformace poby-
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tových sociálních služeb. Transformace si 
klade za cíl toto změnit a z dosavadních 
výstupů napříč Českou republikou jasně 
vyplývá, že se to daří. Jako příklad mů-
žeme zmínit klienty s nízkou mírou pod-
pory, kteří se po transformaci ústavu na-
stěhují do chráněného bydlení a nezřídka 
se časem osamostatní natolik, že si sami 
pronajmou vlastní byt, zapojí se postupně 
do většinové společnosti a chráněné byd-
lení mohou opustit. Nebýt transformace, 
tito lidé by zbytečně strávili celý svůj život 
v ústavní péči.
V roce 2013 byla dokončena I. etapa 
transformace Ústavu sociální péče Jino-
šov (nyní Domov bez zámku) výstavbou 
domácností a stacionáře s kavárnou, 
v níž obsluhují lidé s hendikepem. Tyto 
objekty se nacházejí v lokalitách Velká 
Bíteš a Náměšť nad Oslavou. Současně 
probíhá další etapa transformace, která 
zahrnuje výstavbu dalších domácností. 
Obyvatelé sociálních služeb tím dostávají 
příležitost žít v domácnostech určených 
maximálně pro šest lidí.
Mezi nejdůležitější investiční akce v so-
ciální oblasti náleželo v roce 2013 do-
končení přístavby Domova důchodců 
Ždírec. Jedná se o objekt s kapacitou 
60 lůžek určený pro osoby s Alzheime-
rovou chorobou a jinými typy demence. 
V rámci rozšíření kapacity zařízení došlo 
v průběhu roku 2013 k přestěhování kli-
entů a personálu z dočasných prostor 
areálu Nemocnice Havlíčkův Brod zpět 
do Ždírce. Provoz Domova pro seniory 
v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod pře-
vzala příspěvková organizace Kraje Vyso-
čina Domov pro seniory Havlíčkův Brod. 
V objektu Domova důchodců Ždírec byla 
dále zahájena výstavba multifunkčního 
vstupního objektu.

Velice aktivní je Kraj Vysočina také v akti-
vitách rodinné a seniorské politiky.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
V oblasti kultury a památkové péče bylo 
jednoznačně největší, nejsledovanější 
a dlouho očekávanou událostí roku Kraje 
Vysočina dokončení evropského projek-
tu Zámek Třebíč – modernizace zámku 
a zpřístupnění nových expozic. Úspěš-
ného zakončení se v roce 2013 dočkal 
také projekt Muzea a galerie na Vysočině 
on-line, který za využití moderních infor-
mačních technologií prezentuje vybrané 
části sbírek téměř 50 muzeí, galerií a pa-
mětních síní nacházejících se na Vysoči-
ně. Velká pozornost byla jako každoroč-
ně věnována řízení deseti příspěvkových 
organizací na úseku kultury a cestovního 
ruchu a zpracování koncepčních materi-
álů. V roce 2013 byla schválena Koncep-
ce památkové péče v Kraji Vysočina na 
období 2013 – 2016 a dokončena Strate-
gie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy 
Kraje Vysočina na období 2014 – 2020.
V roce 2013 Vysočina Tourism, příspěv-
ková organizace, prezentovala turistic-
kou nabídku Kraje Vysočina na sedmi tu-
zemských a pěti zahraničních veletrzích 
cestovního ruchu (zúčastnila se dvou 
veletrhů v Praze a dále v Brně, Hradci 
Králové, Ostravě, Českých Budějovicích 
a Plzni, ze zahraničních pak ve Vídni, 
Utrechtu, Bratislavě, Drážďanech a Ka-
tovicích).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V roce 2013 pokračoval Kraj Vysočina 
v hledání cest k realizaci Integrované-
ho systému nakládání s odpady v Kraji 
Vysočina (dále jen „ISNOV“). Podařilo 

se dojednat, že Sdružení obcí Vysočiny 
(SOV) bude takzvaným realizátorem IS-
NOV, zpracovány byly příslušné doku-
menty a rozeběhl se náročný proces je-
jich projednávání a schvalování. Důraz je 
stále kladen na komplexnost řešení od 
předcházení vzniku odpadů a jejich ma-
teriálové využití přes využívání biologicky 
rozložitelného odpadu až po změnu ve 
způsobu nakládání se směsným komunál-
ním odpadem, a tedy ústup od skládko-
vání a snaha o jeho energetické využití. 
Za tímto účelem byly koncem roku 2013 
zahájeny práce na dokumentaci Analýza 
možností energetického využívání odpa-
dů v Kraji Vysočina, která řeší zejména 
varianty více menších zařízení na energe-
tické využití odpadů v rámci kraje.
V roce 2013 Kraj Vysočina vyhodnotil prv-
ní roční měření projektu Informační sys-
tém kvality ovzduší v Kraji Vysočina, který 
sleduje kvalitu ovzduší po celém území 
kraje. Výstupy mohou být zapracovány 
do koncepčních materiálů Kraje Vysočina 
i obcí, kde se měří, dále mohou sloužit 
jako podpůrný nástroj pro rozhodování 
a výkon státní správy a samosprávy Kraje 
Vysočina a v neposlední řadě mohou být 
využity v rámci vzdělávání a ekologické 
výchovy Cílem je objektivně poskytovat 
veřejnosti a veřejné správě aktuální infor-
mace o kvalitě ovzduší v systému on-line. 
Vzniká tak veřejně přístupný informační 
portál, který doplňuje měření v oblastech 
a sídlech, jež státní monitoring nepokrý-
vá. Výsledky jsou průběžně zveřejňovány 
na portálu Ovzduší Vysočina na webo-
vých stránkách kraje. 
V roce 2013 Kraj Vysočina realizoval 
řadu opatření zaměřených na úspory 
energetické náročnosti budov ve svém 
vlastnictví, a to zejména nemocnic, orga-

nizací sociální péče a dětských domovů. 
V zařízeních zřizovaných Krajem Vyso-
čina se pokračovalo v realizaci projektů 
revitalizace parků a zeleně. Neméně vý-
znamné byly projekty péče o přírodu Im-
plementace soustavy Natura 2000 v Kraji 
Vysočina a Biodiverzita I a II. Byly zahá-
jeny přípravy a podány žádosti na nové 
projekty ze jmenovaných oblastí. 
Je skutečností, že kompetence krajů jsou 
z hlediska přímé podpory zemědělství 
velmi omezené. Kraj Vysočina se v této 
oblasti zaměřuje především na podporu 
regionálních producentů a výrobců po-
travin. V roce 2013 se celkem 65 výrobků 
od 25 producentů z Kraje Vysočina zú-
častnilo již IV. ročníku soutěže Regionální 
potravina 2013. Vítězné produkty byly 
následně prezentovány na nejrůznějších 
propagačních akcích v Kraji Vysočina, na 
nichž se finančně podílel i kraj. Některé 
z těchto propagačních akcí byly finančně 
podpořeny z dotačního titulu na podpo-
ru zemědělství, kde celkem 21 žadatelů 
získalo souhrnnou částku téměř 1 mil. Kč. 
Pokud jde o vodní hospodářství, jsou 
vodní nádrže v regionu hlavní zásobár-
nou pitné vody pro české i moravské 
metropole. Zanedbatelná není ani aktivní 
účast zástupců oddělení vodního hospo-
dářství v pracovní skupině k výstavbě pá-
tého bloku Jaderné elektrárny Dukovany. 
Ač se tento projekt plánuje realizovat až 
za několik desítek let, již nyní je třeba ře-
šit kvalitu a množství vody v řece Jihlavě. 
Koncem roku proto ČEZ, a. s., předal kra-
ji k dalšímu využití studii Jakostní model 
povodí Jihlavy nad VD Dalešice, která se 
zabývá vlivem bodových a plošných zdro-
jů znečištění v povodí řeky Jihlavy a navr-
huje možná opatření ke zlepšení jakosti 
povrchových vod.
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REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Stejně jako na národní úrovni i v krajích 
je příprava na příští víceletý finanční rá-
mec EU v plném proudu. V návaznosti 
na odlišné rozvojové potřeby regionů 
se v roce 2013 jen pomalu společným 
úsilím Asociace krajů ČR a dalších regi-
onálních partnerů dařilo prosazovat na 
národní úrovni koncept takzvané územní 
dimenze, kdy by z úrovně regionu mohly 
být prosazovány, ale zejména ovlivňová-
ny nejdůležitější rozvojové záměry finan-
covatelné z připravovaných operačních 
programů. A to nejen záměry přímo 
kraje, ale i dalších partnerů působících 
v regionu – obcí, měst, místních akčních 
skupin či neziskových organizací. Vzhle-
dem k tomu, že zatím nebyla připravena 
ze strany MMR konečná podoba osnovy 
Regionálního intervenčního rámce (dále 
jen „RIR“), což je dokument, který by 
měl vymezení územní dimenze v kaž-
dém kraji zastřešit, byl v loňském roce 
rozpracován prozatím návrh tematických 
oblastí, které by se v RIR mohly objevit. 
Tento návrh byl krajem představen na 
podzim i zástupcům partnerských orga-
nizací v regionu. 
Zvláštní nástroj pro uplatnění regionál-
ní dimenze mají v období 2014 – 2020 
představovat integrované přístupy, které 
budou v Kraji Vysočina s výjimkou Jihlavy 
a jejího zázemí v podstatě realizovat jen 
místní akční skupiny. Přínosem těchto 
nástrojů by mělo být zejména dosažení 
vyšší kvality strategického plánování, ří-
zení a efektivnějšího vynakládání finanč-
ních prostředků. I proto se Kraj Vysočina 
snažil finančně pomoci těmto partner-
stvím na místní úrovni alespoň k udržení 
jejich existence a funkčnosti za situace, 

kdy již nemohou čerpat prostředky z ev-
ropských programů z důvodu zdržení 
příprav na nové programovací období.
Velkou výzvou pro Kraj Vysočina je i pří-
prava Strategie „chytré specializace“, 
takzvané 3S RIS, kdy se může jednat 
o unikátní příležitost podpořit v tuto 
chvíli nízkou úroveň výzkumných, vý-
vojových a inovačních aktivit v regionu. 
Kraj Vysočina se v roce 2013 naplno pus-
til do zpracování takzvaného krajského 
annexu, který je zpracováván v každém 
regionu a měl by podchytit specifika 
jednotlivých regionů ČR a navrhnout 
vhodné intervenční nástroje v oblasti 
vědy, výzkumu a inovací. Úroveň tohoto 
dokumentu a intenzivní zapojení všech 
relevantních subjektů (vysoké školy, vý-
zkumné ústavy, klastry, veřejná správa 
a zejména firmy) budou rozhodující pro 
získání dostatečně velkého množství fi-
nančních prostředků na podporu výzku-
mu, vývoje a inovací z fondů EU v příš-
tích sedmi letech. Na poli mezinárodní 
spolupráce mezi nejvýznamnější počiny 
Kraje Vysočina v rámci regionálního roz-
voje patří aktivity v Evropském regionu 
Dunaj–Vltava, kterého je Kraj Vysočina 
členem a který v červnu 2013 oslavil 
první rok své existence. Pozornost byla 
věnována především znalostním platfor-
mám, v jejichž rámci jsou připravovány 
projekty v oblasti doprava, cestovního 
ruchu, vysokého školství, vědy, výzkumu 
a inovací, trhu práce a zaměstnanosti ve 
spolupráci s dalšími šesti členskými regi-
ony euroregionu.

INFORMATIKA
Prioritou v oblasti informatiky byla v roce 
2013 vedle zajištění kvalitního servisu in-
formačních technologií pro krajský úřad, 

příspěvkové organizace a klienty kraje 
především realizace klíčových ICT projektů 
s dopadem na celý region. V rámci projek-
tu Digitalizace a ukládání bylo vybudová-
no Krajské digitální úložiště a Krajská digi-
tální spisovna. V projektu Vnitřní integrace 
byl spuštěn portál úředníka a identity ma-
nagement systém. Mezi další výraznější 
aktivity odboru patřila realizace skupiny 
projektů v oblasti eHealth (elektronizace 
zdravotnictví), například elektronický sys-
tém hromadného svolávání, nové funkce 
systémů eMedocs (přenos zdravotnické 
dokumentace mezi nemocnicemi v kra-
ji a zdravotnickou záchrannou službou) 
a úspěšný rutinní provoz eAmbulance 
(projekt elektronické registrace pacientů 
v ambulancích všech pěti nemocnic Kraje 
Vysočina pro více než 20 000 uživatelů). 
V rámci mezinárodní spolupráce s Tchaj-
wanem (Institute for Information Industry 
a Tchajpejská ekonomická a kulturní kan-
celář Praha), která trvá už od roku 2009, 
byla úspěšné dokončena implementace 
interaktivního elektronického průvodce 
pro mobilní telefony PRUVODCE4U, kte-
rý využívá technologie NFC (Near Field 
Communication) a QR kódů pro muzea 
v Kraji Vysočina a ZOO Jihlava. Zároveň 
byla v roce 2013 zahájena realizace další-
ho projektu ve spolupráci s tchajwanskou 
agenturou III v oblasti inteligentního řízení 
spotřeby – takzvaný Energy Management 
Systém. 
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Moravskoslezský kraj v roce 2013 zahájil věcné naplňování zastupitelstvem schváleného programového prohlášení rady 
tvořené koalicí ČSSD a KSČM. Zpráva o stavu jeho realizace zpracovaná v prosinci 2013 ukázala, že cíle jsou splnitelné 
a postupně jsou také naplňovány.

Přes značný tlak na výdajovou stránku rozpočtu vyvolaný externími vlivy a stagnující stránku příjmovou kraj udržel me-
zinárodní ratingové hodnocení, úspěšně pokračoval v péči o svěřený majetek, nepřiměřeně se nezadlužoval a dokázal 
účelně čerpat prostředky z operačních programů.

Pro získání efektivní zpětné vazby přímo ve svěřeném území rada kraje konala výjezdní zasedání v jednotlivých okresech, 
komunikovala s radami hostitelských měst a se zástupci klíčových zaměstnavatelů.

Krajská tripartita včas identifikovala narůstající problém v sektoru průmyslu uhlí a oceli. To byl zásadní podnět pro zahá-
jení aktivit vedení kraje na vlastní úrovni i v komunikaci při hledání řešení s orgány státu.

V oblasti zahraničních vztahů byly podniknuty cesty do zemí a regionů, které mohou v budoucnu na poli investorské 
aktivity hrát klíčovou roli v Evropě a stejně tak na území České republiky přímo v Moravskoslezském kraji (např. Čínská 
lidová republika).

Byly tak vytvořeny základní předpoklady k tomu, aby ve zbytku volebního období byl ve spolupráci s centrálními orgány 
státu nastartován proces reálné restrukturalizace regionu s cílem vrátit mu dynamiku vývoje a přitažlivost pro v něm žijící 
obyvatelstvo.

Miroslav Novák
hejtman Moravskoslezského kraje
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EKONOMIKA
Zastupitelstvo Moravskoslezského kra-
je schválilo rozpočet na rok 2013 ve 
výši 7 609,322 mil. Kč. V průběhu roku 
2013 došlo k postupnému navyšování 
a k 31. 12. 2013 byl upraven na hod-
notu příjmů 16 164,199 mil. Kč a výdajů 
18 528,802 mil. Kč. V rámci upraveného 
rozpočtu dosáhlo saldo příjmů a výda-
jů výše - 2 364 603 Kč. Skutečné příjmy 
dosáhly výše 16 366,846 mil. Kč, výdaje 
16 914,008 mil. Kč a saldo příjmů a vý-
dajů - 547,162 mil. Kč. Největší podíl na 
výdajích kraje měly výdaje určené na 
úhradu mzdových nákladů škol a škol-
ských zařízení v kraji, a to 57,5 %. U akcí 
spolufinancovaných z evropských finanč-
ních zdrojů pak činí podíl na výdajích 
kraje 10,7 %. Celková zadluženost kraje 
k 31. 12. 2013 činila 2 187,179 mil. Kč 
(v poměru k provozním příjmům kraje 
dosáhla hodnoty 14 %). V roce 2005 
uzavřel kraj s Evropskou investiční ban-
kou smlouvu o financování projektu Čes-
ká republika – Infrastruktura v Morav-
skoslezském kraji. Prostředky čerpané ve 
výši 1,100 mld. Kč v letech 2005 – 2008 
kraj průběžně splácí, k 31. 12. 2013 činil 
objem nesplacených finančních prostřed-
ků 550 mil. Kč. Dále má kraj uzavřenou 
smlouvu o poskytnutí úvěrového rám-
ce zejména na předfinancování výdajů 
u akcí spolufinancovaných z evropských 
finančních zdrojů ve výši 1,500 mld. Kč 
s Československou obchodní ban-
kou, a.s. Možnost čerpání tohoto úvě-
rového rámce skončila 31. 12. 2013. 
Nesplacený zůstatek úvěrového rámce 
k 31. 12. 2013 činil 321,179 mil. Kč, při-
čemž bude splacen do 31. 12. 2015. Pře-
vážně na úhradu vlastního podílu u akcí 
spolufinancovaných z evropských finanč-

ních zdrojů je využíván od roku 2011 
úvěrový rámec ve výši 2 mld. Kč od Ev-
ropské investiční banky. Nesplacený zů-
statek tohoto úvěru k 31. 12. 2013 činil 
1,316 mld. Kč. K 31. 12. 2013 byl kraj zři-
zovatelem 229 příspěvkových organizací, 
a to 187 v odvětví školství, 24 v odvětví 
sociálních věcí, 10 v odvětví zdravotnic-
tví, 7 v odvětví kultury a 1 v odvětví do-
pravy. Hospodaření příspěvkových orga-
nizací za rok 2013 skončilo zhoršeným 
výsledkem hospodaření, vytvořená ztrá-
ta činila 11,401  mil. Kč. Dále měl kraj 
k 31. 12. 2013 účast v 7 obchodních 
společnostech (6 akciových společnos-
tí a 1 společnost s ručením omezeným) 
a v 1 obecně prospěšné společnosti. Ma-
jetek kraje vedený v účetnictví a majetek 
vedený na podrozvahových účtech včet-
ně majetku kraje předaného k vlastnímu 
hospodářskému využití příspěvkovým or-
ganizacím kraje a vedeného na podroz-
vahových účtech kraje byl k 31. 12. 2013 
ve výši 42  574,596  mil. Kč. Kraji byl 
i v loňském roce potvrzen společností 
Moody´s Investors Service dlouhodobý 
mezinárodní rating kraje na úrovni A2 
se stabilním výhledem. Moravskoslezský 
kraj je jediný kraj v ČR s uděleným mezi-
národním ratingem. Ratingová agentura 
na hospodaření kraje oceňuje zejména 
konzervativní řízení rozpočtu a dostateč-
né finanční rezervy. 

DOPRAVA
V oblasti nadřazené dopravní infrastruk-
tury pokračovala kompletace páteřní sítě 
dálkových a mezistátních pozemních 
komunikací, a to v souladu s obecně 
uznávanou Koncepcí rozvoje dopravní 
infrastruktury Moravskoslezského kraje 
schválenou zastupitelstvem kraje v roce 

2004 a aktualizovanou v červnu 2008. 
V roce 2013 byly obnoveny práce na 
stavbě Silnice I/11 Mokré Lazce – hrani-
ce okresů Opava a Ostrava, byly zahá-
jeny práce na stavbě Silnice I/11 Ostra-
va, prodloužená Rudná–hranice okresu 
Opava. V oblasti železniční dopravy po-
kračuje modernizace III. tranzitního že-
lezničního koridoru.
Z významných staveb lze vyzdvihnout 
dokončení stavby Revitalizace předná-
dražního prostoru Svinov, II. etapa – část 
Moravskoslezského kraje (169,3 mil. Kč) 
a stavba VIA Lyžbice v Třinci (130 mil. Kč). 
V souvislosti se stavbou VIA Lyžbice byla 
vybudována nová železniční zastávka 
Třinec centrum (investorem Správa že-
lezniční dopravní cesty, s.o.).
V oblasti letecké dopravy byl úspěšně za-
hájen pravidelný provoz linky do Londý-
na. Významnou investicí kraje ke zlepšení 
dopravního napojení letiště, rozvojových 
zón v Mošnově a vytvoření podmínek 
pro koncepční etapovité využití předle-
tištního prostoru, je kolejové napojení 
Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Realizace 
projektu byla zahájena v září 2013, před-
poklad dokončení koncem roku 2014.
V roce 2013 došlo k realizaci i několika 
rozvojových projektů. 
Mezi nejvýznamnější projekty patří 
projekt „Moravskoslezským krajem ve-
řejnou dopravou bez bariér“, zaměřen 
na vyrovnání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením. Cílem projektu 
bylo zpracování návrhu bezbariérové 
regionální veřejné dopravy na území 
Moravskoslezského kraje pro období 
2010 – 2013, s ohledem na možnosti 
technického zabezpečení a možnosti 
využití spolufinancování nákupu no-
vých vozidel z prostředků ROP. Jednot-

liví regionální autobusoví i železniční 
dopravci provozující veřejnou osobní 
dopravu na území Moravskoslezského 
kraje disponují v současné době bezba-
riérovými vozidly, tj. buď nízkopodlaž-
ními vozidly, nebo vozidly umožňující-
mi nástup a výstup osob na invalidním 
vozíku pomocí zvedací plošiny, která je 
součástí vozidla. Ve většině případů se 
jedná o spoje dopravcem garantované 
(vyznačené v jízdním řádu), v některých 
případech jsou bezbariérová vozidla na-
sazována nad rámec spojů dopravcem 
garantovaných. 
Samotný proces zpřístupňování veřejné 
dopravy formou bezbariérových vozi-
del však bude nadále pokračovat, a to 
v rámci naplňování programu „Morav-
skoslezský krajský plán vyrovnávání pří-
ležitostí pro občany se zdravotním posti-
žením na léta 2014 – 2020“ v návaznosti 
na obnovu vozového parku dopravců. 
V praxi tak budou postupně doplňována 
a rozšiřována bezbariérová spojení mezi 
zdrojovými a cílovými místy navzájem. 
Dalším významným projektem je „Stan-
dardizace odbavovacích zařízení jednot-
livých dopravců v rámci ODIS“ a postup-
né zavádění jednotné čipové karty, tzv. 
„ODISky“. 
Cílem „ODISky“ je dosažení stavu, kdy 
všichni vydavatelé karet v Moravskoslez-
ském kraji budou vydávat bezkontaktní 
čipové karty technicky zcela identické. 
Smyslem je pak zjednodušení cestování 
pro cestující ve všech systémech veřejné 
dopravy v Moravskoslezském kraji napříč 
všemi dopravci.
V roce 2013 zahájilo oficiálně činnost 
clearingové centrum, včetně centrální 
správy karetního systému, které zajišťuje 
společnost Koordinátor ODIS s.r.o. 
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ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Také v roce 2013 patřilo mezi hlav-
ní úkoly v oblasti školství zkvalitňování 
vzdělávání, modernizace podmínek pro 
vzdělávání ve školách a optimalizace 
vzdělávací nabídky v kraji s ohledem 
na potřeby trhu práce a demografic-
ký vývoj. Kraj dlouhodobě podporuje 
zkvalitňování vzdělávání i materiálně 
technického zázemí a vybavení škol, jak 
přímými investicemi ze svého rozpočtu, 
tak realizací investičních i neinvestičních 
projektů spolufinancovaných z prostřed-
ků EU (jde zejména o prostředky v rámci 
OP VK, ROP NUTS II Moravskoslezsko) 
a rozvojových programů kraje i MŠMT. 
Jednou z priorit kraje je podpora od-
borného, zejména pak přírodovědného 
a technického vzdělávání. Mezi nejroz-
sáhlejší realizované projekty patří pro-
jekt „Podpora přírodovědného a tech-
nického vzdělávání v Moravskoslezském 
kraji (NatTech MSK)“, spolufinancovaný 
z OP VK (předpokládané náklady cca 
216 mil. Kč), do nějž je zapojeno 16 
partnerských středních škol spolupracu-
jících s 85 základními školami, vysokými 
školami a odborníky z praxe s cílem mo-
tivace žáků pro studium přírodovědných 
a technických oborů a zkvalitňování výu-
ky v těchto oborech. Dále byla dokonče-
na realizace krajských investičních pro-
jektů spolufinancovaných z ROP NUTS II 
Moravskoslezsko ke zlepšení odborného 
vybavení škol – „Modernizace škol ve 
stavebnictví“ a „Elektrotechnická cen-
tra“, pokračovala realizace krajských 
projektů „Mechatronika“, „Multifunkč-
ní velkoprostorové učebny – gastrocent-
ra“, „Podpora přírodovědných předmě-
tů“ a byla zahájena realizace a příprava 
dalších krajských projektů. Mezi význam-

ná opatření v oblasti kvality vzdělávání 
patří např. zajištění jednotných přijíma-
cích zkoušek v rámci přijímacího říze-
ní na střední školy v kraji pro všechny 
maturitní obory vzdělání. S ohledem 
na požadavky trhu práce kraj finančně 
podporuje málo početné třídy s obory 
požadovanými trhem práce. Optimaliza-
ce sítě škol zřizovaných krajem a jejich 
vzdělávací nabídky je jedním z prostřed-
ků, kterými se kraj snaží předejít negativ-
ním dopadům přetrvávajícího demogra-
fického poklesu populace 15 – 19letých. 
Docházelo k dalšímu slučování příspěv-
kových organizací kraje, které se týkalo 
celkem 8 středních škol, v případě 2 dal-
ších organizací došlo ke změně zřizova-
tele – z kraje na obec. Na základě novely 
školského zákona Moravskoslezský kraj 
vyhlásil v roce 2013 konkurzní řízení na 
místa ředitelů 26 škol a školských zaří-
zení. V roce 2013 se uskutečnila řada 
významných akcí – např. Sportovec Mo-
ravskoslezského kraje 2012, Den uči-
telů 2013 a oceňování nejlepších žáků 
středních škol. Významnou oblastí je 
práce s mládeží – zastupitelstvem kraje 
byl schválen strategický dokument Stra-
tegie prevence rizikového chování u dětí 
a mládeže v Moravskoslezském kraji na 
období 2013 – 2018. Cca 13 mil. Kč bylo 
vynaloženo na dotační programy v ob-
lasti podpory sportu, volnočasových ak-
tivit a environmentální výchovy a osvěty. 

ZDRAVOTNICTVÍ 
Moravskoslezský kraj je zřizovatelem 
10 příspěvkových organizací v oblas-
ti poskytování zdravotních služeb, a to 
6 nemocnic, 1 zdravotnické záchranné 
služby, 1 odborného léčebného ústavu 
a 2 zařízení ostatní ústavní péče (dětský 

domov, kojenecký ústav) a dále je zakla-
datelem 2 akciových společností pro po-
skytování zejména následné dlouhodobé 
a ošetřovatelské péče. V roce 2013 došlo 
ke změně způsobu řízení 6 nemocnic, 
a to nově v personálních uniích. Jedná se 
o řízení dvou nemocnic jedním vrcholo-
vým managementem v rámci spolupráce 
nejen v oblasti ekonomické, ale zejména 
při poskytování lékařské 
a ošetřovatelské péče a vzdělávání lé-
kařů. Společný přístup managementů 
nemocnic se jeví jako přínosný i při vy-
jednávání úhrad za poskytnutou péči se 
zdravotními pojišťovnami. 
Z investičních stavebních akcí probíhala 
rekonstrukce infekčního pavilonu v ne-
mocnici Havířov, zahájena byla rekon-
strukce pavilonu chirurgických oborů 
v nemocnici ve Frýdku-Místku a výstavba 
interního pavilonu v nemocnici v Opavě, 
v objemu 913 mil. Kč. 
Pro zdravotnickou záchrannou službu 
byla realizována obnova sanitních vozů 
za cca 12 mil. Kč, která je financována 
z provozního příspěvku z rozpočtu kraje. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
Realizace udržitelného rozvoje sítě 
sociálních služeb
V roce 2013 byla zahájena přípra-
va návazného Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb pro období 
2015 – 2020. 
V roce 2013 byla zahájena realizace in-
dividuálních projektů: „Optimalizace 
služeb sociální prevence v Moravsko-
slezském kraji“, který byl podpořen ve 
výši cca 195,7 mil. Kč, a dále „Podpora 
vzdělávání a supervize v sociální oblasti 
v MSK II“ a „Podpora vzdělávání v soci-
ální oblasti v MSK III“, a to ve finanč-

ním objemu cca 13 mil. Kč a cca 9 mil. Kč. 
Zároveň byly připraveny dva projekty 
„Plánování sociálních služeb II“, který je 
realizován za cca 5 mil. Kč, a také projekt 
„Evaluace poskytování sociálních služeb 
v MSK“, který je realizován v objemu cca 
7,5 mil. Kč. 
Vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením
V roce 2013 byl zpracován a zastupitel-
stvem dne 19. 12. 2013 schválen v po-
řadí již čtvrtý Moravskoslezský krajský 
plán vyrovnávání příležitostí pro obča-
ny se zdravotním postižením na léta 
2014 – 2020.
Integrace romské komunity, strate-
gie protidrogové politiky a prevence 
kriminality
V roce 2013 byla zahájena tvorba Stra-
tegie integrace romské komunity žijící na 
území Moravskoslezského kraje na ob-
dobí 2015 – 2020 a Strategie protidrogo-
vé politiky Moravskoslezského kraje na 
období 2015 – 2020.
V roce 2013 byla zahájena realizace 
projektu „Podpora služeb v sociálně vy-
loučených lokalitách II“, který bude re-
alizován za cca 30 mil. Kč a také projekt 
„Podpora sociálních služeb v sociálně vy-
loučených lokalitách III“, který bude re-
alizován za cca 9,7 mil. Kč. V roce 2013 
byl vypracován individuální projekt „Spe-
cifické intervence pro mladistvé uživatele 
návykových látek“. Moravskoslezský kraj 
získal také dotaci 72 000 Kč z Programu 
prevence kriminality 2013 Ministerstva 
vnitra na realizaci projektu „Posílení fi-
nanční gramotnosti klientů azylových 
domů v Moravskoslezském kraji“.
Náhradní rodinná péče
Kraj i v roce 2013 podpořil informační 
kampaň “Dejme dětem rodinu“, v rámci 
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které byl realizován již 3. ročník konfe-
rence Dejme dětem rodinu za meziná-
rodní účasti. 
Krajský úřad přijal celkem 287 žádostí 
o zprostředkování náhradní rodinné péče. 
Podařilo se zprostředkovat celkem 136 
umístění dětí do náhradní rodinné péče.
Dotace z rozpočtu Moravskoslezské-
ho kraje
V roce 2013 bylo vyhlášeno 8 dotačních 
programů v sociální oblasti, v rámci kte-
rých bylo podpořeno 214 projektů za 
cca 19 mil. Kč. Dotační programy byly 
zaměřeny na podporu rozvoje, kvality 
a financování sociálních služeb osob se 
zdravotním postižením, aktivit v oblasti 
prevence kriminality, protidrogové po-
litiky, aktivit příslušníků národnostních 
menšin, komunitní práce v sociálně vy-
loučených lokalitách.
Transformace pobytových sociálních 
služeb
V roce 2013 byla zahájena realizace in-
dividuálního projektu „Podpora procesu 
transformace pobytových sociálních slu-
žeb v MSK II“, který je realizován ve výši 
cca 13 mil. Kč.
Proces transformace byl podporován 
i investičními projekty. V roce 2013 bylo 
předloženo 5 projektů do výzvy ROP 
NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 
v objemu finančních prostředků cca 
109 mil. Kč. Dále byly předloženy 3 in-
vestiční projekty do výzvy Integrovaného 
operačního programu v objemu finanč-
ních prostředků cca 24 mil. Kč. Zároveň 
byla ukončena realizace 5 investičních 
projektů podpořených v rámci Regionál-
ního operačního programu v celkovém 
objemu cca 74 mil. Kč.
Další investiční akce z rozpočtu kraje
V roce 2013 byly ukončeny 4 investič-

ní akce v objemu přesahující 54 mil. Kč 
z krajského rozpočtu.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Moravskoslezský kraj se v průběhu roku 
2013, stejně jako v letech předešlých, sna-
žil podporovat rozmanitost živé i hmotné 
kultury s cílem uchovávat a rozvíjet tradi-
ce a kulturní dědictví kraje.
Významně se na veřejném dění v kraji 
podílí 7 příspěvkových organizací v ob-
lasti kultury zřizovaných Moravsko-
slezským krajem, které nejen ve svých 
regionech zásadním způsobem oboha-
cují kulturní a společenský život. Jde 
o krajskou vědeckou knihovnu, galerii 
výtvarného umění, divadlo a 4 muzea. 
Příspěvkové organizace kraje získaly 
významná ocenění. Velkého úspěchu 
dosáhla herečka české scény Těšínské-
ho divadla Český Těšín Lucie Bergerová, 
která za ztvárnění hlavní postavy Alžběty 
Báthoryové v inscenaci Báthoryčka zís-
kala prestižní výroční ocenění Herecké 
asociace – Cenu Thálie 2013 v katego-
rii Muzikál, opereta nebo jiný hudebně 
dramatický žánr. V Moravskoslezském 
kraji dále působí pět profesionálních di-
vadel a jeden profesionální symfonický 
orchestr, které nejsou příspěvkovými 
organizacemi kraje a poskytují veřej-
nou kulturní službu. Kraj se každoroč-
ně podílí na jejich financování, přičemž 
v roce 2013 byly na jejich činnost roz-
děleny finanční prostředky o celkovém 
objemu 5 mil. Kč. Kraj rovněž pravidelně 
zajišťuje financování regionálních funkcí 
knihoven, které mimo krajskou vědec-
kou knihovnu naplňuje 15 pověřených 
knihoven (podpora v celkové výši přesa-
hující 14 mil. Kč).

V rámci dotačního programu Program 
podpory aktivit v oblasti kultury bylo 
v roce 2013 evidováno 167 projektů, 
z nichž bylo podpořeno 46 kulturních ak-
tivit v celkovém objemu téměř 5 mil. Kč. 
Zároveň byly v tomto roce poskytnuty 
dotace na 21 kulturních akcí krajského 
a nadregionálního významu a v průběhu 
roku byly také další kulturní akce podpo-
rovány formou individuálních dotací.
Na zachování památkového fondu kraje 
a zlepšení jeho stavu je zaměřen pravi-
delně vyhlašovaný Program obnovy kul-
turních památek a památkově chráně-
ných nemovitostí v Moravskoslezském 
kraji, z něhož bylo v roce 2013 podpo-
řeno 22 projektů dotacemi v celkovém 
objemu 5 mil. Kč. 
Začátkem prosince roku 2013 byla opě-
tovně u příležitosti Mezinárodního dne 
zdravotně postižených udělena Cena 
hejtmana Moravskoslezského kraje. 
Ocenění je určeno pro autory děl lite-
rárních, publicistických, zpravodajských 
a dalších, kteří přispívají k poznání pro-
blémů občanů s handicapem a podporu-
jí myšlenku jejich společenské integrace. 
Slavnostní předání ceny proběhlo v Ga-
lerii výtvarného umění v Ostravě a bylo 
doprovázeno výstavou prezentující díla 
handicapovaných, pro kterou se ujal ná-
zev „Svět podle nás“.
Iniciací krajů byla ustavena pracovní sku-
pina pro Komisi pro kulturu a cestovní 
ruch při AKČR, která je skupinou pro 
vyjednávání s Ministerstvem pro místní 
rozvoj (dále jen „MMR“) pro zapracová-
ní zásadních připomínek krajů do věcné-
ho návrhu zákona o řízení CR. Zástupce 
z Moravskoslezského kraje inicioval se-
stavení jednotných zásadních připomí-
nek všech krajů k současné verzi návr-

hu zákona, které byly dne 21. 11. 2013 
předloženy Komisi pro kulturu a CR při 
AKČR. Jednání stále probíhají. 
Z ROP NUTS Moravskoslezsko byl podpo-
řen projekt „Jak šmakuje Moravskoslez-
sko“; proběhla další realizace projektu 
TECHNO TRASA. Probíhá realizace pro-
jektů Jesenická a Beskydská magistrála; 
dotační program na Podporu údržby ly-
žařských běžeckých tras; v srpnu 2013 
byl vybudován první moravskoslezský 
singltrails na Bílé a připravovalo se jeho 
rozšiřování; připravovalo se také vyhlášení 
dotačního programu na podporu hipotu-
ristiky a agroturistiky v MSK v roce 2014.
Podpořen byl také projekt Destinační 
management v Moravskoslezském kraji 
z ROP NUTS II Moravskoslezsko (realizá-
torem je Agentura pro regionální rozvoj, 
a.s., finanční a realizační partner Morav-
skoslezský kraj; další partneři turistické 
oblasti a KLACR). V rámci tohoto pro-
jektu byly připravovány konkrétní balíčky 
služeb pro turisty individuální i prostřed-
nictvím cestovních kanceláří. Cílové des-
tinace: Rusko, Ukrajina, Polsko, Francie, 
Anglie. Také je to projekt na podporu 
leteckých spojení z Ostravy Mošnova.
Koordinace činností se všemi sousedními 
kraji (doma i v zahraničí) – pokračova-
la úspěšná spolupráce se všemi morav-
skými kraji. Daří se spolupráce s ruskou 
partnerskou oblastí Vologda, v roce 
2013 jsme uskutečnili 2 fam/presstripy 
(květen a prosinec 2013).
Rozvíjí se vzájemná spolupráce se Žilin-
ským samosprávným krajem v oblasti 
zkušeností v destinačním managementu 
a účinnosti slovenského zákona o řízení 
a financování v cestovním ruchu a spolu-
práce s italským regionem Veneto (Benát-
sko) zejména v oblasti gastroturistiky.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
K hlavním tématům současnosti Morav-
skoslezského kraje patří stav životního 
prostředí. V roce 2013 byla přijata řada 
opatření vedoucích jak ke zlepšení stavu 
ovzduší, tak ke zlepšení řady dalších slo-
žek životního prostředí.
Od dubna 2013 úředníci krajského úřa-
du přezkoumávali závazné podmínky 
integrovaných povolení pro hutě. Od-
startovaný proces kontrol a jednání 
o integrovaných povoleních ve všech 
hutních provozech v Moravskoslezském 
kraji bude trvat zhruba rok. Bude-li vý-
sledkem zjištění, že hutní provozy nefun-
gují v souladu s platnými závěry Evropské 
komise a při výrobě nevyužívají nejlepší 
dostupnou techniku, krajský úřad uplat-
ní možnost zpřísnění závazných podmí-
nek provozu průmyslových podniků nad 
rámec národní legislativy.
Specifické inverzní klimatické podmínky 
v kontextu s lokálním vytápěním pomá-
hal řešit dotační program zaměřený na 
ekologizaci domácích kotlů na tuhá pa-
liva, který v roce 2013 pokračoval 3. vý-
zvou a od 1. 7. 2013 do 23. 10. 2013 bě-
žela již 4. výzva. Subvence v roce 2013 
potvrdila velký zájem občanů o tento 
dotační program. O důsledcích škodlivé-
ho spalování nekvalitních paliv nebo od-
padů v domácích topeništích a zároveň 
o možnosti získat tzv. kotlíkovou dotaci 
poučovala občany informační kampaň 
realizovaná začátkem roku 2013.
Pozemní komunikace v oblastech, které 
nejvíce trpí znečištěním ovzduší, se uklí-
zely častěji než dvakrát ročně, jak nařizuje 
zákon. Od dubna 2013 proto na vytipo-
vané cesty v celkové délce 400 kilometrů 
vyjížděly zametací a kropicí vozy Správy 
silnic Moravskoslezského kraje jednou 

za tři týdny. Tímto opatřením došlo ke 
snížení koncentrace polétavého prachu 
přímo v dýchací zóně obyvatel, kteří se 
kolem dané komunikace pohybují nebo 
žijí v její blízkosti. Zvýšenou intenzitou 
čištění se ročně smete navíc zhruba 1400 
tun prašných částic všech frakcí, které se 
tak už opětovným zvířením nedostanou 
zpátky do ovzduší.
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 
iniciovalo novelizaci současného záko-
na o ochraně ovzduší, a to předložením 
dvou samostatných návrhů zákonů Po-
slanecké sněmovně. Cílem bylo změnit 
poměr výnosů z poplatků za znečišťová-
ní ovzduší ve prospěch krajů a umožnit 
přímou kontrolu tzv. lokálních topenišť. 
S ohledem na rozpuštění Poslanecké 
sněmovny nebyly návrhy projednány.
Již dlouholetou tradici má v Moravsko-
slezském kraji podpora výstavby a ob-
novy vodohospodářské infrastruktury, 
zejména pomoc malým obcím s plněním 
povinností vyplývajících ze stávající ev-
ropské i národní legislativy a s řešením 
problémů v oblasti zásobování obyvatel 
pitnou vodou a čištění odpadních vod. 
Dotační program Drobné vodohospo-
dářské akce přispívá na nákladnou vý-
stavbu čistíren, kterou zejména men-
ší obce nejsou schopny zainvestovat 
z vlastních prostředků. V roce 2013 bylo 
v rámci dotačního programu podpořeno 
10 projektů.
V oblasti odpadového hospodářství je 
cílem zejména snížit množství komu-
nálního odpadu ukládaného na sklád-
ky, kdy v uplynulém období byl zazna-
menán mírný pokles. Velkým přínosem 
při naplňování tohoto cíle je dlouholetá 
spolupráce s autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s., na projektu 

„Intenzifikace odděleného sběru a vyu-
žívání vytříděných složek komunálního 
odpadu včetně jeho obalové složky“. 
V roce 2013 bylo pořízeno cca 21 000 
třídicích sad (tašek) pro domácnosti a cca 
900 ks barevných kontejnerů na tříděný 
sběr do obcí. V médiích zároveň proběh-
la informační kampaň o smyslu třídění 
a o zodpovědném přístupu k životnímu 
prostředí. V oblasti zpětného odběru 
elektrozařízení se kraj na základě doho-
dy o partnerství a vzájemné spolupráci 
se společností ASEKOL s.r.o., účastní 
projektu „Rozvoj sběru použitých elek-
trozařízení“. Dotace v roce 2013 byla vy-
užita na informační a osvětovou kampaň 
zaměřenou především na zpětný odběr 
elektrozařízení z domácností. 
Cesta k pozitivnímu pohledu na svět 
a k nenásilnému a ohleduplnému cho-
vání k přírodě vede i skrz ekologickou 
výchovu a osvětu. Prostřednictvím do-
tačního programu na jejich podporu, ale 
i prostřednictvím projektu LIFE+, finanč-
ně podpořeného Evropskou komisí, byly 
realizovány aktivity s dopadem na širo-
kou veřejnost. Vydávání knih, časopisů, 
informačních letáků a dalších propagač-
ních materiálů, stejně jako spolupráce 
s ekoporadnami pomáhají posilovat en-
vironmentální povědomí.
Identifikovat největší problémy v kraji 
z hlediska laické i odborné veřejnosti se 
podařilo díky pokračování v implemen-
taci principů místní Agendy 21. Postup-
nému naplňování kritérií pro budoucí 
přestup z kategorie C do vyšší kategorie 
B odpovídaly aktivity v rámci dotačního 
programu, osvětových kampaní i veřej-
ného fóra udržitelného rozvoje.
V současnosti je moravskoslezský krajský 
úřad jediným krajským úřadem v České 

republice, který má zaveden systém en-
vironmentálního řízení a auditu EMAS. 
V roce 2013 opětovně uspěl při jeho 
přezkoumání certifikovaným ověřova-
telem a pokračoval v dalším zlepšování 
včetně předávání příkladů dobré praxe. 
Moravskoslezský kraj se stal historicky 
prvním krajem, který začal propagovat 
elektromobilitu. Od května 2013 je vo-
zový park jeho krajského úřadu rozšířen 
o dva služební elektromobily.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Moravskoslezský kraj v průběhu roku 
2013 realizoval a připravoval k realizaci 
120 projektů spolufinancovaných z ev-
ropských finančních zdrojů. Na těch-
to projektech bylo v roce 2013 celkem 
proinvestováno 1,596 mld Kč. Z toho-
to počtu je 88 investičních projektů za 
1116 mil. Kč a 229 neinvestičních projek-
tů s výdaji 480 mil Kč.
Průmyslové zóny:
Během roku 2013 pokračoval Morav-
skoslezský kraj v aktivitách vedoucích 
k přípravě průmyslové zóny Nad Barbo-
rou. V červnu 2013 bylo vydáno sou-
hlasné stanovisko Ministerstva životní-
ho prostředí ČR s provedením záměru 
hrubých terénních úprav a navazujících 
činností v předmětné lokalitě (tzv. EIA). 
Na základě žádosti kraje rozhodla Vlá-
da ČR usnesením z října 2013 o spo-
lufinancování projektu z programu na 
podporu podnikatelských nemovitostí 
a infrastruktury, jehož správcem je Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu ČR. Do-
tace na přeměnu tohoto brownfieldu 
v plochy vhodné pro vstup tuzemských 
či zahraničních investorů bude poskyt-
nuta v max. výši 750 mil. Kč. Od začátku 
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roku 2013 je také průběžně projedná-
ván převod nemovitostí v daném území 
do vlastnictví kraje.
Programové období 2014+:
Moravskoslezský kraj se v roce 2013 ak-
tivně připravoval na nové programové 
období. Průběžně docházelo a dochází 
ke zjišťování absorpční kapacity kraje 
k čerpání evropských finančních pro-
středků, a to jak na úrovni kraje, jakožto 
nositele projektu, tak na úrovni dalších 
aktérů v kraji z řad škol, podnikatelů, ne-
ziskových organizací, atd. Bylo zmapová-
no několik stovek projektových záměrů 
za nejméně 137 mld. Kč. Tyto záměry bu-
dou dále vyhodnocovány zejména s ohle-
dem na možnosti operačních programů. 
Prioritou kraje je zajistit maximální příliv 
evropských peněz a využít k tomu i nové 
nástroje EU, jako jsou např. integrované 
investice na podporu městských oblastí. 
Podpora podnikání:
Moravskoslezský kraj vyhlásil v roce 2013 
několik dotačních programů na podporu 
podnikání. Prvním z nich byl dotační titul 
na podporu podnikání v Moravskoslez-
ském kraji, který se zaměřuje na inovační 
vouchery a tvorbu pracovních míst.
Inovační vouchery byly určeny pro malé 
a střední podniky Moravskoslezského 
kraje, které spolupracují s VŠ. Dotační 
titul je vyhlašován od roku 2010 a pod-
pořeno bylo za toto období celkem 121 
projektů ve výši cca 48 mil. Kč.
Dotační titul na tvorbu pracovních míst 
v oblasti vědy a výzkumu byl určen pro 
inovativní malé a střední podniky. Max. 
výše dotace 300 000 Kč mohla být vy-
užita na mzdu vědecko-výzkumného 
zaměstnance a jeho vzdělávání. V roce 
2013 byla tato část dotačního programu 
Podpora podnikání v Moravskoslezském 

kraji vyhlášena poprvé a schváleny byly 
dotace ve výši 900 000 Kč.
Dalším z dotačních programů byl pilotní 
program Podpora start-ups, prostřed-
nictvím kterého byly podporovány firmy 
sídlící v podnikatelských inkubátorech 
a vědeckotechnických parcích a studenti 
SŠ a VŠ, kteří chtěli začít podnikat. 
Podpora firem, které sídlí v podnikatel-
ských inkubátorech a vědeckotechnic-
kých parcích, se zaměřila na příspěvkem 
na nájem a služby, které poskytují pod-
nikatelské inkubátory a vědecko-techno-
logické parky. Dotace v tomto dotačním 
titulu byla poskytována ve výši: 50% 
uznatelných nákladů v průběhu prvních 
12ti kalendářních měsíců od vzniku žada-
tele (resp. oprávnění k podnikání/ zaháje-
ní činnosti), 40% uznatelných nákladů ve 
13 – 24 měsíci od vzniku žadatele, 30 % 
uznatelných nákladů ve 25 – 36 měsíci 
od vzniku žadatele. Celkové uznatel-
né náklady nesmí v součtu přesáhnout 
2 000 Kč/m2/rok. Alokace pro rok 2013 
byla 500 000 Kč. 
Studentům byly poskytovány dotace na 
strategické a business poradenství, na 
zpracování podnikatelského záměru/bu-
siness plánu, na zpracování studie pro-
veditelnosti, na právní, účetní, daňové 
služby a expertní služby, na ochranu du-
ševního vlastnictví /úhradu patentové při-
hlášky. Max. výše dotace byla 50 000 Kč, 
alokace byla 500 000 Kč. 
Fond mikropůjček:
Moravskoslezský kraj společně se statu-
tárním městem Ostrava vyhlásil Program 
na podporu malých a středních podniků 
v Moravskoslezském kraji realizovaném 
prostřednictvím mikropůjček. Jedná se 
o nástroj podpory malých a středních 
inovativních podniků, jejichž existence na 

trhu není delší než tři roky a pro které jsou 
úvěry v rámci bankovních služeb nedo-
stupné. Alokace na program je 5 mil. Kč. 
Firmy mohly získat půjčku až 500 000 Kč 
se zvýhodněnou úrokovou sazbou 2 %. 
Splatnost tohoto úvěru je 3 – 5 let podle 
inovativnosti projektu. 
Podpora vědy a výzkumu: 
Moravskoslezský kraj podporuje kontinu-
álně od roku 2009 také vědu a výzkum. 
Výzkumné organizace, nemocnice, vy-
soké školy, právnické osoby působící ve 
výzkumu nebo vývoji a další organizace 
mohly čerpat finanční prostředky např. 
na zapojení zahraničních vědeckých pra-
covníků nebo českých vědeckých pracov-
níků, působících dlouhodobě v zahraničí, 
podporu výzkumných a vývojových akti-
vit formou poskytování účelových dotací 
v oborech výzkumu či na podporu talen-
tovaných studentů doktorského studia 
a absolventů tohoto studia. V roce 2013 
bylo podpořeno 12 projektů v celkové 
výši 26,4 mil. Kč.
Podpora investic:
Moravskoslezský kraj podporuje exportně 
orientované podniky těžkého průmyslu 
a na ně navazující firmy v oblasti zpraco-
vání surovin a strojírenství, dynamicky se 
rozvíjející automobilový průmysl, rozvíjí se 
aktivity spojené s informačními technolo-
giemi i dalšími inovačními obory
V rámci Moravskoslezského kraje máme 
v současné době cca 74% vytíženost 
průmyslových zón, z tohoto důvodu se 
snažíme připravit další volné plochy pro 
potenciální příchozí investory – průmys-
lová zóna v Karviné Nad Barborou. Nejvý-
znamnější průmyslové zóny v Moravsko-
slezském kraji jsou Nošovice, Kopřivnice, 
Ostrava – Hrabová nebo Krnov.
Moravskoslezský kraj využívá nejen vol-

ných zelených ploch, ale podporuje také 
revitalizaci tzv.brownfieldů, a to formou 
dotací na předprojektovou přípravu.
Využíváme klasických investičních pobí-
dek na úrovni státu. 
Podpora obnovy a rozvoje venkova:
Stejnojmenný dotační program Mo-
ravskoslezského kraje je vyhlašován od 
roku 2004. Za toto období bylo podpo-
řeno a realizováno téměř 800 projektů 
obcí a svazků obcí v celkové hodnotě 
téměř 260 mil. Kč. Alokace pro rok 2013 
byla 8 mil. Kč.
V rámci investičních záměrů obcí byly re-
konstruovány a modernizovány vybrané 
prvky venkovské zástavby, infrastruktury, 
občanské vybavenosti a dopravní infra-
struktury. V rámci neinvestičních záměrů 
svazků obcí byly realizovány projekty na 
vzdělávání a poradenství v oblasti rozvo-
je venkova a obnovy vesnice, v rozvoji 
občanských aktivita komunitního života 
v obcích.
Dalším programem vyhlášeným v roce 
2013 byl Program na podporu přípravy 
projektové dokumentace, který umožnil 
obcím, svazkům obcí, klastrovým organi-
zacím a vysokým školám čerpat finanční 
prostředky na vypracování projektové 
dokumentace na realizaci záměru, kte-
rý byl v souladu s pravidly pro podávání 
žádostí o poskytování dotací do vybra-
ných operačních programů Evropské 
unie a dalších grantových programů. 
Podpořeno bylo 20 projektů v hodnotě 
2,5 mil. Kč. Od roku 2009 byla vyhlášena 
kontinuální výzva v rámci Programu na 
zvýšení absorpční kapacity obcí a měst 
do 10 tis. obyvatel s cílem podpořit 
rozvojové záměry obcí, měst do 10 tis. 
obyvatel a svazků obcí prostřednictvím 
poskytování investičních dotací z kraj-
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ského rozpočtu na kofinancování vlast-
ního podílu při čerpání dotací z fondů 
EU a přispět tak ke zvýšení absorpční 
kapacity kraje v programovém období 
2007 – 2013. V roce 2013 bylo podpoře-
no 37 projektů v celkové hodnotě přesa-
hující 46 mil. Kč.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Rada Moravskoslezského kraje schvá-
lila dne 2. 4. 2013 Legislativní plán Mo-
ravskoslezského kraje, jehož cílem je 
mapovat a prosazovat potřebné změny 
právních předpisů, příp. i zavedení zce-
la nové právní úpravy v záležitostech, 
které se bezprostředně dotýkají výkonu 
působnosti a pravomoci krajů a obcí, 
ale i podnikatelského prostředí. Návrhy 
směřují zejména ke zjednodušení proce-
sů, zpřehlednění právní úpravy, vhodněj-
šímu nastavení kompetencí. Do tvorby 
Legislativního plánu byla zapojena řada 
externích subjektů na území kraje – obce 
s rozšířenou působností, významní za-
městnavatelé a další organizace. Legis-
lativní plán se skládá ze tří částí. Část 
A obsahuje návrhy změn, jejichž realiza-
ce se předpokládá cestou zákonodárné 
iniciativy zastupitelstva kraje, část B ob-
sahuje ty návrhy změn, které kraj hodlá 
navrhnout přímo ministerstvu nebo jiné-
mu příslušnému ústřednímu správnímu 
úřadu, v části C jsou pak návrhy, jejichž 
realizace se předpokládá cestou připo-
mínkového řízení podle Legislativních 
pravidel vlády. Návrhy obsažené zejména 
v části A konzultuje kraj v zájmu získá-
ní širší podpory a případně rovněž i dal-
ších námětů k dané problematice také 
s ostatními kraji. O Legislativním plánu 
je také pravidelně informována Komise 
Rady Asociace krajů České republiky pro 

veřejnou správu a legislativu, která je 
rovněž místem, kde jsou často diskuto-
vány legislativní návrhy (zejména vládní, 
ale také poslanecké a krajské). Legislativ-
ní plán je otevřený dokument, u něhož 
se předpokládá průběžné vyhodnocová-
ní a v případě potřeby také aktualizace. 
Legislativní plán byl poprvé aktualizován 
dne 4. 6. 2013, aktuální znění Legislativ-
ního plánu je dostupné na webové strán-
ce kraje http://verejna-sprava.kr-morav-
skoslezsky.cz/legislativni_plan.html.
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 
rozhodlo dne 20. 6. 2013 o předložení 
dvou samostatných návrhů změn záko-
na č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
Poslanecké sněmovně Parlamentu České 
republiky. Cílem prvního návrhu záko-
na (sněmovní tisk č. 1094) bylo změnit 
poměr výnosů z poplatků za znečišťo-
vání ovzduší ve prospěch krajů, cílem 
druhého návrhu zákona (sněmovní tisk 
č. 1095) bylo umožnit přímou kontro-
lu tzv. lokálních topenišť. K 28. 8. 2013 
byla rozpuštěna Poslanecká sněmov-
na a u těchto návrhů tak podle zákona 
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
došlo k ukončení legislativního procesu. 
V červenci 2013 zaslal Moravskoslezský 
kraj první dopisy s návrhy legislativních 
změn obsažených v části B Legislativní-
ho plánu Moravskoslezského kraje a je-
jich podrobným zdůvodněním. Dopis 
požadující přípravu komplexního řešení 
problematiky sociálního bydlení byl ad-
resován přímo předsedovi vlády, ostatní 
byly zaslány věcně příslušným minister-
stvům a na vědomí také předsedovi vlá-
dy (jednalo se např. o návrh změny zá-
kona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, který směřoval k odstranění 

nedůvodného formalismu při uzavírání 
smluv mezi územním samosprávným cel-
kem a Českou republikou). 
Při tvorbě svých stanovisek v rámci me-
ziresortních připomínkových řízení spo-
lupracuje Moravskoslezský kraj s obcemi 
s rozšířenou působností na území kraje 
a s Hasičským záchranným sborem Mo-
ravskoslezského kraje. Podle povahy věci 
spolupracuje také s dalšími subjekty. 
V roce 2013 se kraj vyjadřoval celkem ke 
240 materiálům legislativní a nelegisla-
tivní povahy.
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Pro Jihomoravský kraj byl rok 2013 v mnoha směrech úspěšný. Příkladem může být jeho hospodaření. Jihomoravský kraj 
získal v roce 2013 od společnosti Moody’s Investors Service Limited národní rating Aa1.cz. Nejvyšší možný rating pro 
region zohledňuje zejména konzervativní přístup kraje k řízení rozpočtu, který mu umožňuje udržovat vyrovnané hos-
podaření a dostatečné provozní přebytky. 

V oblasti zdravotnictví ředitelé všech nemocnic zřizovaných Jihomoravským krajem podepsali dlouhodobé pětileté 
smlouvy se stěžejními zdravotními pojišťovnami. Ty zajišťují financování nemocnic ze zdravotního pojištění včetně za-
chování stávající struktury odborností. V závěru ledna byla slavnostně otevřena nová budova a výjezdové stanoviště 
Zdravotnické záchranné služby JMK v Brně-Bohunicích.

Březnové cvičení Zóna 2013 pak prověřilo činnost orgánů krizového řízení na všech úrovních při řešení následků simulo-
vané radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany a potvrdilo připravenost složek IZS na mimořádné události.

S končícím programovým obdobím EU vstoupily do závěrečné fáze realizace významné projekty financované z evrop-
ských fondů. Šlo mj. o projekty posilující potenciál v oblasti vzdělávání, vědy a inovací (Moravian Science Centre Brno, 
Ceitec Science Park), projekty z oblasti cestovního ruchu (např. Archeopark Mikulčice-Kopčany, Obnova vily Löw-Beerů), 
a řada menších projektů využívajících zejména fondů přeshraniční spolupráce.

Jihomoravský kraj se v roce 2013 aktivně zapojil do oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu, a to zejména uspořádáním akce Setkání kultur 2013 v areálu národní kulturní památky Slovanské hradiště v Mi-
kulčicích. Na jižní Moravě jsme tak mohli přivítat patriarchu Bartoloměje, považovaného za nejvyšší autoritu pravoslavné 
církve. Kraj rovněž navštívil prezident republiky Miloš Zeman, naše první hlava státu, zvolená v přímé volbě.

V roce 2013 bylo dokončeno hned několik významných staveb – ať už šlo o „Zámeckou jízdárnu v Lednici – multifunkční 
centrum“, Kompetenční centrum v Kuřimi nebo rozšíření Centra služeb pro seniory v Kyjově. Symbolickým uzavřením 
roku pak bylo 19. prosince 2013 schválení rozpočtu krajským zastupitelstvem na rok 2014. 

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
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EKONOMIKA
Hospodaření Jihomoravského kraje se 
v roce 2013 řídilo rozpočtem, který schvá-
lilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
dne 20. 12. 2012. Rozpočet byl schválen 
jako schodkový s tím, že rozpočet příjmů 
činil 5 074,705 mil. Kč, rozpočet výdajů 
6 054,887 mil. Kč a rozpočet financování 
činil 980,182 mil. Kč. Schodek rozpočtu 
byl kryt zapojením finančních prostřed-
ků z minulých let ve výši 203,182 mil. Kč, 
zapojením úvěru od Evropské investiční 
banky ve výši 897 mil. Kč, přičemž v roz-
počtu financování byla zahrnuta splátka 
jistiny úvěru od Evropské investiční ban-
ky ve výši – 120 mil. Kč. 
V roce 2013 dosáhly celkové příjmy Ji-
homoravského kraje 15 325,303 mil. Kč, 
což je o 135,8 mil. Kč méně než v roce 
2012. Příjmy kraje se tak oproti roku 
2012 snížily o 0,9 %. Vlastní příjmy kraje 
(tj. daňové, nedaňové a kapitálové pří-
jmy) se v roce 2013 oproti roku 2012 
zvýšily o 72,406 mil. Kč a jejich podíl na 
celkových příjmech činil 33 %. 
V roce 2013 nadále doznívaly dopady 
ekonomické krize, nicméně inkaso da-
ňových výnosů zaznamenalo meziroční 
růst.
Výdaje Jihomoravského kraje činily 
v roce 2013 15 623,321 mil. Kč, z toho 
běžné výdaje 14 179,966 mil. Kč a ka-
pitálové výdaje 1 443,355 mil. Kč. Ve 
srovnání s rokem 2012 byly výdaje niž-
ší o 199,417 mil. Kč, tj. o 1,3 %. Oproti 
roku 2012 došlo ke snížení podílu ka-
pitálových výdajů na celkových výdajích 
kraje z 10,8 % na 9,2 %.
Na celkových výdajích Jihomoravského 
kraje ve sledovaném období měly největ-
ší podíl výdaje na vzdělávání, které před-
stavovaly 64,6 % výdajů kraje. Významný 

podíl na výdajích kraje zaujímaly rovněž 
výdaje v oblasti dopravy, jejichž podíl na 
celkových výdajích kraje představoval 
16 %. Ostatní výdaje byly vynaloženy 
především na příspěvky na provoz pro 
příspěvkové organizace zřízené krajem 
v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, 
kultury, vnějších vztahů a regionálního 
rozvoje a dále na výdaje nutné k zabez-
pečení činnosti orgánů kraje. 
Způsob financování výdajů Jihomo-
ravského kraje v roce 2013 odpovídal 
struktuře jeho příjmů, které byly ze dvou 
třetin tvořeny příjmy z dotací ze státního 
rozpočtu, státních fondů, od mezinárod-
ních institucí a od Regionální rady regi-
onu soudržnosti Jihovýchod a z jedné 
třetiny příjmy vlastními. K financování 
výdajů roku 2013 byly do rozpočtu Jiho-
moravského kraje zapojeny prostředky 
z minulých let v objemu 872,834 mil. Kč. 
Jihomoravský kraj získal od společnosti 
Moody’s Investors Service Limited národní 
rating Aa1.cz. Rada JMK 13. června vza-
la toto ratingové hodnocení na vědomí. 
Rating zohledňuje zejména konzervativní 
přístup kraje k řízení rozpočtu, který mu 
umožňuje udržovat vyrovnané hospoda-
ření a dostatečné provozní přebytky. 
Obyvatelé jižní Moravy mohli během mě-
síce října připomínkovat návrh krajského 
rozpočtu na rok 2014. Umožnil to pro-
jekt „Váš kraj, Váš rozpočet“.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na 
svém zasedání 21. listopadu schválilo 
návrh na uzavření Smlouvy o financování 
mezi Evropskou investiční bankou a Jiho-
moravským krajem na financování Pro-
jektu regionální infrastruktury Jihomo-
ravského kraje II – B ve výši 300 mil. Kč 
a čerpání úvěru od Evropské investiční 
banky do této výše.

Jihomoravský kraj bude v roce 2014 hos-
podařit s částkou přibližně 5,9 mld. Kč. 
Rozhodlo o tom 19. prosince krajské za-
stupitelstvo, které schválilo rozpočet na 
příští rok. Rozpočet Jihomoravského kra-
je na rok 2014 byl sestaven jako schod-
kový. Počítá se s celkovými příjmy ve výši 
5,302 mld. Kč a výdaji 5,933 mld. Kč. 
Financování rozdílu ve výši 631 mil. Kč 
bude kraj realizovat z prostředků úvěru 
od Evropské investiční banky a z úspor 
kraje z minulých let.

DOPRAVA
V roce 2013 bylo v Jihomoravském kraji 
3894 km krajských silnic, z toho 1468 km 
silnic II. třídy a 2426 km III. třídy. O kraj-
ské silnice se stará příspěvková organiza-
ce Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, která vznikla ihned s předáním sil-
nic v roce 2001. Člení se na oblasti podle 
okresů. Kromě správy a údržby zajišťuje 
i veškerou investiční činnost na krajských 
silnicích, mimo to zrealizovala i několik 
přestupních terminálů Integrovaného 
dopravního systému. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Jihomoravský kraj provedl ve školním roce 
2012/2013 několik institucionálních změn 
zejména v síti středních škol. V průběhu 
roku 2013 celkový počet škol a školských 
zařízení, které Jihomoravský kraj zřizuje, 
klesl postupným slučováním na 193.
V souvislosti s novelou školského záko-
na vyhlásila Rada Jihomoravského kraje 
konkurzní řízení na obsazení pracovních 
míst ředitelů škol a školských zařízení. 
Konkurzní řízení se týkalo 17 ředitelů 
a ředitelek a většina z nich svou pozici 
v konkurzním řízení obhájila. 
V 6. ročníku přehlídky České ručičky zís-

kalo ocenění celkem 21 vítězů celostát-
ních kol vybraných soutěží odborných 
dovedností žáků středních škol. Přehlídka 
má za cíl medializaci řemesel a propagaci 
učňovského školství. Přehlídku vyhlašuje 
Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT, 
MPO, MZe, MPSV, Hospodářskou komo-
rou ČR, Svazem českých a moravských 
výrobních družstev a agenturou Cze-
chInvest.
Reprezentační výprava Jihomoravského 
kraje přivezla 28. června z Her VI. let-
ní olympiády dětí a mládeže ČR 2013 
pohár pro druhý, stříbrný tým v pořadí 
krajů. Jediná výprava, na kterou jinak 
excelentní tým našeho kraje nestačil, byli 
Středočeši.

ZDRAVOTNICTVÍ 
Ředitelé sedmi nemocnic zřizovaných 
Jihomoravským krajem 7. 1. podepsali 
smlouvy se stěžejními zdravotními pojiš-
ťovnami. Ve všech případech se jednalo 
o dlouhodobé pětileté smlouvy zajišťují-
cí financování nemocnic ze zdravotního 
pojištění včetně zachování stávající struk-
tury odborností, ve kterých je poskytová-
na zdravotní péče.
Představitelé kraje v čele s hejtmanem 
Michalem Haškem se 30. 1. zúčastni-
li slavnostního otevření nové budovy 
a výjezdového stanoviště Zdravotnické 
záchranné služby Jihomoravského kraje 
v Brně-Bohunicích. Kromě výjezdových 
složek zde sídlí vedení organizace a celá 
administrativa. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
Jihomoravský kraj v roce 2013 pokra-
čoval v systému víceletého financování 
sociálních služeb poskytovaných nestát-
ními neziskovými organizacemi v kraji. 
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V příspěvkové organizaci Srdce v domě 
pokračovala transformace sociálních 
služeb v rámci projektu MPSV Podpora 
transformace a deinstitucionalizace po-
bytových zařízení.
V říjnu 2013 byla dokončena stavba 
„Centrum služeb pro seniory Kyjov – roz-
šíření“. Stávající kapacita centra se zvýšila 
o 60 lůžek.
Na brněnském náměstí Svobody se usku-
tečnil třetí ročník oslav Mezinárodního 
dne seniorů. V rámci programu předal 
hejtman Michal Hašek jubilejní 100 000. 
Senior pas.
Jihomoravský kraj obdržel 9. listopadu 
cenu „Zlatá vážka“ – ocenění za jedineč-
ný přístup a zájem krajské samosprávy 
v oblasti podpory zvyšování kvality po-
skytovaných sociálních služeb pro osoby 
trpící Alzheimerovou chorobou.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Jihomoravský kraj se představil na veletr-
hu REGIONTOUR 2013, který začal 17. 1. 
a trval do 20. 1. Byl zde představen nový 
projekt „Morava napoleonská“ a akce 
„Setkání kultur“ k 1150. výročí příchodu 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu i společný materiál moravských 
krajů (tentokráte Duchovní dědictví Mo-
ravy a Slezska). Nově se v rámci veletrhu 
Regiontour předávala ocenění v rámci 
soutěže Zlatá chuť jižní Moravy.
Podruhé byly uděleny tituly „Mistr tra-
diční rukodělné výroby Jihomoravské 
kraje“ a to třem Mistrům. Konaly se další 
ročníky soutěží pro děti a mládež, a to 
malířské soutěže Čarovné barvy země 
a literární soutěže Skrytá paměť Moravy. 
Uskutečnil se také šestý ročník soutěže 
„Nejlépe opravená kulturní památka Ji-

homoravského kraje“. V kategorii velké 
stavby se vítězem stal kostel Nalezení 
svatého Kříže v Chvalaticích. Mezi díly 
výtvarného umění obdržel největší počet 
hlasů kříž v Tetčicích, v kategorii drob-
ných staveb zvítězila poklona od Jeleno-
va mlýna ve Vranově nad Dyjí.
Pravoslavná bohoslužba v areálu Slovan-
ského hradiště v Mikulčicích 25. května 
připomněla 1150. výročí příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 
Bohoslužbu za účasti přibližně dvou tisíc 
poutníků sloužil konstantinopolský pa-
triarcha Bartoloměj. Pravoslavná liturgie 
byla součástí třídenní akce Setkání kultur, 
která nabídla například hudební či pěvec-
ká vystoupení, přednášky i rekonstrukce 
fragmentů zdejšího života v době Velké 
Moravy a také předpremiéru třetího ze 
čtyř dílů dokumentárního dramatu Cyril 
a Metoděj – Apoštolové Slovanů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Celkem osm výrobků s výjimečnou kva-
litou a chuťovými vlastnostmi z Jihomo-
ravského kraje ocenila odborná komise 
soutěže Regionální potravina 2013. Oce-
nění předal jejich výrobcům 24. května 
hejtman Michal Hašek.
Dne 17. srpna se uskutečnilo slavnost-
ní předání cen vítězům jednotlivých ka-
tegorií krajského kola soutěže Vesnice 
roku. Ocenění nejlepším obcím za Jiho-
moravský kraj předal náměstek hejtma-
na Roman Celý. Zlatou stuhu za celkové 
vítězství v krajském kole převzali předsta-
vitelé obce Šakvice.
Na brněnském náměstí Svobody vyvrcho-
lily 1. září oslavy zakončení žní. Krajské 
dožínkové slavnosti se poprvé uskutečni-
ly ve spojení s Mezinárodním folklorním 
festivalem. 

V prostorách zastupitelského sálu brněn-
ského sídla krajského úřadu byly 17. září 
vyhlášeny výsledky takzvaného zeleného 
úřadování. Ocenění za významné počiny 
v environmentální oblasti převzali zá-
stupci obecních a městských úřadů jižní 
Moravy z rukou ředitelky krajského úřa-
du Věry Vojáčkové.
Na slavnostní studentské konferenci 
20. listopadu byli vyhlášeni vítězové sou-
těže studentských prací s tematikou ži-
votního prostředí a ekologie se vztahem 
k území Jihomoravského kraje.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Odbor regionálního rozvoje v roce 2013 
zabezpečoval administraci a koordinaci 
přípravy a realizace investičních projek-
tů spolufinancovaných ze Strukturálních 
fondů z pěti operačních programů s cel-
kovou investiční alokací cca 1,4 mld. Kč. 
Jedná se o projekty: Moravian Scien-
ce Centre Brno, CEITEC Science park, 
Kompetenční centrum Kuřim – obráběcí 
stroje; Komplexní zabezpečení meziná-
rodního veřejného letiště Brno – Tuřany, 
Obnova secesní památky – vila a život 
rodiny Löw-Beerů, Archeopark Mikul-
čice – část Akropole, Krajský standardi-
zovaný projekt Zdravotnické záchranné 
služby Jihomoravského kraje a a eGover-
nment v kraji, část výzvy I. – VI.
V roce 2013 byly dokončeny stavební 
práce projektů „Zámecká jízdárna v Led-
nici – multifunkční centrum“ (podpoře-
ného dotací z Integrovaného operačního 
programu) a Kompetenční centrum Ku-
řim – obráběcí stroje.
Jihomoravský kraj se představil na ve-
letrzích Regiontour 2013 Brno, Holiday 
Praha, Slovakiatour Bratislava, dále na 

zahraničních veletrzích v Moskvě, Kra-
kově, Petrohradě, Londýně, Chanty-
Mansijsku 
Pokračovaly také projekty „Zažít kraj vína 
a památek na kole“, „Jihomoravské re-
gionální centrum na podporu integrace 
cizinců 2013“, „Posilování institucio-
nální kapacity a efektivnosti Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje a příspěv-
kových organizací Jihomoravského kra-
je“, „Podpora celoživotního vzdělávání 
pracovníků poskytovatelů sociálních 
služeb v Jihomoravském kraji“, „Soutok 
Moravy a Dyje pro turisty – vybudování 
infrastruktury pro nemotorovou dopravu 
na česko-rakouské hranici“, „Společná 
strategie-projektové aktivity JMK a TTSK 
2014+“, „Vytvoření rámce nástrojů ve-
doucích ke zkvalitnění strategického plá-
nování a k podpoře účasti veřejnosti na 
rozvoji Jihomoravského kraje“.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Jihomoravský kraj nevyvinul v roce 2013 
žádnou zákonodárnou inciativu, připo-
mínkoval však návrhy zákonů, které mu 
byly postoupeny k vyjádření z centrální 
úrovně. Po celý rok 2013 byla v provozu 
Protikorupční linka Jihomoravského kra-
je, všechny došlé podněty byly přezkou-
mány a vyřízeny.
Ve dnech 26. až 28. 3. se uskutečnilo cvi-
čení Zóna 2013, které absolvovaly krizové 
štáby a složky Integrovaného záchranné-
ho systému Jihomoravského kraje. Cviče-
ní mělo za úkol prověřit činnost orgánů 
krizového řízení na všech úrovních při ře-
šení následků simulované radiační havárie 
v Jaderné elektrárně Dukovany v soused-
ním Kraji Vysočina a procvičit ochranná 
opatření v případě nebezpečí vzniku ra-
diační havárie v elektrárně.
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Krajský úřad JMK v roce 2013 organi-
začně technicky zabezpečoval přípravu 
voleb prezidenta republiky, které se ko-
naly v lednu 2013 a přípravu voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
které se konaly v říjnu 2013. 
Ve dnech 19. – 21. 2. proběhla v Brně 
9. Národní konference kvality ve veřej-
né správě, na jejíž organizaci se podílel 
také Jihomoravský kraj. Konference byla 
věnována tématům souvisejících s kvali-
tou, nástrojům a metodám pro její řízení 
a zvyšování. Součástí konference bylo 
také předání Cen Ministerstva vnitra ČR 
za kvalitu a za inovaci ve veřejné správě. 
Poprvé byly předány Ceny hejtmana Ji-
homoravského kraje a cena Personalista 
veřejné správy za rok 2012.
Historicky první ročník odborné konfe-
rence na téma „Společenská odpověd-
nost v organizacích veřejné správy“ se 
uskutečnil 19. listopadu v Administra-
tivním a školicím centru Jihomoravského 
kraje, Cejl 73, Brno. Jejím cílem bylo se-
známit zástupce organizací veřejné sprá-
vy s hlavními východisky společensko-od-
povědného chování a s jejich přínosem 
pro rozvoj kvality života komunity.
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Ohlédnu-li se za rokem 2013, musím přiznat, že nebyl zrovna jednoduchý a obecně přinesl spoustu zkoušek a peripetií. 

Přesto lze říci, že v celkové bilanci to pro Zlínský kraj byl rok dobrý. Třeba proto, že jsme nebyli postiženi žádnou mimo-
řádnou událostí, která by vyústila ve vyhlášení stavu nebezpečí. 

Také proto, že se nám podařilo realizovat investiční akce za více než jednu miliardu korun. K nejvýznamnějším akcím 
patřilo dokončení rozsáhlé rekonstrukce 14. a 15. budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně. Vzniklo tak nové společen-
ské centrum, do kterého se mohly z nevyhovujících prostor přestěhovat tři krajské kulturní instituce: knihovna, galerie 
a muzeum. 

Investovali jsme však samozřejmě napříč i dalšími resorty. Významné finanční prostředky šly do školství, zdravotnictví, 
sociálních služeb, do modernizace silniční infrastruktury i do dalších oblastí. 

Kromě toho jsme prožili mnoho pěkných a dojemných momentů, zejména vydařené oslavy 1 150. výročí příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje na Moravu.

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
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EKONOMIKA
Rozpočtové hospodaření Zlínského 
kraje vykázalo k 31. 12. 2013 scho-
dek ve výši 278,028 mil. Kč proti oče-
kávanému schodku 768,105 mil. Kč. 
Skutečné příjmy za rok 2013 dosáhly 
výše 8 544,739 mil. Kč, což předsta-
vovalo plnění upravených rozpočtova-
ných příjmů na 100,62 % a skutečné 
výdaje 8 822,767 mil. Kč, tj. 98,95 % 
upravených rozpočtovaných výdajů. 
K rozdílu skutečnosti oproti rozpočtu 
došlo zejména z důvodu úspor v ob-
lasti výdajů (na splátky úroků z úvěrů, 
nákup dlouhodobého majetku), nižšího 
čerpání globálních grantů a přeplnění 
příjmů ze sdílených daní. Celkové pří-
jmy kraje tak oproti roku 2012 vzrostly 
o 121,925 mil. Kč, tj. o 1,45 %, výdaje 
vzrostly o 153,819 mil. Kč, tj. o 1,77 %. 
V roce 2013 byly Zlínským krajem usku-
tečněny investiční akce za 1,245 mld. Kč 
(včetně dotací) a opravy majetku za 
28,613 mil. Kč. Dotace byly čerpány 
především z Regionálního operačního 
programu Střední Morava, Operační-
ho programu Přeshraniční spolupráce, 
Integrovaného operačního programu, 
Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost či Programu švý-
carsko-české spolupráce. Použity byly 
také dotace měst jako příspěvek na in-
formační, vyrozumívací a varovný sys-
tém Zlínského kraje. 

DOPRAVA
Zlínský kraj má ve vlastnictví celkem 
1 770 km silnic II. a III. třídy, které spra-
vuje prostřednictvím příspěvkové orga-
nizace Ředitelství silnic Zlínského kraje. 
Do krajské silniční sítě byl a je investo-
ván velký objem finančních prostředků. 

V roce 2013 to bylo téměř 775 mil. Kč 
(360 mil. Kč v oblasti investiční výstavby 
a 415 mil. Kč na opravy a údržbu silnic 
včetně údržby zimní). Mezi nejvýznam-
nější dokončené stavby patřil jihový-
chodní obchvat Holešova mimo zasta-
věnou část města. Díky aktivní iniciativě 
kraje se ve spolupráci s Ministerstvem 
dopravy podařilo přesvědčit Evropskou 
komisi a začlenit multimodální propo-
jení České a Slovenské republiky, a to 
9. železničního koridoru Praha – Horní 
Lideč – Žilina – Čierna nad Tisou a me-
zinárodní rychlostní silnice R49/R6 Hu-
lín – Púchov, do hlavní evropské sítě 
TEN-T. To staví tyto projekty do přízni-
vějšího světla v diskuzi o nových nástro-
jích k financování dopravní infrastruktu-
ry s Evropskou komisí v období let 2014 
až 2020. Důležitou události v drážní 
dopravě na území Zlínského kraje bylo 
zařazení zbývajících čtyř nových moder-
ních motorových jednotek RegioShark, 
které v celkovém počtu šesti jednotek 
přispějí k celkovému zkvalitnění cestová-
ní na železničních tratích. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Již sedmým rokem pokračoval Zlínský 
kraj v systémové podpoře vybraných ře-
meslných oborů zejména z oblasti sta-
vebnictví a strojírenství. Při splnění sta-
novených podmínek je žákům středních 
škol během jejich profesní přípravy v ně-
kterém ze čtrnácti učebních oborů po-
skytována finanční podpora z rozpočtu 
kraje. Počtvrté byly realizovány jednotné 
přijímací zkoušky do maturitních oborů 
na středních školách zřizovaných krajem, 
a to prostřednictvím testů Scio. Obsah 
přijímacích zkoušek je tak v rámci kraje 
standardizován a sjednocen, čímž přispí-

vá ke zvyšování kvality přijímacího řízení. 
Celý proces zároveň slouží jako užitečný 
evaluační, tedy hodnotící, nástroj. Zlín-
ský kraj byl v červnu 2013 pořadatelem 
Her VI. letní olympiády dětí a mládeže 
České republiky. Medailová zápolení 
probíhala celkem v osmnácti soutěžích, 
z toho bylo šestnáct sportovních a dvě 
kulturní. Centrem akce se stalo město 
Uherské Hradiště. Jednotlivé soutěže se 
kromě Uherského Hradiště uskutečnily 
také ve Starém Městě, Ostrožské Nové 
Vsi, Hluku, Otrokovicích, Luhačovicích 
i v samotném krajském městě Zlíně. 
Olympiády se zúčastnilo celkem 2 364 
sportovců, 463 trenérů a 30 vedoucích 
krajských výprav ze všech třinácti krajů 
České republiky a hlavního města Prahy. 

ZDRAVOTNICTVÍ 
V nemocnicích založených Zlínským 
krajem bylo v roce 2013 zaměstná-
no 4 707 zaměstnanců, kteří odborně 
ošetřili 1 284 071 pacientů v ambulan-
cích a hospitalizovali 96 291 pacientů 
na lůžkových odděleních. Zdravotnic-
ká záchranná služba Zlínského kraje 
se svými 333 zaměstnanci absolvovala 
celkem 52 214 výjezdů k 45 575 paci-
entům, a to 53 sanitními a doprovod-
nými vozidly. Lékařská pohotovostní 
služba byla poskytována na devíti mís-
tech pro dospělé a na pěti místech pro 
děti a dorost. Na čtyřech místech v kraji 
pak byla poskytována stomatologická 
pohotovostní služba. Pro Krajskou ne-
mocnici Tomáše Bati byl Ministerstvem 
zdravotnictví schválen projekt moder-
nizace a obnovy přístrojového vybavení 
komplexní onkologické péče ve výši 96 
mil. Kč, hrazený z prostředků Evropské 
unie. Uherskohradišťská nemocnice vě-

novala největší pozornost pokračující vý-
stavbě centrálního objektu chirurgických 
oborů, jehož dokončení se předpokládá 
koncem roku 2014. Nejvýznamnější akcí 
v Kroměřížské nemocnici bylo dokonče-
ní rekonstrukce kuchyně, díky níž došlo 
ke zvýšení kvality stravování pacientů 
i zaměstnanců nemocnice. Porodnice 
ve Vsetínské nemocnici zaznamenala 
rekordní počet porodů. Narodilo se zde 
710 dětí, což je nejvíce za posledních 
deset let.

SOCIÁLNÍ VĚCI
Zahájena byla realizace projektu „Pre-
vencí proti sociálnímu vyloučení ve 
Zlínském kraji“, jehož hlavním cílem je 
zvýšení dostupnosti a kvality sociálních 
služeb zaměřujících se především na po-
moc a podporu rodinám s dětmi, lidem 
se zdravotním postižením a obětem do-
mácího násilí. Prostřednictvím projektu 
bude během dvou let podpořeno asi 
1 300 osob, které se nacházejí v nepří-
znivé sociální situaci. Nejen pro občany, 
ale i pro odbornou veřejnost, vznikal 
Elektronický katalog sociálních služeb 
ve Zlínském kraji. Ten umožní všem zá-
jemcům získat jednoduchým způsobem 
přehled o sociálních službách nacháze-
jících se na území kraje. Ze Sociálního 
fondu Zlínského kraje bylo v roce 2013 
podpořeno 79 projektů v celkové výši 
2,366 mil. Kč. Zaměřené byly hlavně na 
vzdělávání osob pečujících o zdravotně 
postižené, seniorů a osob se zdravot-
ním postižením či na podporu programů 
skupinového, kondičního a rehabilitač-
ního cvičení. Celkové náklady na sociální 
služby poskytované na území kraje pro 
rok 2013 dosáhly 1,7 mld. Kč, z toho cca 
28 % bylo pokryto ze státního rozpočtu 
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a cca 6 % z rozpočtu samospráv a kra-
je. Ostatní zdroje byly dokryty například 
úhradami od uživatelů, z fondů zdravot-
ních pojišťoven, evropskými a dalšími 
prostředky.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Rok 2013 se nesl ve znamení oslav 
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Me-
toděje na Moravu v rámci projektu 
Velehrad 2013. Projekt přispěl ke zvi-
ditelnění Velehradu, jakožto kulturní 
kolébky našeho státu. Vrcholem oslav 
byly Dny lidí dobré vůle a Národní pouť 
na Velehradě, které se zúčastnilo více 
než 60 000 poutníků. Slavnostní mše, 
celebrované papežským legátem – kar-
dinálem Josipem Bozanićem, se zú-
častnil prezident České republiky Mi-
loš Zeman, stejně jako další významní 
představitelé politického, kulturního, 
náboženského a společenského života. 
Velmi úspěšně pokračoval i projekt Ote-
vřené brány zpřístupňující významné 
sakrální památky v kraji. V roce 2013 
do něj bylo zapojeno 22 památek, pro-
školeno bylo 126 průvodců a provede-
no 119 446 návštěvníků. Dokončen byl 
historicky nejrozsáhlejší a nejnáročněj-
ší projekt Zlínského kraje, a to 14|15 
BAŤŮV INSTITUT. Celkové náklady akce 
přesáhly 900 mil. Kč. V prostorách insti-
tutu našly své nové sídlo hned tři kraj-
ské kulturní instituce – muzuem, gale-
rie a knihovna. Co se týče cestovního 
ruchu, ve srovnání s předchozím rokem 
zaznamenal Zlínský kraj růst počtu hos-
tů o 6,7 % a růst počtu přenocování 
o 1,9 %. U obou ukazatelů je dynamika 
růstu Zlínského kraje vyšší než celostát-
ní průměr.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Z rozpočtu kraje bylo vyčleněno celkem 
16,851 mil. Kč na vybudování kanalizací 
v obcích Nedachlebice, Bojkovice a Bílo-
vice a na opravu havarijního stavu kana-
lizace v Sulimově. Uvedeny do provozu 
byly čistírny odpadních vod v Bánově 
a Halenkovicích a pokračovala rovněž 
velká akce odkanalizování obcí Zlechov, 
Tupesy a Břestek na společnou čístírnu 
odpadních vod. V oblasti ochrany příro-
dy a krajiny byla provedena údržba zna-
čení a informačních panelů ve 106 ma-
loplošných zvláště chráněných územích 
a šesti přírodních parcích Zlínského kra-
je. V rámci implementace evropské sou-
stavy Natura 2000 vyhlásil Zlínský kraj 
v roce 2013 na svém území 15 přírod-
ních památek a dvě přírodní rezervace. 
Podpořen byl vznik zařízení k dalšímu 
nakládání s odpady místního i regionál-
ního významu s přednostním zaměře-
ním na jejich materiálové využití. V řadě 
obcí začaly fungovat nové sběrné dvory 
a kompostárny a byl podpořen i nákup 
svozové techniky
a vybavení obcí nádobami a komposté-
ry. Pokračoval projekt Začínající včelař, 
jehož záměrem je finanční pomoc no-
vým včelařům při nákupu základního 
a doporučeného vybavení. Ve spolupráci 
s Agrární komorou Zlínského kraje byly 
podpořeny akce Ovčácký den na Valaš-
sku, Dožínky Zlínského kraje a TOP víno 
Slovácka.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Třetí etapou pokračoval projekt „Zvyšo-
vání absorpční kapacity Zlínského kra-
je“. Cílem tohoto projektu je vytvoření 
takových podmínek ve Zlínském kraji, 

které napomohou maximálnímu a pře-
devším efektivnímu čerpání finančních 
prostředků ze strukturálních fondů Ev-
ropské unie, a to zejména formou vzdě-
lávání všech aktérů na místní a regio-
nální úrovni zapojených do evropských 
projektů. Všem podnikatelům, kteří mají 
zájem rozvinout novou spolupráci s vy-
branými vědeckovýzkumnými organiza-
cemi (především pak vysokými školami) 
byl určen projekt „Inovační vouchery ve 
Zlínském kraji“. Díky projektu mohli pro 
tuto spolupráci získat finanční podpo-
ru až do výše 150 000 Kč. V říjnu roku 
2013 byla ukončena realizace projektu 
„Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého 
areálu firmy Baťa“ s celkovou výší nákla-
dů 903,8 mil. Kč. Tento projekt je sou-
částí „Konceptu řešení revitalizace části 
bývalého areálu firmy Baťa“, díky jehož 
realizaci vznikl v prostorách bývalých to-
várních budov 14|15 BAŤŮV INSTITUT, 
ve kterém našly své nové a moderní síd-
lo významné krajské instituce z oblasti 
kultury: Muzeum jihovýchodní Moravy, 
Krajská galerie výtvarného umění a Kraj-
ská knihovna Františka Bartoše, které 
doposud sídlily v nepříliš vyhovujících 
prostorách.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Díky projektu „Rozvoj e-Governmen-
tu ve Zlínském kraji“ bylo v roce 2013 
dokončováno vybudování krajské ko-
munikační datové sítě – 21Net, spoju-
jící Zlínský kraj, úřady obcí s rozšířenou 
působností a lokality jejich krizového 
řízení, krajem zakládané nemocnice, 
Krajské pracoviště Hasičského záchran-
ného sboru a Krajské ředitelství policie. 
Díky této síti, která je mimo Zlínský kraj 
pouze ve třech dalších krajích, může 

kraj realizovat řadu služeb, které nelze 
z bezpečnostních či technologických 
důvodů uskutečňovat v prostředí veřej-
ného Internetu. Vzniklo také Technolo-
gické centrum Zlínského kraje, posky-
tující potřebné technologie pro realizaci 
všech ostatních projektů a dlouhodobé 
úložiště pro digitální data, digitalizované 
fondy paměťových institucí kraje (mu-
zea, galerie, hvězdárny) a úřední digi-
tální dokumenty vzniklé činností podle 
zákona o spisové službě a archivnictví. 
Realizován byl rovněž Integrovaný pro-
jekt „Informační, vyrozumívací a varo-
vací systém Zlínského kraje“ zaměřený 
na vybudování integrovaného systému 
pro podporu krizového řízení tvořeného 
sdílením lokálních informací potřebných 
pro krizové rozhodování v jednom systé-
mu a na modernizaci systémů varování 
a vyrozumívání ve všech 13 obcích s roz-
šířenou působností.
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Rok 2013 byl pro Olomoucký kraj,stejně jako pro ostatní, i nadále bojem mezi klesajícími příjmy a požadavky na rozpo-
čet, a to ze strany oblastí, které má kraj v kompetenci, i ze strany městských a obecních samospráv, spolků a zájmových 
sdružení.

Rada kraje pokračovala v naplňování svého programového prohlášení pro roky 2012 – 2016, kterým deklarovala, že pri-
oritami krajské samosprávy jsou především oblast školství, dopravy, zdravotnictví, sociální služby a rozvoj cestovního 
ruchu.

Úspory byly nalezeny především v provozních výdajích, a co je podstatné, kráceny nebyly finance na investice. Ve všech 
oblastech, které jsou kraji ze zákona svěřeny, tak mohly být zahájeny nebo dokončeny investiční akce různého charak-
teru. Namátkou lze zmínit novou budovu Domova seniorů ve Chválkovicích, silniční obchvat obcí Čechy a Domaželice, 
zdařilou dostavbu moderní budovy Slovanského gymnázia v Olomouci, rekonstrukci a vybavení části prostor Odborného 
léčebného ústavu v Moravském Berouně, rozhlednu na Velkém Kosíři, heliport v Jindřichově ve Slezsku, sportovní halu 
v Němčicích nad Hanou nebo rekonstrukce několika oddělení v nemocnici v Přerově.

Přestože se v oblasti silničního hospodářství stále potýkáme s historicky podfinancovaným stavem silniční sítě v majetku 
kraje, podařilo se nám alespoň udržet dopravní obslužnost v téměř nezměněném stavu. Občané tak mají zachovanou 
volnou cestu do škol, k lékaři či do zaměstnání. 

Na trhu práce je stále nedostatek absolventů technických oborů, proto jsme také v oblasti školství pokračovali v systému 
poskytování stipendií žákům technických oborů, což podpořilo zájem o tento druh vzdělání. 

Podrobnější přehled aktivit v jednotlivých oblastech, které spravuje Olomoucký kraj, naleznete v další části výroční zprá-
vy, a to společně s fotografiemi, které dokumentují jen zlomek toho, co se v kraji událo za uplynulý rok.

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
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EKONOMIKA
V roce 2013 pokračovalo vícezdrojové 
financování Olomouckého kraje, to zna-
mená vlastními příjmy (především daňo-
vé příjmy, účelové dotace a přijaté úvěry 
určené na financování investičních akcí 
na majetku Olomouckého kraje). Zatím-
co příjmy Olomouckého kraje dosáhly za 
rok 2013 výše 9 619,634 mil. Kč, výdaje 
činily 9 902,252 mil. Kč. Rozdíl byl pokryt 
zůstatkem z předchozího roku, úvěry 
apod. Přes nepříznivý vývoj daňových pří-
jmů se podařilo Olomouckému kraji za-
bezpečit všechny potřebné výdaje včetně 
investic a hospodaření Olomouckého 
kraje skončilo za rok 2013 se zůstatkem 
pro další použití. 
Na investice a reprodukci majetku 
Olomouckého kraje bylo vynaloženo 
celkem 920,723 Kč, z toho v oblasti 
školství 168,539 mil. Kč, v oblasti soci-
ální 249,922 mil. Kč, v oblasti dopra-
vy 240,579 mil. Kč, v oblasti kultury 
18,524 mil. Kč, v oblasti zdravotnictví 
93,664 mil. Kč, informačních technologií 
143,068 mil. Kč a v oblasti krajské správy 
6,427 mil. Kč. 

DOPRAVA
Olomoucký kraj spravuje celkem 
3 095 km krajských komunikací, z toho 
926 km silnic II. třídy a 2 169 km silnic 
III. třídy. Investice kraje do moderniza-
ce, výstavby a oprav silniční sítě II. a III. 
tříd v roce 2013 byly ve výši 555 mil. Kč. 
Jako nejvýznamnější akci roku 2013 lze 
označit dokončení obchvatu obcí Če-
chy – Domaželice na silnici II/150 v dél-
ce 3,8 km. Mezi další významné akce 
patří např. rekonstrukce silnice II/448 
mezi obcemi Rataje – Těšetice – Ústín, 
stavební úpravy silnice III/36630 v obci 

Přemyslovice a oprava silnice III/44638 
v úseku Vikýřovice – Krásné u Šumper-
ka. V Olomouckém kraji zajišťuje údržbu 
a opravy silnic II. a III. třídy Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková orga-
nizace, která v roce 2013 vynaložila cel-
kem 183 mil. Kč na zajištění zimní údrž-
by těchto komunikací. Olomoucký kraj 
si nechal v roce 2013 odbornou firmou 
zpracovat Koncepci optimalizace a roz-
voje silniční sítě II. a III. tříd Olomoucké-
ho kraje do roku 2020, jako podklad pro 
plánování investičních akcí na krajské 
síti, které budou realizovány z rozpočtu 
kraje a evropských fondů v plánovacím 
období do roku 2020.
Komplexní dopravní obslužnost a rozvoj 
integrovaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje organizuje a zajišťuje 
příspěvková organizace Koordinátor In-
tegrovaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje (KIDSOK). 
Olomoucký kraj zajistil v roce 2013 zá-
kladní dopravní obslužnost kraje na zá-
kladě uzavřených dlouhodobých smluv 
o závazku veřejné služby s 16 autobu-
sovými dopravci na 272 linkách a se 
2 drážními dopravci na 18 železnič-
ních tratích. Na základě mezikrajských 
smluv poskytl kraj prostřednictvím Ji-
homoravského a Pardubického kraje 
kompenzace také dalším 3 dopravcům 
na 6 příhraničních linkách. Na úhradu 
prokazatelné ztráty v drážní dopravě 
vynaložil kraj ze svého rozpočtu celkem 
427 mil. Kč a ve veřejné linkové dopravě 
celkem 370 mil. Kč.
Obce Olomouckého kraje uzavírají také 
smlouvy o závazku veřejné služby přímo 
s dopravci a hradí jim prokazatelnou ztrá-
tu spojů ostatní dopravní obslužnosti.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Olomoucký kraj věnoval stejně jako 
v předcházejících letech velkou pozor-
nost struktuře a kapacitě oborů střed-
ních škol tak, aby odpovídala nejen 
požadavkům žákovské a rodičovské 
veřejnosti, ale i požadavkům trhu prá-
ce. Kraj ze svého rozpočtu poskytoval 
„Učňovská stipendia Olomouckého kra-
je“, určená žákům vybraných učebních 
oborů perspektivních na trhu práce. Ve 
školním roce 2012/2013 bylo podpo-
řeno celkem 1 815 žáků středních škol 
všech zřizovatelů.
Olomoucký kraj dále zavádí od školního 
roku 2014/2015 Stipendium pro žáky 
technických oborů vzdělání zakončených 
maturitní zkouškou. V rámci stipendijní-
ho programu budou podporováni žáci 
vybraných studijních oborů (např. stro-
jírenství, elektrotechnika, stavebnictví, 
optik) se záměrem podpořit žáky tech-
nických oborů vzdělání zakončených 
maturitní zkouškou, o které je na trhu 
práce dlouhodobý zájem. Nadále bylo 
také podporováno studium žáků a stu-
dentů v zahraničí formou udělování 
„Studijního stipendia Olomouckého kra-
je“ a kofinancováním nákladů spojených 
s realizací mezinárodních výměnných 
pobytů žáků ze škol a školských zařízení 
zřizovaných Olomouckým krajem s jejich 
partnerskými institucemi v zahraničí.
Pozornost rovněž byla věnována spolu-
práci s vysokými školami se sídlem na 
území kraje, a to zejména s ohledem 
na naplňování Regionální inovační stra-
tegie. V oblasti celoživotního vzdělávání 
byl kladen důraz na podporu projektů 
zaměřených na vybudování kapacit ce-
loživotního vzdělávání v souladu s po-
třebami trhu práce a využitím potenciálu 

středních škol. V rámci projektů Operač-
ního programu vzdělávání pro konku-
renceschopnost realizuje Olomoucký kraj 
od září 2013 projekt s názvem Podpora 
technického a přírodovědného vzdělá-
vání v Olomouckém kraji, jehož hlavním 
cílem je cílená materiální a metodická 
podpora přírodovědného a technické-
ho vzdělávání na středních a základních 
školách v Olomouckém kraji bez ohledu 
na zřizovatele. Do projektu je zapojeno 
33 středních a 100 základních škol.
Olomoucký kraj podporuje významnou 
měrou sport vrcholový, výkonnostní 
a mládežnický. Taktéž se finančně podílí 
na podpoře sportovních oddílů a kromě 
uvedených dotací podporuje jak spor-
tovní organizace, tak významné projekty 
z oblasti sportu, ale i vzdělávání.
Olomoucký kraj je realizátorem význam-
ného ocenění „Talent Olomouckého kra-
je“, jehož devátý ročník proběhl v listo-
padu 2013. Ocenění je určeno nejlepším 
žákům a studentům, kteří dosáhli mimo-
řádných výsledků v krajských, ústředních 
a mezinárodních kolech soutěží a přehlí-
dek. Je jednou ze stabilních forem pod-
pory talentované mládeže v Olomouc-
kém kraji. Ocenění se uděluje v pěti 
oborech: humanitním, přírodovědném, 
technickém a dovednostním, uměleckém 
a sportovním. Již šestým rokem byly vy-
hodnoceny i školy, jejichž svěřenci dosáhli 
nejkvalitnějších umístění a ceny převzali 
i organizátoři a garanti zmiňovaných sou-
těží vyhlašovaných Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

ZDRAVOTNICTVÍ 
K 31. 12. 2013 byl Olomoucký kraj zři-
zovatelem pěti příspěvkových organiza-
cí: Zdravotnické záchranné služby Olo-
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mouckého kraje, Odborného léčebného 
ústavu Paseka, Odborného léčebného 
ústavu neurologicko-geriatrického Mo-
ravský Beroun, Dětského centra Ostrů-
vek v Olomouci a Dětského centra Pa-
vučinka Šumperk. Na jejich provozu se 
kraj v roce 2013 podílel částkou ve výši 
251,2 mil. Kč, investiční příspěvek činil 
8,9 mil. Kč.
Největším zdravotnickým zařízením 
v Olomouckém kraji je Fakultní nemocni-
ce Olomouc, kterou zřizuje Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. V krajském městě dále 
působí Vojenská nemocnice Olomouc 
zřizovaná Ministerstvem obrany ČR. 
Olomoucký kraj není zřizovatelem ani 
akcionářem žádné nemocnice, je však 
zakladatelem a jediným akcionářem spo-
lečnosti Nemocnice Olomouckého kraje, 
a. s., jejímž prostřednictvím pronajímá 
svoje zdravotnická zařízení Středomo-
ravské nemocniční a.s., která provozuje 
nemocnice v Prostějově, Přerově a Štern-
berku. Nemocnice v Šumperku, Hrani-
cích a Jeseníku jsou taktéž provozovány 
soukromými subjekty.
Olomoucký kraj se každoročně zapojuje 
do protidrogové politiky jednak koor-
dinací protidrogové prevence na území 
kraje, jednak vyhlášením dotačního pro-
gramu a poskytováním dotací organiza-
cím působícím v této oblasti. V roce 2013 
bylo podpořeno 14 projektů sekundární 
a terciární protidrogové prevence, kte-
rým byly rozděleny finanční prostředky 
v celkové výši 2,5 mil. Kč.
V rámci dotačních titulů Olomouckého 
kraje jsou podporovány také další vý-
znamné projekty z oblasti zdravotnic-
tví; v roce 2013 byl částkou 100 000 Kč 
podpořen nákup speciálního lékařského 
přístroje pro hemato-onkologické pa-

cienty, částkou 300 000 Kč přispěl kraj 
na primární prevenci při předcházení 
onemocnění dutiny ústní u dětí a část-
ka 100 000 Kč byla uvolněna na volno-
časové aktivity pro obézní děti a mlá-
dež. Podpora byla formou příspěvku do 
25 000 Kč poskytnuta také neziskovým 
organizacím, které pomáhají skupinám 
obyvatel se specifickými zdravotními po-
třebami. V roce 2013 byly tyto organiza-
ce podpořeny částkou 221 000 Kč.
Olomoucký kraj je ve spolupráci s kraj-
skou hygienickou stanicí zapojen do dlou-
hodobého programu zlepšování zdravot-
ního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21, 
v jehož rámci finančně přispívá na reali-
zaci preventivních programů na podporu 
zdraví a zdravého životního stylu zamě-
řených na děti a mládež. V roce 2013 
byla na tento program vynaložena část-
ka 83 000 Kč. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
V sociální oblasti realizoval Olomoucký 
kraj v roce 2013 řadu akcí zlepšujících 
kvalitu života klientům sociálních služeb 
i aktivit spojených se zvýšením kvality so-
ciálních služeb poskytovaných na území 
Olomouckého kraje.
Jednou z významných akcí je uspořádá-
ní již 4. ročníku celostátního pěveckého 
a výtvarného festivalu „Nad oblaky aneb 
každý může být hvězdou,“ což je oblí-
bená umělecká soutěž, které se účastní 
klienti sociálních služeb z celé republiky. 
Mezi další tradiční akce pořádané Olo-
mouckým krajem patří akce „Rozloučení 
s létem v ZOO,“ která je určena klien-
tům pobytových sociálních služeb, „Let-
ní tábor pro děti z pěstounských a poru-
čenských rodin“ nebo „Křesadlo – cena 
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 

věci“. Křesadlem jsou oceňováni dob-
rovolníci vykonávající dobrovolnickou 
činnost v Olomouckém kraji. Odbor soci-
álních věcí Krajského úřadu Olomoucké-
ho kraje realizoval celou řadu seminářů 
a workshopů k tématům spojeným se 
sociálními službami nebo se sociálně-
-právní ochranou dětí.
Významnou aktivitou v roce 2013 bylo 
dokončení výstavby nového domova pro 
seniory v Olomouci. Tato investice Olo-
mouckého kraje ve výši přes 240 mil. Kč 
přispěla ke zvýšení kvality poskytova-
ných sociálních služeb. Důležitou akti-
vitou bylo také pokračování v procesu 
transformace Vincentina – poskytovate-
le sociálních služeb Šternberk, p. o., kdy 
se prvních 8 klientů mohlo přestěhovat 
do nově opravených bytů v běžné měst-
ské zástavbě. Cílem transformace je 
umožnit klientům pobytových zařízení 
sociálních služeb opustit velké instituce 
ústavního typu a začít žít život takový, 
jaký je běžný pro jejich vrstevníky. Lze 
tedy říci, že Olomouckému kraji se daří 
naplňovat prvotní cíl transformace. Ne-
malým úspěchem je získání významné-
ho ocenění v soutěži „The best 2013“ 
magazínu eGovernment a poradenské 
společnosti KPMG Česká republika 
v kategorii „projekty krajů“ za Infor-
mační portál Olomouckého kraje pro 
osoby se zdravotním postižením, který 
poskytuje informace o kompenzačních 
pomůckách a zdravotnických zařízeních 
s bezbariérovým přístupem. Koncem 
roku 2013 byly webové stránky Olo-
mouckého kraje zpřístupněny neslyší-
cím osobám přetlumočením vybraných 
textů do českého znakového jazyka.
Z rozpočtu Olomouckého kraje byly 
podpořeny významné projekty „Senior 

pas“ a mezinárodní projekt „Euroklíč.“ 
Projekt „Senior pas“ je zaměřen na pod-
poru aktivního života seniorů, přičemž 
podstatou projektu je vytvoření sítě míst, 
kde budou poskytovány slevy na výrobky 
a služby držitelům karet Senior pas. Olo-
moucký kraj přispěl ze svého rozpočtu na 
tento projekt částkou ve výši 200 000 Kč. 
Projekt „Euroklíč“ umožňuje, aby oso-
bám se zdravotním postižením a rodi-
nám s malými dětmi byla ve spoluprá-
ci s provozovateli veřejně přístupných 
objektů na území Olomouckého kraje 
umožněna důstojná dostupnost veřej-
ných sociálních a technických kompen-
začních zařízení. Olomoucký kraj přispěl 
na realizaci tohoto projektu v roce 2013 
ze svého rozpočtu 400 000 Kč. 
Nestátním neziskovým organizacím bylo 
z rozpočtu Olomouckého kraje poskyt-
nuto 6 mil. Kč na poskytování sociálních 
služeb. 
Vyjma výše zmíněné příspěvkové pro-
gramy je Olomoucký kraj zřizovatelem 
32 příspěvkových organizací poskytují-
cích sociální služby. Jako vlastník nemo-
vitostí, ve kterých jsou služby poskytová-
ny, přispívá na jejich provoz a investuje 
do oprav a modernizace budov za úče-
lem zvyšování kvality poskytovaných so-
ciálních služeb (např. úpravy prostor na 
bezbariérové).

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Dění v oblasti kultury ve svém kraji ovliv-
ňoval Olomoucký kraj několika základ-
ními činnostmi. Především prostřednic-
tvím propagace nejúspěšnějších aktivit 
a subjektů v oblasti kultury. Letos již po 
osmé ocenil Olomoucký kraj významné 
subjekty působící v oblasti kultury na 



výroční zpráva AKČR 72

jeho území cenou Olomouckého kraje 
za významný počin v oblasti kultury, a to 
v 11 kategoriích. Dále prostřednictvím 
působení jím zřizovaných příspěvkových 
organizací pro oblast kultury. V roce 
2013 bylo realizováno celkem 122 krát-
kodobých výstav a otevřeno 6 nových 
dlouhodobých expozic ve třech muzeích.
Třetí základní oblastí je podpora kultur-
ních aktivit a obnovy kulturních památek 
formou grantů a dotací. V roce 2013 byly 
poskytnuty příspěvky na podporu aktivit 
a institucí s regionálním rozměrem. Do-
tace divadlům a filharmonii, knihovnám, 
obcím, Muzeu umění a přímo pořada-
telům významných kulturních akcí činila 
přes 37 mil. Kč.
Mimo to vypisuje Olomoucký kraj gran-
tový program s názvem „Program pod-
pory kultury a památkové péče,“ který 
se skládá ze tří dílčích programů – obno-
va kulturních památek, obnova staveb 
drobné architektury a podpora kultur-
ních aktivit, v jehož rámci rozdělil přes 
21 mil. Kč.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Olomoucký kraj poskytl obcím v roce 
2013 z „Fondu na podporu výstavby 
a obnovy vodohospodářské infrastruktu-
ry na území Olomuckého kraje“ za úče-
lem zlepšení kvality vod, omezení zdrojů 
bodového znečištění, zvýšení vybavenos-
ti sídel vodohospodářskou infrastruktu-
rou, zvýšení počtu napojených obyvatel 
na kanalizaci a vyhovující čistírnu odpad-
ních vod a zlepšení zásobování vodou 
dotaci v celkové výši 35,08 mil. Kč.
Olomoucký kraj pokračoval v projektu 
„Intenzifikace odděleného sběru a zajiš-
tění využití komunálního odpadu včet-
ně jeho obalové složky“ realizovaném 

společně s autorizovanou společností 
EKOKOM a. s. a projektu „Rozvoj sběru 
použitých elektrozařízení na území Olo-
mouckého kraje“ realizovaném společně 
s kolektivním systémem ASEKOL, s. r. o. 
V rámci těchto projektů proběhla soutěž 
o nejlépe třídící obec a město s názvem 
„O keramickou popelnici,“ jejímž před-
mětem byly odpady z obalů a soutěž 
s názvem „O keramické sluchátko,“ je-
jímž předmětem byl zpětný odběr elek-
trozařízení.
Současně bylo pokračováno v koordinaci 
aktivit obcí jako původců odpadů k vy-
budování integrovaného systému naklá-
dání s komunálními odpady.
V rámci I. etapy a navazující II. etapy 
projektu „Implementace a péče o úze-
mí soustavy Natura 2000 v Olomouc-
kém kraji“ byly zpracovány podklady 
pro vyhlášení a následně bylo vyhlášeno 
17 evropsky významných lokalit za zvláš-
tě chráněná území v kategorii přírodní 
památka a přírodní rezervace.
Schváleno a poskytnuto bylo 172 pří-
spěvků na hospodaření v lesích na území 
kraje v celkové výši 10 mil. Kč. 
V roce 2013 byla poskytována přímá 
podpora kraje začínajícím včelařům na 
území za účelem zvýšení počtu včelařů, 
zvýšení počtu včelstev v regionu a zkvalit-
nění jejich chovu, společně se zlepšením 
opylovací služby včelstev na kulturních či 
planě rostoucích rostlinách. Celková výše 
poskytnuté podpory byla 400 000 Kč.
Poskytnutím účelového finančního pří-
spěvku ve výši 44 000 Kč byla podpořena 
realizace již tradiční soutěže o nejlepší 
výrobek z odvětví zemědělství a potra-
vinářství „Výrobek Olomouckého kraje“ 
s právem označení „Výrobek OK“. Olo-
moucký kraj byl společně s Agrární ko-

morou Olomouckého kraje rovněž spo-
lupořadatelem krajských dožínek.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Hlavním cílem regionálního rozvoje kra-
je je udržitelný rozvoj a zlepšování kva-
lity života obyvatel kraje při vyrovnání 
ekonomických a sociálních rozdílů mezi 
jednotlivými částmi Olomouckého kraje. 
Pro naplnění cíle regionální rozvoj ko-
ordinuje činnosti formou spolupráce na 
strategických materiálech Olomouckého 
kraje a odpovídá za zpracování a vyhod-
nocování „Programu rozvoje územního 
obvodu Olomouckého kraje.“ V roce 
2013 Rada Olomouckého kraje projed-
nala „Zprávu o hodnocení plnění Progra-
mu rozvoje územního obvodu Olomouc-
kého kraje za rok 2012,“ která shrnuje 
aktivity Olomouckého kraje pro vyvážený 
rozvoj regionu. Program současně slouží 
jako výchozí dokument pro další strate-
gické materiály a jako podklad pro pří-
pravu na dotační politiku EU v období 
2014 až 2020. Na tyto aktivity navázala 
administrace příspěvků obcím do 2 tis. 
obyvatel a místním akčním skupinám 
v rámci „Programu obnovy venkova Olo-
mouckého kraje,“ v němž bylo v roce 
2013 rozděleno 22 mil. Kč. Podpořena 
byla rovněž agentura zajišťující dotační 
poradenství obcím (RARSM), Regionální 
letiště Přerov, a. s. a zájmová sdružení 
právnických osob OK4Inovace a OK4EU 
nebo Spolek pro obnovu venkova Olo-
mouckého kraje. 
V rámci významných projektů Olomouc-
kého kraje byly vyplaceny příspěvky ko-
ordinátorům regionálního značení v Olo-
mouckém kraji. V Olomouckém kraji 
působí regionální značky, které nesou 

charakter dané oblasti a splňují kritéria 
hodnocení – „Haná regionální produkt“ 
a „Jeseníky originální produkt.“
Zástupci Olomouckého kraje se v roce 
2013 pravidelně účastnili jednání „Ce-
lostátní sítě pro venkov,“ která sdružuje 
partnery a zájmy rozvoje venkova. V čer-
venci 2013 se uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení výsledků krajského kola sou-
těže „Vesnice roku Olomouckého kraje 
2013“ ve vítězné obci Hradčany. Soutěž 
vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, 
Svaz měst a obcí České republiky a Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR. Olomo-
ucký kraj podpořil oceněné obce částkou 
ve výši 500 000 Kč.
Podpora podnikání byla v roce 2013 re-
alizována mimo jiné formou příspěvku 
Krajské hospodářské komoře na činnosti 
realizované v projektu „BusinessPoint“ 
zaměřeného na podporu exportujících 
firem. Dále finančním příspěvkem na 
soutěž „Podnikatel roku“ (vyhlašuje fir-
ma EY, dříve Ernst and Young), soutěž 
„Podnikavá hlava“ (vyhlašuje Vědecko-
výzkumný park Univerzity Palackého), 
příspěvkem klastru „MedChemBio“ na 
spolupráci jeho členů.
Oddělení regionálního rozvoje zajišťuje 
prezentace kraje a partnerů na veletr-
zích investičních příležitostí a podniká-
ní. V roce 2013 byly připraveny stán-
ky na veletrzích „Urbis Invest“ v Brně 
a „Region Invest“ v Olomouci. Olomo-
ucký kraj se rovněž finančně podílel na 
pořádání desátého ročníku kulatého 
stolu „Obchodní příležitosti a možnosti 
investic v Srbsku.“ Dále podpořil pro-
voz informačního portálu www.new-
balkan.com, který podporuje ekono-
mickou spolupráci Olomouckého kraje 
a Autonomní oblasti Vojvodina.
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Odbor strategického rozvoje kraje pro-
střednictvím oddělení regionálního roz-
voje zajišťuje kontaktní místo pro žada-
tele v rámci Programu švýcarsko-české 
spolupráce, Finančních mechanismů 
Evropského hospodářského prostoru 
a Norska, Operačního programu Pře-
shraniční spolupráce ČR – PR, Operač-
ního programu Nadnárodní spolupráce 
a Operačního programu Meziregionální 
spolupráce. Olomoucký kraj pokračoval 
v roce 2013 v realizaci projektů regionál-
ního rozvoje s dotací EU: Podpora roz-
voje Olomouckého kraje 2012 – 2015, 
zaměřený na úspěšné čerpání dotací 
Regionálního operačního programu 
Střední Morava. Dále projekt Strategie 
integrované spolupráce česko-polského 
příhraničí, jehož cílem je založení Evrop-
ského seskupení pro územní spolupráci 
(ESÚS). V projektu Spolupráce v oblasti 
zaměstnanosti a služeb ve venkovských 
oblastech (CesR) probíhala výměna me-
zinárodních zkušeností o venkovském 
cestovním ruchu a regionálním značení 
potravin a služeb. V roce 2013 pokračo-
vala realizace projektů v rámci integro-
vaných plánů rozvoje území Bouzovska 
a Staroměstska. Rovněž pokračovala rea-
lizace I. etapy projektu Inovační vouche-
ry v Olomouckém kraji, v rámci níž bylo 
podpořeno 42 žádostí podnikatelů. Dále 
byla zahájena realizace II. etapy tohoto 
projektu a v rámci ní bude podpořeno 
dalších 51 podnikatelů, kteří spolupracu-
jí na výrobě a vývoji s vědeckovýzkumný-
mi institucemi. 
Odbor strategického rozvoje kraje pro-
střednictvím oddělení regionálního roz-
voje zastřešuje práci krajského energe-
tika, jehož úkolem je naplňování cílů 
Územní energetické koncepce Olomouc-

kého kraje. V roce 2013 byly v této agen-
dě zajišťovány centrální služby kontroly 
a revize odběrných míst elektřiny s tra-
fostanicemi v majetku Olomouckého 
kraje. V roce 2013 bylo provedeno pravi-
delné vyhodnocení a finanční vyrovnání 
pilotních projektů na energeticky úspor-
ná opatření metodou EPC po čtyřech 
letech provozu. Rovněž byly zajišťovány 
zákonné povinnosti vlastníka budov dle 
zákona 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, zpracování průkazů energetické 
náročnosti budov. 

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
V roce 2013 přijal Olomoucký kraj cel-
kem 18 právních předpisů kraje. Bylo 
vydáno Nařízení Olomouckého kraje 
č. 1/2013, kterým se mění nařízení Olo-
mouckého kraje č. 8/2011 o stanovení 
úseků silnic, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí. Dále pak bylo přijato 
17 nařízení k provedení § 77a odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
kterými byly vyhlášeny přírodní památky 
či přírodní rezervace, a byly stanoveny je-
jich bližší ochranné podmínky. U někte-
rých z daných přírodních památek a pří-
rodních rezervací byla stanovena rovněž 
jejich ochranná pásma. Uvedenými na-
řízeními bylo vyhlášeno 14 přírodních 
památek – Čechy pod Kosířem, Černá 
Voda – kulturní dům, Hanušovice – kos-
tel, Hustopeče – Štěrkáč, Chudobín, Li-
bina – U Černušků, Otaslavice – kostel, 
Rašeliniště na Smrku, Sobotín – domov 
důchodců, U Bílých hlin, U Strejčkova 
lomu, Veselíčko, Vlkoš – statek, Zlaté je-
zero a 3 přírodní rezervace – Malý Kosíř, 
Račí údolí a Vidnavské mokřiny.
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Z pohledu vládnoucí koalice Libereckého kraje Starostové pro Liberecký kraj (SLK) a Změna pro Liberecký kraj (ZpLK) je 
možné po roce ve vedení kraje potvrdit, že společné programové prohlášení se daří postupně naplňovat.

Ukazuje se, že transparentnost a otevřenost se, přes určité problémy, ve výsledcích činnosti kraje jednoznačně vyplácí. 
Rada i Zastupitelstvo Libereckého kraje ve většině případů na tyto principy přistoupily, je také velmi cenné, že se je daří 
prosazovat napříč politickým spektrem ve prospěch celého regionu a zejména jeho občanů. 

Jako první kraj v České republice jsme začali uveřejňovat všechny smlouvy a objednávky nad 30 000 Kč prostřednictvím 
Portálu veřejně správy. Začal také fungovat (jako první v České republice) transparentní účet Libereckého kraje. Je tak 
možné sledovat vývoj hospodaření kraje a dále získávat informace o krajských financích prostřednictvím tzv. rozklikáva-
cího rozpočtu na webových stránkách. 

Liberecký kraj připravil pro veřejnosti zcela nově vytvořenou mapu investic Libereckého kraje – přehled uskutečněných 
a plánovaných investičních akcí členěný podle měst, obcí a regionů. 

Rozpočet kraje na rok 2013 byl sestaven jako vyrovnaný – příjmy činily 2,39 mld. Kč, výdaje 2,34 mld. Kč. V průběhu roku 
2013 Liberecký kraj neuzavřel žádné nové smlouvy, které by, v porovnání s rokem 2012, navyšovaly zadluženost kraje. 
Stávající rozsah, dostupnost a kvalitu služeb poskytovaných obyvatelům kraje zajistíme, a to od služeb zdravotnické zá-
chranné služby přes financování dopravní obslužnosti až po střední školy, domovy důchodců nebo dětské domovy. Právě 
zabezpečení co nejlepších služeb pro občany musí být hlavním smyslem fungování krajské samosprávy.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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EKONOMIKA
Ekonomika zajišťuje plánování a správu 
finančních prostředků kraje ve výši cca 
7,5 mld. Kč/rok. Ekonomické možnosti 
kraje pro rok 2013 vycházely ze schvá-
leného střednědobého rozpočtového vý-
hledu na období let 2013 – 2016 a byly 
vymezeny rozpočtem kraje na rok 2013. 
Ještě před jeho schválením se podařilo 
již v předkládaném návrhu získat úspor-
nými opatřeními finanční prostředky ve 
výši 66 mil. Kč, které byly v průběhu roku 
přerozděleny mezi resorty, které proká-
zaly nezbytnost jejich použití a využití. 
Zorganizováním centrálního nákupu 
vybraných druhů energií na komoditní 
burze bylo dosaženo úspory 30 mil. Kč 
a ukončením externí administrace veřej-
ných zakázek dalších 14 mil. Kč. Optima-
lizace sazeb u správce bankovních účtů 
kraje a tiskových služeb uvnitř úřadu se 
projevilo v tzv. drobných úsporách, které 
přinesly 600 000 Kč resp. 300 000 Kč za 
rok. Úsporná opatření v rozpočtu kraje 
doprovázela další opatření, přinášející 
zvýšení transparentnosti a otevřenos-
ti kraje vůči veřejnosti. Od roku 2013 
kraj zveřejňuje faktury a objednávky na 
30 000 Kč, byly zavedeny transparentní 
účty, veřejnosti je dostupný rozklikáva-
cí aktuální rozpočet kraje a umožněno 
připomínkování návrhu rozpočtu kraje 
na příští rozpočtové období. Na webu 
kraje je rovněž k dispozici mapa inves-
tic. Všechna přijatá opatření během roku 
2013 se příznivě promítla do hodnocení 
rozpočtového hospodaření kraje za rok 
2013. Toto bylo přezkoumáno minister-
stvem financí bez závažnějších zjištění, 
která by bránila Zastupitelstvu Liberecké-
ho kraje schválit závěrečný účet kraje za 
rok 2013. Ratingová společnost potvrdi-

la lokální, národní rating na stupni Aa1.
cz se stabilním výhledem. 

DOPRAVA
V roce 2013 se v oblasti dopravy pokra-
čovalo v odstraňování škod na doprav-
ní infrastruktuře po povodních v roce 
2010, kde se zejména využívaly finanční 
prostředky z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj na obnovu krajského ma-
jetku poškozeného povodněmi, u kte-
rého se podařilo Libereckému kraji vy-
jednat 85% dotaci, původní výše 50%. 
V červnu roku 2013 postihly část Libe-
reckého kraje další povodně, které způ-
sobily škody na dopravní infrastruktuře 
ve vlastnictví kraje ve výši cca 250 mil. Kč. 
Dále bylo v roce 2013 za pomoci „most-
ního“ úvěru rekonstruováno nebo opra-
veno 34 mostů na silnicích II. a III. třídy, 
což je druhý nejvyšší počet v historii od 
vzniku kraje. Celkem bylo v průběhu tří 
let za pomoci „mostního“ úvěru rekon-
struováno 88 mostů, o celkovém finanč-
ním objemu 575 mil. Kč. V oblasti veřejné 
dopravy pokračoval proces optimalizace 
jízdních řádů příměstské dopravy a pro-
bíhalo výběrové řízení na výběr dopravců 
pro uzavření smluv o veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné linkové 
osobní dopravě k zabezpečení stanove-
ného rozsahu dopravní obslužnosti Libe-
reckého kraje pro období od roku 2014 
do roku 2024. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
V roce 2013 evidoval segment střední-
ho školství pokračování trendu snižu-
jícího se počtu žáků způsobeného ne-
příznivým demografickým vývojem. Ve 
školním roce 2012/2013 bylo o 1 355 
(7,1 %) žáků středních škol v Liberec-

kém kraji méně než v roce 2011/2012, 
ve školním roce 2013/2014 pak o 848 
(4,79 %) méně než ve 2012/2013. Libe-
recký kraj i nadále pokračoval v ověřo-
vání znalostí, dovedností a předpokladů 
uchazečů o obory vzdělání s maturitní 
zkouškou a o obory nástavbového stu-
dia v denní formě vzdělávání prostřed-
nictvím jednotných přijímacích zkoušek. 
Proběhlo devět konkurzů na vedoucí 
pracovní místa ředitelů příspěvkových 
organizací zřizovaných Libereckým kra-
jem v resortu školství, přičemž všichni 
stávající ředitelé svá místa obhájili. Po-
kračovalo se v aktivitách programu pod-
porujícího odborné vzdělávání TECHyes, 
a to především stipendijním programem 
pro žáky vybraných oborů a sedmým 
ročníkem veletrhu vzdělávání EDUCA 
2013 MYJOB LIBEREC. V září roku 2013 
byl ve spolupráci s 29 středními škola-
mi zahájen projekt TechUp zaměřený na 
podporu přírodovědného a technického 
vzdělávání. Na něj se podařilo získat do-
taci 58 mil. Kč z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Ve dnech 14. – 22. 9. 2013 se uskutečnil 
již čtvrtý ročník Sympozia uměleckoprů-
myslových škol Libereckého kraje. Do-
tační fond Libereckého kraje podpořil 
v oblasti školství 202 projektů ve výši 
téměř 6,735 mil. Kč. V roce 2013 byla 
dokončena realizace výměny otvorových 
výplní u 11 škol a školských zařízení za 
téměř 70 mil. Kč bez DPH. Z rozpočtu 
kraje bylo dále poskytnuto na investiční 
akce 4,4 mil. Kč.
Liberecký kraj v roce 2013 rozdělil v ob-
lasti sportu a tělovýchovy částku přesa-
hující 24 mil. Kč. Dotační fond rozdělil 
pro 602 projektů 14,322 mil. Kč. Ostatní 
finanční prostředky byly poskytnuty na 

významné sportovní akce (např. Mist-
rovství světa v klasickém lyžování juniorů 
5,5 mil. Kč), podporu sportovních areálů 
a účast reprezentace Libereckého kraje 
na Hrách VI. letní olympiády dětí mláde-
že České republiky.

ZDRAVOTNICTVÍ 
Liberecký kraj podporoval rozvoj zdra-
votnických služeb a podílel se tak na 
zajišťování stále vyššího standardu kva-
lity poskytované péče. V roce 2013 in-
vestoval Liberecký kraj do fungování, 
podpory a rozvoje zdravotnictví více jak 
240 mil Kč. Největší investiční akcí re-
sortu zdravotnictví byl finanční podíl na 
první etapě projektu zateplení vybraných 
objektů Nemocnice s poliklinikou Česká 
Lípa (NsP ČL). Díky navržené změně způ-
sobu financování a dohodě s dodavate-
lem byla snížena předpokládaná finanční 
zátěž cca o 40 mil. Kč. Významným po-
činem pro Krajskou nemocnici Liberec 
(KNL) bylo v roce 2013 zahájení budová-
ní heliportu, jakožto základní podmínky 
pro udržení statutu traumacentra v KNL. 
Se zahájením jeho provozu se počítá 
v průběhu roku 2014. KNL dále úspěšně 
dokončila fúzi s Panochovou nemocnicí 
Turnov. V obou krajských nemocnicích 
proběhla stabilizace vedení. V příspěv-
kové organizaci Zdravotnická záchranná 
služba LK byl proveden forenzní audit, 
který zhodnotil efektivitu vynakládaných 
prostředků a kvalitu nastavených proce-
sů v organizaci. Na základě výsledků byly 
identifikovány rezervy ve výši 15 mil. Kč.
V rámci naplňování programu Dlouho-
dobého zlepšování zdravotního stavu 
obyvatel Libereckého kraje, pod hlavič-
kou Zdravého Libereckého kraje, slavila 
velký úspěch akce „Pojďme žít zdravě“ 
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a „Týden zdravé výživy“ s ochutnávkou 
zdravých jídel, odvykání kouření, správ-
ného pohybu a péče o chrup. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
Odbor sociálních věcí má po reorganizaci 
v současné době dvě oddělení.
Oddělení sociálních služeb v průběhu 
roku 2013 provádělo aktualizaci údajů 
uvedených v registru poskytovatelů soci-
álních služeb. V rámci této agendy byly 
realizovány kontroly plnění podmínek 
stanovených pro registraci. Dále se inten-
zivně pracovalo na analýzách potřebnosti 
sociálních služeb a způsobu financování. 
Pro odbornou veřejnost a spolupracující 
profese byly zrealizovány semináře „Ve 
smutku sami“ a „Sex a domácí násilí“ 
a pro veřejnost výstavy a prodej výrobků 
ze zařízení sociálních služeb LK. Do celo-
republikového procesu transformace po-
bytových sociálních služeb jsou zapojeny 
dvě příspěvkové organizace a to zařízení 
Domov pro osoby se zdravotním posti-
žením Mařenice a Domov Sluneční dvůr. 
Oddělení participuje na projektu výstav-
by lůžkového hospice v LK.
Oddělení sociální práce se soustředilo na 
zkvalitňování a rozšiřování výkonu soci-
ální práce na obcích. Ve všech agendách 
probíhaly pravidelné pracovní porady, 
kazuistické semináře, vzdělávací akce 
a semináře. Na území kraje začala aktiv-
ně působit Agentura pro sociální začle-
ňování a krajský romský koordinátor se 
pravidelně zúčastňoval jednání vytvoře-
ných skupin Lokálního partnerství. Díky 
aktivitě krajské protidrogové koordiná-
torky LK podpořil kampaň Společně pro-
ti kouření. Oddělení se podařilo připravit 
dva projekty financované z prostředků 
ESF a to projekt IP 5 Podpora a rozvoj 

služeb v sociálně vyloučených lokalitách 
LK a projekt Podpora standardizace or-
gánu sociálně právní ochrany KÚ LK. 
Pracovnice sociálně právní ochrany dětí 
zorganizovaly dvě víkendová setkání 
pěstounských rodin LK.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Oddělení kultury zajišťovalo mimo řady 
dalších úkolů koordinační, metodické 
a kontrolní činnosti k pěti zřizovaným 
příspěvkovým organizacím kraje. Na 
činnost kulturních organizací byla roz-
počtována částka ve výši 95,822 mil. Kč. 
Na investice byla vynaložena částka 
55 mil. Kč. Hlavním realizovaným pro-
jektem byla finanční spoluúčast Liberec-
kého kraje ve výši 25 mil. Kč na projektu 
Revitalizace městských lázní na galerijní 
objekt, dále vybavení interiéru lázní ve 
výši 21,9 mil. Kč a 8 mil. Kč na první etapu 
rekonstrukce střešního pláště Vlastivěd-
ného muzea a galerie v České Lípě. Od-
dělení dále administrovalo nový dotační 
podprogram 7.1 Kulturní aktivity v Libe-
reckém kraji. Celkem bylo podpořeno 
20 akcí v celkové výši 659 000 Kč. Mimo 
dotační program bylo vybráno k finanční 
podpoře dalších 24 významných kultur-
ních akcí ve výši 1 834 320 Kč. Na pod-
poru regionálních divadel byla vyčleněna 
částka 4,1 mil. Kč a na regionální funkce 
knihoven 5,5 mil. Kč.
Oddělení památkové péče kromě po-
vinností orgánu státní památkové péče 
vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb. 
administrovalo tři nové dotační podpro-
gramy 7.2 Záchrana a obnova kulturních 
památek, 7.3 Stavebně historický prů-
zkum a 7.4 Archeologie, v rámci nichž 
bylo rozděleno 47 žadatelům celkem 

6,1 mil. Kč. Částkou 200 000 Kč odmě-
nil Liberecký kraj vítěze krajského kola 
soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a re-
alizaci za rok 2012, jímž se opět stala 
Jilemnice. Město Jilemnice zároveň zví-
tězilo v celostátní soutěži a získalo titul 
Historické město roku 2012. 
Oddělení cestovního ruchu se zaměři-
lo jako každoročně na prezentaci kraje 
v tuzemsku i zahraničí. Skutečnost, že 
se to daří, dokládá i nárůst návštěvnosti 
kraje na 680 000 návštěvníků, což zajiš-
ťuje kraji 6. místo v rámci krajů ČR. Od-
dělení úspěšně realizovalo tři projekty 
financované z prostředků EU – „Hřebe-
novka“, „Marketingový projekt v oblasti 
cestovního ruchu“, „Šlechta jako turis-
tický produkt v Euroregionu Nisa“. Dal-
šími dvěma významnými realizovanými 
akcemi byly „Oslavy 40. výročí otevře-
ní Ještědu“ a veletrh cestovního ruchu 
„Euroregiontour 2013“. Kromě řady ji-
ných aktivit se oddělení zaměřilo na pod-
poru turistické infrastruktury, podporu 
a spolupráci s destinačními organizacemi 
a dalšími partnery na poli cestovního ru-
chu a zejména na rozvoj turistického inter-
netového portálu www.liberecky-kraj.cz.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Mezi prioritní vodohospodářské aktivity 
v roce 2013 patřila kolaudace protipo-
vodňové štoly v Jablonci nad Nisou, do-
končení rekonstrukce turnovského jezu 
jako prioritní akce z Koncepce ochrany 
před povodněmi LK a dokončena ob-
nova vodního díla Mlýnice po povodni 
z roku 2010. V oblasti lesního hospodář-
ství bylo schváleno více než 30 lesních 
hospodářských plánů. Byla proškolena 
a nově ustanovena lesní stráž. Správní 
orgán ochrany přírody v roce 2013 vy-

hlásil 2 nová maloplošná zvláště chrá-
něná území v rámci implementace sou-
stavy NATURA a nově vyhlásil Přírodní 
rezervaci Údolí Jizery přehlášením dvou 
stávajících chráněných území. Nově byla 
zpracována „Strategická migrační studie 
pro Liberecký kraj“ zabývající se migrač-
ní prostupností krajiny pro velké druhy 
savců. Na úseku ochrany ovzduší kraj-
ský úřad spolupracoval s MŽP na „Ak-
tualizaci Programu ke zlepšení kvality 
ovzduší zóny Severovýchod“. V oblasti 
odpadového hospodářství se Liberecký 
kraj zapojil do podpory projektů ke tří-
dění odpadů a v uplynulém roce zároveň 
inicioval řešení dlouhodobého problému 
nelegálně navezených odpadů v obci Bu-
lovka na Frýdlantsku.
Liberecký kraj pokračoval v dotační politi-
ce: z Lesnického fondu LK byly vyplaceny 
více jak 4 mil. Kč na poskytování příspěv-
ků na hospodaření v lesích. Z Dotačního 
fondu LK, ve třech podprogramech ži-
votního prostředí a zemědělství a z Fon-
du ochrany vod LK bylo podpořeno 107 
projektů o celkové výši 19,051 mil. Kč. 
V roce 2013 OŽPZ svým stanoviskem 
podpořil 194 projektů žádajících dota-
ci z Operačního programu životní pro-
středí, směřovaných zejména do oblasti 
zlepšování kvality ovzduší, sběru tříděné-
ho odpadu. 
Liberecký kraj ve spolupráci s Regionální 
agrární radou LK podpořil řadu zeměděl-
ských akcí, mezi nejvýznamnější patřily 
11. krajské dožínkové slavnosti v Brništi. 
Sám také koordinoval a administroval již 
10. ročník soutěže o titul Výrobek roku 
LK z odvětví potravinářství – zemědělství 
roku 2013. Tradiční pozornost je věno-
vána environmentální výchově, kdy kraj 
je zřizovatelem příspěvkové organizace 
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Střevlík, proslulé zejména ekovýchovný-
mi pobyty pro děti, ale i dospělé. 
V oblasti GIS bylo největší prioritou při-
dání nových mapových úloh a rozšíření 
datových vstupů pro portál životního 
prostředí, který je dostupný na adrese 
http://geoportal.kraj-lbc.cz. Liberecký 
kraj se opakovaně podílel na organizaci 
Dnů GIS Liberec. 
V roce 2013 se resort životního prostředí 
podílel na spolupráci Libereckého kraje 
se švýcarským kantonem St. Gallen, kdy 
předmětem vzájemných návštěv byla 
výměna zkušeností v péči o vodní toky, 
protipovodňové ochraně, odpadovém 
hospodářství a sanacích.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Rok 2013 byl šestým rokem naplňování 
dvou základních koncepčních dokumen-
tů Libereckého kraje – Strategie rozvo-
je Libereckého kraje 2006 – 2020 (dále 
SRLK) a Program rozvoje Libereckého 
kraje 2007 – 2013 (dále PRLK). S Progra-
mem rozvoje bylo v roce 2013 vydáno 
325 souladů k projektům ucházejících se 
o finanční podporu z evropských nebo 
krajských zdrojů. 
V souvislosti s blížícím se začátkem no-
vého plánovacího období Evropské unie 
2014 – 2020 pracoval ORREP na aktuali-
zaci Programu rozvoje Libereckého kraje 
2014 – 2020. V březnu 2013 byly spuště-
ny webové stránky www.kraj-lbc.cz/prlk 
zaměřené na proces tvorby a projedná-
vání nového programu kraje a které se 
staly hlavní komunikační platformou 
všech subjektů zapojených do tvorby 
programu. Zároveň byla přes databázi 
kontaktů (přibližně 700 adres) vyzvána 
veřejnost a subjekty mimo krajský úřad 

k zapojení do některé z 14 pracovních 
skupin, které formou workshopů vytvo-
řily základ návrhové části programu roz-
voje kraje. 
Podle výstupů databáze projektů pra-
videlně aktualizované odborem regio-
nálního rozvoje a evropských projek-
tů Liberecký kraj v roce 2013 úspěšně 
dokončil celkem 25 projektů. Všechny 
tyto projekty byly spolufinancovány 
z Evropské unie. Jejich celkové náklady 
činily 594 505 194 Kč. Dotace z fon-
dů Evropské unie přitom byla v celkové 
výši 557 173 751 Kč, což je v průměru 
téměř 95 % celkových nákladů. V sou-
časné době je Libereckým krajem re-
alizováno celkem 37 projektů spolufi-
nancovaných z Evropské unie. Celkové 
náklady na tyto projekty činí více než 
1.026 mil. Kč a schválené dotace dosa-
hují výše 745 mil. Kč. Na spolufinancová-
ní projektů se podílí celkem 6 dotačních 
programů vyhlášených Evropskou komi-
sí. Nejvíce projektů je realizováno v rám-
ci Regionálního operačního programu, 
kde jsou 3 projekty zaměřeny na zlep-
šení dopravní infrastruktury, 5 projektů 
na rekonstrukci a modernizaci středních 
škol, jeden projekt na revitalizaci Jedlič-
kova ústavu, na zřízení lůžkového hos-
pice v Libereckém kraji a jeden projekt 
na modernizaci expozic Severočeského 
muzea v Liberci. Projekty v rámci ostat-
ních operačních programů jsou nejvíce 
zaměření na podporu rozvoje sociálních 
služeb, životní prostředí a přeshraniční 
spolupráci.
Liberecký kraj je také zprostředkujícím 
subjektem pro Globální granty Operační-
ho programu vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost. V roce 2013 již nebyly vy-
hlášeny žádné výzvy. V rámci Prioritní osy 

1 Počáteční vzdělávání byla k 30. 6. 2013 
ukončena realizace všech jednotlivých 
grantových projektů z prvních Globál-
ních grantů. V průběhu roku 2013 byly 
realizovány grantové projektů vzešlé 
z 1. a 2. výzvy druhých Globálních gran-
tů. Celkem se jednalo o 71 projektů, na 
které byla rozdělená celková částka do-
tace v hodnotě 184 562 107 Kč. V rám-
ci Prioritní osy 3 byla během roku 2013 
ukončena realizace 10 projektů. Jednalo 
se převážně o projekty z 3. výzvy, jeden 
projekt z 2. výzvy.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Správní odbor (SO) v roce 2013 vyko-
nával svěřené pravomoci v oblasti pře-
nesené působnosti výkonu státní správy 
podle Organizačního řádu Krajského 
úřadu Libereckého kraje – agendu ma-
trik a státního občanství (např. 167 žá-
dostí o udělení státního občanství, 
262 zkrácených řízení), vidimace a le-
galizace, změny jména a příjmení, ově-
řování dokladů do ciziny (277), agendu 
veřejných sbírek (20) a veřejnoprávních 
smluv (16), odvolací přestupkovou agen-
du (46) a řízení o rušení místa trvalého 
pobytu (19), agendu krajského živnos-
tenského úřadu – kontroly v oblasti cen 
a regulace reklamy (103), odvolací agen-
du v řízeních vedených obecními živnos-
tenskými úřady (21), rozhodování podle 
zákona 106/1999 Sb. (22), atd. Zajišťoval 
také průběh prezidentské volby a voleb 
do poslanecké sněmovny. V roce 2013 
se SO opět soustředil především na od-
bornou pomoc a metodickou činnost 
vůči obecním úřadům v rámci Liberecké 
kraje, protože jeho základním výcho-
diskem je postupně sjednocovat výkon 
jednotlivých správních činností na správ-

ních úřadech v LK s cílem, aby byl výkon 
veřejné správy co nejkvalitnější nejen na 
krajském úřadě, ale na všech 215 obcích 
LK. Proto byly organizovány semináře, 
prováděny kontroly a dohlídky, osobní 
konzultace, byly vypracovány či dopl-
něny písemné metodické příručky atd., 
v tomto trendu bude pokračovat i v dal-
ších letech. V průběhu roku připravil SO 
návrhy připomínek ke značnému počtu 
návrhů nejrůznějších právních předpisů, 
kdy kraj je oficiálním připomínkovým 
místem v rámci mezirezortního připo-
mínkového řízení. Prioritou konce roku 
2013 byl nový občanský zákoník a sou-
visející legislativa (semináře a přednášky 
pro obce).
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AKTIVITY ASOCIACE KRAJŮ ČR 
V ROCE 2013
ZASEDÁNÍ A DALŠÍ AKTIVITY RADY AKČR 
ve druhém roce 4. funkčního období Rady AKČR 2012 – 2016

2. ZASEDÁNÍ RADY AKČR V ŽIDLOCHOVICÍCH, 18. 1. 2013
Kohezní politika, koncepce školství a nominace do národní delegace Výboru regionů 
byly hlavními tématy jednání Rady, které se konalo na zámku v Židlochovicích. 
Členové Rady jednali s Kamilem Jankovským, ministrem pro místní rozvoj, o možnosti 
přesunu prostředků ze stávajících centrálních operačních programů do regionálních 
programů, o korekcích regionálních operačních programů Severozápad a Jihozápad, 
kdy hejtmané zpochybnili úroveň provedených auditů ministerstva financí a žádali 
vyjasnění úlohy kontrolních orgánů státu. Ministr Jankovský v části věnované přípra-
vě nového programového období EU 2014+ informoval o redukci počtu operačních 
programů na 8 a o výši objemu prostředků určených na územní dimenzi. Hejtmané 
zdůraznili, že opakovaně vyjádřili nesouhlas s koncem samostatných regionálních ope-
račních programů a deklarovali svůj zájem, v případě tohoto negativního rozhodnutí 
vlády, výrazně se podílet na řízení nového Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu. Ze strany hejtmanů byl také vysloven požadavek, aby budoucí implementace 
operačních programů byla založena na využití odborných kapacit úřadů regionálních 
rad a krajských úřadů implementující globální granty v období 2007 – 2013.Hejtmani 
se shodli na složení neformálního poradního výboru pro vedení jednání s minister-
stvem pro místní rozvoj k přípravě fondů Společného strategického rámce a záměru 
požádat o společnou schůzku předsedu vlády ČR s ministry financí a pro místní rozvoj. 
S ministrem školství Petrem Fialou členové Rady jednali o připravovaných koncepčních 
materiálech ministerstva, odměňování a vzdělávání pedagogů, financování regionální-
ho školství, podpoře sportu a tělovýchovy a přípravě operačního programu pro vzdě-
lávání. Hejtmani podpořili myšlenku jednotných příjímacích pohovorů na střední školy. 
Na závěr jednání většinovým stanoviskem vyslovili podporu pro druhé kolo prezident-
ské volby kandidátu Miloši Zemanovi.

PRACOVNÍ OBĚD RADY AKČR S PREZIDENTEM REPUBLIKY 
MILOŠEM ZEMANEM, 13. 3. 2013

Členové Rady se setkali s nově zvoleným prezidentem České republiky Milošem Ze-
manem na společném pracovním obědě. Hlavním bodem jednání bylo nastavení nové 
spolupráce mezi kraji a prezidentem ČR a představení současné situace v regionech. 
Hejtmané s prezidentem Zemanem také hovořili o špatné komunikaci vlády Petra Ne-
čase s kraji, která zásadním způsobem negativně ovlivňuje rozvoj regionů. Hejtmani 
se s prezidentem shodli na důležitosti pravidelné a intenzivní komunikace mezi kraji 

a Pražským hradem a zároveň na pravidelných návštěvách hlavy státu v regionech. 
Zá klíčová témata obě strany označily řešení situace ve zdravotnictví či škrty v oblas-
ti sociálních služeb, tak i problematiku učňovského a středního školství a omezování 
krajských rozpočtů ze strany ministerstva financí či důležitost výstavby klíčových do-
pravních staveb v krajích. Prezident Miloš Zeman také ocenil hospodaření krajů, které 
považuje za lepší, než hospodaření centrální vlády.

3. ZASEDÁNÍ RADY AKČR V JIHLAVĚ, 21. 3. 2013
Nosným tématem zasedání Rady v Jihlavě bylo setkání s předsedou vlády ČR Petrem 
Nečasem ve věci řešení stanovených korekcí a hrozbě zastavení certifikace regionálních 
operačních programů Severozápad a Jihozápad. 
Hejtmané odmítli odpovědnost krajů za vzniklý stav, který nezpůsobily, poukázali na 
neexistenci právního titulu ke stanovení odpovědnosti krajů, na nedostatečnou kon-
trolu procesů ze strany státu, na změnu stanovisek kontrolních orgánů či nekontra-
diktorní charakter řízení ze strany ministerstva financí a zdůraznili, že korekce jsou 
pro kraje likvidační. Premiér sdělil, že stát korekce stanovené regionálním operačním 
programům platit nebude,je však připraven k diskuzi o režimu jejich splácení ze strany 
krajů. K vyřešení zásadního problému se hejtmani s premiérem domluvili na konání 
pravidelných schůzek mezi zástupci AKČR a vlády ČR. Dalším bodem zasedání Rady 
bylo jednání s prezidentem Hospodářské komory ČR Petrem Kuželem ve věci užší spo-
lupráce při řešení nezaměstnanosti v regionech, meziregionální spolupráci, otevírání 
nových trhů a přípravě nové rámcové dohody o spolupráci. Na jednání Rady vystoupil 
také Petr Zatloukal, generální ředitel České pošty a.s., na téma pokrytí území pobočka-
mi ČP a s projektem Pošta partner. S hejtmany se dohodl na oboustranném dodržování 
konsensuálního přístupu k problematice rušení poboček v krajích a požádal o návrhy 
činností, které by pošta v daném území mohla zastávat. Dalším tématem jednání Rady 
byla otázka nedostatku finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v krajích ve 
výši 550 mil. Kč, kterou prohlubuje chybějící koordinace mezi ministerstvem zdravot-
nictví a ministerstvem práce a sociálních věcí v dané věci. Předmětem jednání byla též 
příprava návštěv prezidenta ČR Miloše Zemana v krajích, stav hospodaření AKČR za 
rok 2012 a schválení rozpočtu AKČR na rok 2013.

4. ZASEDÁNÍ RADY AKČR VE ZLÍNĚ, 25. 4. 2013
Členové Rady na zasedání v Zlíně řešili problematiku evropských fondů, financování 
sociálních služeb, zdravotnictví a složek Integrovaného záchranného systému.
Rada se zabývala návrhem jednotné implementační struktury pro příští plánovací ob-
dobí EU 2014+, kdy byly předmětem jednání tři možné varianty řešení: i) vznik krajem 
založené účelové organizace, ii) pokračování aktivit úřadů regionálních rad, iii) přímá 
angažovanost krajských úřadů a bylo dohodnuto vypracovat podrobnou právní analý-
zu forem řešení, která bude sloužit jako podklad pro jednání s ministerstvem pro místní 
rozvoj a s ostatními resorty. Hejtmané opakovaně vyjádřili podporu využití existujících 
odborných personálních kapacit v krajích. Dále členové Rady AKČR projednali stav 
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ve zdravotnictví, kdy špatná úhradová vyhláška a zejména problematika stanovených 
zálohových úhrad ohrožuje cash-flow krajských nemocnic a vyjádřili nesouhlasné sta-
novisko s novelou obchodního zákoníku v otázce prodloužení splatnosti faktur, která 
by byla likvidační pro značnou část českého zdravotnictví a neobešla by se bez finanč-
ní účasti státu ve výši 5 mld. Kč. Své nesouhlasné stanovisko připojili také k návrhu 
zákona o zdravotnických službách, který přinese výrazné finanční zatížení na zdra-
votní péči v sociálních zařízeních a vyzvali ministryni práce a sociálních věcí k jednání 
o dofinancování sociálních služeb. Naopak zástupci krajů podpořili schválení předlohy 
novely zákona o pojišťovnictví, která by měla přinést prostředky ve výší 900 mil. Kč 
pro financování složek Integrovaného záchranného systému prostřednictvím podílu na 
placeném pojistném. Předmětem diskuse byl i negativní postoj ministerstva dopravy 
k dodržování Memoranda o zajištění stabilní dopravní obslužnosti regionální železniční 
dopravou a návrh závazek z memoranda zahrnout do rozpočtového určení daní. Hejt-
mani tento postup odmítli a trvali na dodržení závazku státu dle memoranda včetně 
inflačního navýšení, současně svým usnesení také podpořili záměr vybudování vodní 
cesty Dunaj-Odra-Labe. 

5.  ZASEDÁNÍ RADY AKČR V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, 23. 5. 2013
Hlavními tématy jednání Rady v Českých Budějovicích byla problematika řešení stanove-
ných korekcí, přípravy nového programového období 2014+ a jednání s Ludmilou Mülle-
rovou, ministryní práce a sociálních věcí, s Petrem Duhanem, generálním ředitelem Čes-
kého rozhlasu a Markem Hájkem a Miroslavem Peltou, místopředsedy České unie sportu.
V rámci neuzavřené problematiky stanovených korekcí regionálním operačním pro-
gramům hejtmané konstatovali, že vláda ČR patrně nepřijme původně uvažovanou 
alternativu, kterou společně navrhli a která řešila půjčku přímo regionálním operačním 
programům garantovanou kraji, a nadále staví kraje do neřešitelné situace. Vyzvali 
vládu ČR k sdělení závazného stanoviska, za jaké podmínky bude obnovena certifikace 
výdajů z regionálních operačních programů, jakou formou se na úhradě korekcí bude 
podílet stát. Ve věci přípravy Dohody o partnerství pro roky 2014 – 2020 se shodli, že 
ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě nerespektuje připomínky a zájmy nejen kra-
jů, ale i obcí. Byla konstatována nutnost v dané věci postupovat společně s územními 
partnery. V bloku sociálních služeb hejtmani tvrdě kritizovali každoroční snižování pro-
středků pro poskytování sociálních služeb v regionech.Paní ministryně Müllerová po-
tvrdila oprávněnost požadavku krajů na navýšení prostředků pro financování sociálních 
služeb, které byly meziročně sníženy o 350 mil Kč, a přislíbila prostředky navýšit do od-
povídající úrovně. Hejtmané zdůraznili, že není možné sanovat provozovatele zařízení 
sociálních služeb z krajských rozpočtů při nedostatku prostředků od státu. Ministryně 
reagovala tím, že při přípravě státního rozpočtu na rok 2014 bude prosazovat výši pro-
středků na úrovni roku 2013 po provedeném navýšení. Dále byla diskutována otázka 
posunutí účinnosti novely zákona o sociálních službách, kdy členové Rady konstatovali, 
vzhledem k stávající přípravě, nereálnost převodu kompetencí k 1. 1. 2014 a doporučili 
založení pracovní skupiny ministerstva a Asociace krajů ČR k řešení této problemati-

ky. Hejtmani také upozornili na nedostatečnou komunikaci ministerstva zdravotnictví 
a ministerstva práce a sociálních věcí ve věci zdravotnických služeb v zařízeních sociální 
péče a na výraznou rozdílnost nákladů na sociální péči v jednotlivých zařízeních. Místo-
předsedové České unie sportu ve své části objasnili návrh nové struktury řízení sportu 
a tělovýchovy v krajích a představy unie o další spolupráci a využití dotací krajů na 
sportovní činnost v okresech. Generální ředitel Českého rozhlasu informoval o záměru 
vytvoření celoplošné regionální stanice, o fungování krajských studií a součinnosti při 
realizaci perspektivních záměrů Českého rozhlasu. Hejtmané ocenili korektnost zpra-
vodajského a publicistického vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu. 

JEDNÁNÍ VLÁDY ČR A RADY AKČR, 19. 7. 2013
Nově jmenovaná úřednická vláda premiéra Jiřího Rusnoka pozvala na jednání členy 
Rady. Hlavními tématy byla příprava státního rozpočtu na rok 2014 a řešení proble-
matiky evropských fondů. Hejtmané vznesli konkrétní připomínky a náměty, které vidí 
jako možnost pro investice do regionální ekonomiky. Účastníci jednání se shodli na 
zřízení řídícího týmu k problematice evropských fondů za účasti premiéra, ministra 
financí a ministra proto místní rozvoj a vybraných hejtmanů. V souvislosti s financo-
váním regionální železniční dopravy se kabinet přihlásil k memorandu z roku 2009 
o podpoře regionální železniční dopravy ze státního rozpočtu a dále konstatoval ne-
připravenost převodu financování sociálních služeb na krajské samosprávy od roku 
2014, které by vyvolalo problémy pro kraje i pro příjemce dotací. Předseda Asociace 
krajů České republiky Michal Hašek poděkoval premiéru Rusnokovi za možnost setkání 
s vládou a projednání aktuálních problémů jednotlivých regionů.

MIMOŘÁDNÁ ZASEDÁNÍ RADY AKČR FORMOU VIDEOKONFERENCE, 
ČERVENEC 2013

Členové Rady na svých mimořádných zasedáních projednali rozsah škod způsobených 
povodněmi, které zasáhly Českou republiku, a formu možné pomoci postiženým re-
gionům. Shodli se na poskytnutí finanční pomoci ve výši téměř 8 mil. Kč, která byla 
rozdělena mezi 45 postižených obcí a 2 povodňová konta krajů. Při této příležitosti 
vyzdvihli zejména práci složek Integrovaného záchranného systému.

6. ZASEDÁNÍ RADY AKČR V ÚSTÍ NAD LABEM, 12. A 13. 9. 2013
Hlavním tématem společného jednání Rady AKČR byla podpora zaměstnanosti a hos-
podářského růstu regionů. Na svém jednání hejtmané přivítali ministra zemědělství 
Miroslava Tomana a ministra dopravy Zdeňka Žáka. 
Prvním bodem jednání byla hospodářská a sociální situace v Ústeckém a Moravsko-
slezském kraji, na něž těžce dopadla krize těžebního průmyslu a hrozící ztráta pra-
covních míst. Hejtmané deklarovali, že je nezbytné aktivní využití všech dostupných 
prostředků pro zmírňování dopadů hospodářské krize a současné vytváření podmínek 
a mechanismů, které umožní další rozvoj obou dominantně postižených krajů, při musí 
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zohlednění potenciálu jednotlivých regionů a respektování jejich specifické potřeby. 
Oběma kraji byly představeny Pakty zaměstnanosti, jejichž cílem je koordinace a stra-
tegické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí pro zvýšení 
zaměstnanosti v regionech, které kraje připravily a postupně realizují dle zkušeností 
s obdobnými partnerstvími v krajinách OECD. Byl podpořen záměr podobné pakty 
využít i v dalších krajích. V bloku čerpání evropských dotací se hejtmané věnovali řešení 
korekcí, ocenili korektní spolupráci členů vlády ČR pod vedením premiéra Jiřího Rus-
noka s cílem nápravy současného stavu v této oblasti a konstatovali potřebu zvýšené 
spolupráce s dotčenými ministerstvy, definici jasných kontrolních pravidel, která budou 
bránit opakování situace z minulosti. V souladu s tím Rada AKČR ustanovila Vyjed-
návací a expertní tým Asociace krajů ČR pro nové programové období 2014 – 2020 
pro vyjednání vhodné a efektivní role krajů v budoucím období. Rada dále projednala 
a vyjádřila nesouhlasné stanovisko s návrhem věcného záměru zákona a podpoře roz-
voje cestovního ruchu předloženým ministerstvem pro místní rozvoj a navrhla vytvoření 
společné pracovní skupiny, která by spolupracovala na novém návrhu. S ministrem do-
pravy se hejtmani shodli na dodržování Memoranda o zajištění stabilního financování 
dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou včetně navýšení 
dotace o inflaci, a projednali priority jednotlivých krajů v dálniční, silniční a železniční 
síti, zejména pak dostavbu dálnice D 11. Jednání s ministrem zemědělství se týkalo 
podpory regionálních potravin a zemědělské produkce a fungování státních podniků 
povodí. Hejtmani si také vyslechli návrh prezentace České republiky na Všeobecné 
světové výstavě EXPO 2015 představený Jiřím F. Potužníkem, generálním komisařem 
účasti ČR a projednali účast krajů na této výstavě. 

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY AKČR V OSTRAVĚ, 10. 10. 2013
Za účasti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Martina Peciny, ministrů Fran-
tiška Lukla a Jiřího Ciencialy se uskutečnilo mimořádné zasedání Rady AKČR ke složité 
hospodářské a sociální situaci v Moravskoslezském regionu. Konkrétní možnosti po-
moci Moravskoslezskému a také Ústeckému regionu, které má vláda k dispozici, se 
staly hlavním tématem jednání mezi hejtmany a členy vlády.
Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák podrobně seznámil zástupce vlády 
s opatřeními, které kraj realizoval a konstatoval, že bez pomoci vlády není perspekti-
va dalšího rozvoje kraje příznivá. Všichni hejtmané souhlasili s převodem 500 mil. Kč 
z Operačního programu Technická pomoc právě do Regionálního operačního progra-
mu Moravskoslezsko a podpořili záměr vlády posílit o cca 3,1 mld. Kč Operační pro-
gram Doprava pro opravu krajských komunikací. Ministr pro místní rozvoj informoval 
o zacílení 1,2 mld. Kč v rámci OP Životní prostředí do Moravskoslezského kraje a o zří-
zení pozice vládních zmocněnců, kteří se budou věnovat řešení palčivých otázek v re-
gionu. Hejtmani členům vlády připomněli, že požadují navrácení podílu krajů na roz-
počtovém určení daní na úroveň před rokem 2012. Marie Bílková, generální ředitelka 
Úřadu práce ČR, představila pohled úřadu na řešení situace v Moravskoslezském kraji 
a seznámila hejtmany s přípravou regionálních rekvalifikačních projektů. V oblasti do-

pravy za své priority hejtmani i náměstek ministra dopravy Jaroslav Deml označili urych-
lení přípravy dopravních investičních staveb jako důležité podmínky rozvoje zaměst-
nanosti a nutnost změny zákona o veřejných zakázkách, který způsobuje komplikace, 
kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže není schopen administrativně zvládnout 
množství podání. Členové Rady navrhli jako možnost využít na omezenou dobu část 
personálních odborných kapacit úřadů regionálních rad jako regionálních center Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže. Místopředseda vlády informoval o jednání s řediteli 
velkých zaměstnavatelů v regionu a konstatoval, že jen schopnost úzké komunikace 
krajů s vládou a konkrétní projekty pomohou oživit pracovní trh v nejvíce postižených 
krajích. Současně předestřel záměr rozšířit řady asistentů prevence kriminality v problé-
mových lokalitách na počet 200. V části určené přípravě na nové programovací období 
EU 2014+ Rada AKČR projednala výstupy Vyjednávacího a expertního týmu a označila 
za velkou překážku při vyjednávání zásadních dokumentů, jako jsou Dohoda o part-
nerství, přístup ministerských úředníků, kteří nerespektují dohody uzavřené na minis-
terské úrovni. Ministr pro místní rozvoj deklaroval zjednání nápravy a záměr uzavření 
Dohody o partnerství do konce roku při jasném zakotvení potřeb krajů a jejich zapojení 
do implementační struktury. Členové Rady dále apelovali na členy vlády, aby kontrolní 
orgány ministerstev zohledňovaly časové hledisko při rozhodování o stanovení korekce 
v případech diskriminačního zadávacího řízení (případ tzv. obaloven) a byla stanovena 
jednotná auditní metodika. Součástí zasedání bylo i slavnostní uzavření Memoranda 
o spolupráci, podpoře a poskytování informací s Hospodářskou komorou ČR, kterou za 
Asociaci krajů ČR podepsal její předseda a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek 
a za Hospodářskou komoru ČR její prezident Petr Kužel. 

MEMORANDUM O PODPOŘE VÝSTAVBY, ROZVOJE A VYUŽÍVANÍ 
TELEKOMUNIKAČNÍCH DATOVÝCH SÍTÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY UZAVŘENÉ 
MEZI MINISTERSTVEM VNITRA, SVAZEM MĚST A OBCÍ ČR A ASOCIACÍ 
KRAJŮ ČR, 13. 11. 2013
Předseda Rady Michal Hašek, předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek a ministr vnitra 
Martin Pecina podepsali na půdě ministerstva vnitra společné memorandum k zajištění 
společného koordinovaného postupu při výstavbě, užívání, inovaci a dalším rozvoji 
státních, krajských či lokálních komunikačních sítí a přispět k úspěšné realizaci pro-
jektu Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek Integrovaného 
záchranného systému. Účastníci memoranda se také dohodli na společném postupu 
při vytvoření registru sítí veřejné správy.

7. ZASEDÁNÍ RADY AKČR V PRAZE, 10. 12. 2013
Hejtmani se na svém zasedání v Praze v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR setkali s předsedou vlády ČR v demisi Jiřím Rusnokem, kterému poděkovali a jeho 
prostřednictvím vládě za konstruktivní přístup ke krajským reprezentacím a za změnu 
kurzu ve spolupráci vlády s AKČR. 
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Předseda vlády v průběhu jednání seznámil přítomné hejtmany s opatřeními, které jeho 
vláda ještě může pro kraje udělat, a zmínil zejména pomoc s financováním regionální 
železniční dopravy včetně inflačního navýšení a pomoc krajským nemocnicím. Nedo-
řešená zůstává otázka financování sociálních služeb, přičemž konstatoval, že neexis-
tuje ucelený systém financování sociálních služeb a toto téma by se mělo stát seriózní 
politickou prioritou s definováním trvalého systému financování, sociálním pojištěním, 
regulací nabídky a dostupnosti služeb. V následujícím bloku se jednání Rady věnovalo 
možné realokaci prostředků z Operačního programu Životní prostředí do Operačního 
programu Doprava na opravy a rekonstrukce silnici II. a III. třídy, v částce 850 mil. Kč pro 
každý kraj. Konečné schválení Evropské komise je očekáváno v lednu 2014. V rámci 
přípravy Dohody o partnerství byla diskutována problematická situace při vyjednávání 
s úředníky ministerstev, kdy se Vyjednávacímu týmu nedaří prosadit požadované ná-
stroje a finanční prostředky pro územní dimenzi a připomínky AKČR k Dohodě o part-
nerství nebyly akceptovány. Rada AKČR se proto rozhodla svolat mimořádné jednání 
k definování jednotného postoje k návrhu dokumentu pro další jednání s vládou v této 
věci. Rada AKČR se dále zabývala analýzou příspěvku na výkon státní správy a kon-
statovala deficit ve výši ve výši 7,3 mld. Kč za období 2003 – 2012, který kraje uhradily 
z vlastních zdrojů. Členové Rady na závěr jednání stanovili základní témata pro jednání 
s budoucí vládou, kterými jsou: (i) dodržení Memoranda o zajištění stabilního finan-
cování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou včetně 
inflační doložky, (ii) přechod sociálních služeb na kraje včetně dostatečných finančních 
zdrojů, (iii) zvýšení podílu krajů na rozpočtovém určení daní.

KOHEZNÍ POLITIKA Z POHLEDU ASOCIACE KRAJŮ ČR 
V ROCE 2013 – PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ EU 2014 – 2020
V průběhu celého roku 2013 se Rada AKČR průběžné velmi intenzivně věnovala pří-
pravě nového programového období 2014 – 2020 a projednávala podklady, stanoviska 
svých expertních poradních orgánů pro tuto problematiku.
Vláda ČR již v roce 2012 definovala postup prací na přípravě fondů SSR a vymezila role 
jednotlivých aktérů podílejících se na přípravě. Usnesením přitom určila spoluúčast hejt-
manů na přípravě Dohody o partnerství a zároveň doporučila hejtmanům, jako předsta-
vitelům územních samosprávných celků, spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj.
Rada AKČR proto aktualizovala složení Řídícího výboru regionů pro jednání o kohezní 
politice 2014+, který byl ustanoven již v roce 2010 a pověřila jeho vedením hejtmana 
JUDr. Martina Netolického, Ph.D. 
Nominovaní zástupci AKČR začali neprodleně aktivně působit v platformách příštích 
připravovaných programů fondů ESIF pro dopravu, pro životní prostředí, pro zaměst-
nanost, pro integrovaný regionální operační program. 
Hlavní cíle pro programovací období EU 2014 – 2020 definovala Rada AKČR v lednu 
2013 svým usnesením, kdy požadovala, aby v rámci Dohody o partnerství byl uplatněn 

integrovaný přístup k územnímu rozvoji s cílem zajistit sjednocení přístupu k řešení te-
matické a regionální dimenze v jednotlivých operačních programech včetně stanovení 
odpovídajících alokací. Vyzvala Ministerstvo pro místní rozvoj k podpoře zahrnutí poža-
davku na „snižování disparit území se zvláštním zaměřením na využití potenciálu území 
pro zvýšení zaměstnanosti a ekonomického růstu a zohlednění specifik území v oblasti 
služeb veřejného zájmu v jednotlivých krajích s vazbou na zaměstnanost a ekonomický 
růst do cílů jednotlivých operačních programů.“ Jako důležitý požadavek Rada AKČR 
označila to, aby budoucí implementace operačních programů 2014+ byla založena na 
využití kapacit, které v regionech disponují odpovídajícími zkušenostmi, znalostmi a do-
vednostmi v oblasti administrace fondů v období 2007 – 2013, tj. kapacitami Úřadů re-
gionálních rad a krajských úřadů implementujících globální granty, a to v návaznosti na 
vyhodnocení předcházejících zkušenosti a zajištění souladu s principy efektivního řízení.
Z důvodu nedostatečného respektování Usnesení Vlády ČR č. 867 ze dne 28. 11. 2012 
ČR a neustanovení partnerství v souladu s novou evropskou legislativou Rada AKČR 
svým usnesením uplatnila výhrady k postupu projednávání a rozhodování vlády ČR 
o přípravě Dohody o partnerství a operačních programů s tím, že bude aktivně prosa-
zovat plnohodnotnou realizaci územní dimenze ve všech programech a nespokojí se 
s formálně a selektivně pojatým partnerstvím. 
Jako komunikační platformu AKČR s cílem vyjednání vhodné a efektivní role krajů 
v budoucím programovém období EU v září 2013 nově zřídila Vyjednávací a expertní 
tým Asociace krajů ČR pro nové programové období 2014 – 2020. Gestorem se stal 
JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje a vedoucí týmu a hlavním vyjed-
navačem Ing. Klárou Dostálovou.
AKČR rovněž navázala spolupráci s dalšími územními partnery a na jednání 14. 11. 
2013 v Pardubicích byly přijaté společné Závěry z jednání k Územní dimenzi a využití 
integrovaných nástrojů v budoucím programovém období 2014 – 2020. 
V listopadu 2012 došlo následně i k dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj s tím, aby 
a.  kraje a MMR začali zpracovávat realistické podklady k rozdělení alokací na územní 

dimenzi v jednotlivých programech a výsledný návrh pod vedením MMR byl projed-
nán s řídicími orgány

b.  v návrhu Dohody o partnerství byla deklarována snaha ČR zajistit povinné minimální 
podíly a navýšit částky na realizaci integrovaných nástrojů. 

Partneři se rovněž domluvili na zřízení „Stálé konference“ na dvou úrovních: národní 
a regionální, přičemž hlavním účelem „Stále konference na regionální úrovni“ bude 
působení v roli platformy koordinace investičních záměrů na území krajů prostřednic-
tvím Regionálního intervenčního rámce a vydávání doporučení k zaměření výzev pro 
individuální projekty a integrované nástroje v rámci územní dimenze. Územní partneři 
vymezili požadavek na rozsah územní dimenze v programech ESIF ve výši 250 mld. Kč. 
Asociace krajů ČR důsledně po celý rok 2013 požadovala od vlády garanci úlohy kra-
jů v rámci regionálního rozvoje prostřednictvím závazných koordinačních dokumentů 
typu Regionální intervenční rámec, který by se stal akčním plánem rozvoje území 
NUTS 3 ze zdrojů EU.
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ČINNOST KOMISÍ

KOMISE RADY AKČR PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Předseda:  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Místopředseda:  MUDr. Michael Fišer, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

V roce 2013 se konalo pět zasedání Komise:
Zasedání dne 5. 2. 2013 formou videokonference
Zasedání dne 8. 4. 2013 v Hradci Králové, Královéhradecký kraj
Zasedání dne 5. 6. 2013, formouvideokonference
Zasedání dne 2. 10. 2013, formou videokonference
Zasedání dne 25. 11. 2013, Praha

Komise se na svých zasedáních pravidelně zabývala situací ohledně Úhradové vyhlášky 
na rok 2013 a jejími negativními dopady na ekonomiku nemocnic.

Komise na svých jednáních dále řešila následující problematiku:
Zasedání dne 5. 2. 2013 formou videokonference
■  Návrh popisu prioritních os v rámci IOP.
■  Pracovní skupina pro reformu psychiatrické péče.

Zasedání dne 8. 4. 2013 v Hradci Králové, Královéhradecký kraj
■  Jednání s VZP.
■  Pracovní skupina MZČR pro přípravu národního akčního plánu pro Alzheimerovu 

nemoc.
■  Pracovní skupina MZČR pro tvorbu Strategie reformy psychiatrické péče. 
■  Lékařská pohotovostní služba.
■  Využití Pendeponové profylaxe.

Zasedání dne 5. 6. 2013 formou videokonference
■  Zajištění ZZS, posádky, připravenost ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací – využití dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.
■  Zajištění služeb od 1. 1. 2014, přesčasové hodiny.
■  Asociace krajských nemocnic – stav úhrad členských příspěvků.
■  Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – nové úkoly krajů.
Zasedání dne 2. 10. 2013 formou videokonference
■ Pracovní skupina MZČR – Strategie reformy psychiatrické péče.
■  Financování nemocnic.
■  Zajištění ústavní pohotovostní služby od 1. 1. 2014, přesčasové hodiny.
■  Asociace krajských nemocnic – zpráva o činnosti.
■  Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví.

Zasedání dne 25. 11. 2013 v Praze
■  Koncepce financování protidrogové politiky.
■  Podpora českého lázeňství.
■  Financování nemocnic, zajištění ústavní pohotovostní služby od 1. 1. 2014, přesča-

sové hodiny.
■  Financování letecké zdravotní záchranné služby.
■  Seminář traumatologie, školicí středisko MEDIN, a.s.
■  Nominace do pracovních skupin pro tvorbu Strategie reformy psychiatrické péče.

KOMISE RADY AKČR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI
Předseda:  Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Místopředseda:  Miroslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, 

V roce 2013 se konalo pět zasedání komise
Zasedání dne 7. 2. 2013, Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Zasedání dne 23. 4. 2013 Přerov, Olomoucký kraj
Zasedání dne. 24. 6. 2013, Tábor, Jihočeský kraj
Zasedání dne 30. 9. 2013, Blansko, Jihomoravský kraj
Zasedání dne 3. 12. 2013, Pardubice, Pardubický kraj

Komise se opakovaně zabývala přípravou přechodu dotačního řízení pro financování 
sociálních služeb z MPSV na kraje a novelizací zákona č. 108/2006. Pro danou oblast 
byl také zřízen expertní tým MPSV a Komise. 

Komise na svých jednáních dále řešila následující problematiku:
Zasedání dne 7. 2. 2013 v Ústí nad Labem, Ústecký kraj
■  Nová úhradová vyhláška a její dopady na výši úhrad za zdravotní péči poskytovanou 

v sociálních zařízeních, žaloby na VZP, diskuse o § 36 zákona o sociálních službách.
■  Informace o velmi odlišných nákladech na sociální služby v jednotlivých krajích.
■  Připravované změny zákona o sociálních službách.

Zasedání dne 23. 4. 2013 v Přerově, Olomoucký kraj
■  Dofinancování sociálních služeb v roce 2013.
■  Financování sociálních služeb v roce 2014.
■  Výstupy z individuálního projektu MPSV (nákladovost sociálních služeb).
■  Naplnění § 101a) zákona č. 108/2006
   • navýšení příspěvku na výkon státní správy,
   • otázka nedovolené veřejné podpory na úrovni kraje.
■  Transformace sociálních služeb
   • financování stávajících projektů IOP,
   • představy o projektovém období 2014 – 2020.
■  Centrum sociálních služeb jako PPP projekt.
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Zasedání dne. 24. 6. 2013 v Táboře, Jihočeský kraj
■  Financování sociálních služeb v roce 2013, výhled na rok 2014.
■  Nová úhradová vyhláška a její dopady za zdravotní péči v sociálních zařízeních.
■  Aktuální výzvy na prostředky z EU a zaměření nového období 2014 – 2020.

Zasedání dne 30. 9. 2013 v Blansku, Jihomoravský kraj
■  Představení Paktů zaměstnanosti Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
■  Transformace sociálních pobytových služeb, Transformace péče o lidi s duševním 

onemocněním.
■  Modely financování sociálních služeb.

Zasedání dne 3. 12. 2014 v Pardubicích, Pardubický kraj
■  Aktuální informace o vývoji projektů předložených ve výzvě č. 7 Integrovaného ope-

račního programu (IOP).
■  Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2012.
■  Transformace domova pro osoby se zdravotním postižením – Domov na rozcestí Svitavy.
■  Burza filantropie – spolupráce veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru.

KOMISE RADY AKČR PRO DOPRAVU
Předseda: Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje
Místopředseda: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
 
V roce 2013 se uskutečnila čtyři jednání Komise 
Zasedání dne 8. 3. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj
Zasedání dne 31. 5. 2013 v Plzni, Plzeňský kraj
Zasedání dne 12. 9. 2013 v Kroměříži, Zlínský kraj
Zasedání dne 22. 11. 2013 v Jihlavě, Kraj Vysočina

Komise se pravidelně se zabývala plněním „Memoranda o zajištění stabilního finan-
cování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ a to jak 
z pohledu financování státem a dodržení podepsaného Memoranda, tak i dalšími po-
žadavky Českých drah na úhradu ztráty. Dále pak zajištění zimní a běžné údržby silnic 
I. třídy, kdy Ministerstvo navrhuje řešit výběr dodavatele pouze na základě ceny a kraje 
doporučují zajišťovat stávajícími a místními SUS s maximálním důrazem na funkčnost.
Komise na svých jednáních dále projednala
Zasedání dne 8. 3. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj
■  Dopravní politiku ČR 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 a s Plánem SFDI na léta 

2013 – 2015 a s rozpočtem SŽDC na rok 2013 a realizace projektů z OP doprava.
■  Doporučení změnit systém projednávání odvolání u Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, neboť Úřad pro ochranu hospodářské soutěže není vázán žádnými termíny 
a dochází ke značným zpožděním znemožňujícím čerpání prostředků z fondů Evrop-
ské unie.

■  Nesouhlas s návrhem MD na zrušení státem nařízené slevy z jízdného ve veřejné 
osobní dopravě.

Zasedání Komise dne 31. 5. 2013 v Plzni
■  Zpráva ředitele Ředitelství silnic a dálnic David Čermák k rekonstrukci dálnice D1 

a zajištění bezpečnosti provozu v průběhu stavby.
■  Zamítavé stanovisko ke sloučení MPO ČR s MD ČR na základě usnesení vlády ČR 

č. 37 ze dne 16. 1. 2013.
■  Přenesení financování regionální dopravy prostřednictvím RUD.
■  Požadavek na ČD k zaslání návrhu úsporných opatření v oblasti režijních fixních ná-

kladů, které zajistí nezvyšování finančních nároků na regionální rozpočty a kompen-
zaci zvýšených výdajů Českých drah a požadavek o předání soupisu majetku, připra-
vovaného k předání do vlastnictví SŽDC, umístěného na území dle jednotlivých krajů 

■  Zimní a běžná údržby silnic I. tř. od 1. 10. 2013 a mýtného na silnicích II. a III. třídy.

Zasedání dne 12. 9. 2013 v Kroměříži, Zlínský kraj
■  Návrh Evropské komise na financování dopravní infrastruktury Evropské unie v ob-

dobí 2014 – 2020.
■  Dokument “Realizace Dopravní politiky ČR v období 2014 – 2020 (Dopravní sekto-

rové strategie)” vrcholový strategický dokument vlády pro sektor doprava, schválený 
usnesením vlády.

■  “Financování dopravní infrastruktury” – rozpočet SFDI na rok 2014 – možnosti pře-
sunutí nevyčerpaných finančních prostředků určených na povodně na silnice II. a III. 
třídy ve vlastnictví krajů. 

■  Otázka potřeby monitoringu absorpční kapacity krajů na opravy a investice silnic 
v jejich majetku, při přealokaci finančních prostředků z OPŽP do OPD I.

■  Nominace zástupce AKČR do Komise pro tvorbu národního standardu elektronické-
ho odbavení cestujících.

Zasedání dne 22. 11. 2013 v Jihlavě, Kraj Vysočina
■  Připravované organizační změny SŽDC ve vazbě na strategické dokumenty Minister-

stva dopravy ČR.
■  Informace o investičních záměrech SŽDC pro rok 2014 a informaci o připravovaných 

změnách v kategorizaci tratí (celostátní a regionální), které však nebyly s kraji pro-
jednány a kritéria stanovená pro zařazení či ponechání tratě v kategorii celostátní 
nejsou v souladu s oblastí nákladní dopravy a se strategickými dokumenty České 
republiky při realizaci projektů posilující konkurenceschopnost.

■  Informace generálního ředitele ČD Dalibora Zeleného informoval o zajištění dálkové 
a regionální osobní železniční dopravy pro rok 2014 a o provedených organizačních 
změnách a realizovaných racionalizačních opatřeních.
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KOMISE RADY AKČR PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, MEZIREGIONÁLNÍ 
SPOLUPRÁCI A ENERGETIKU

Předseda:  JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

V roce 2013 se konalo jedno zasedání komise

Zasedání dne 22. 5. 2013 v Praze
■  Komise na svém jednání projednala představu o cílech a zaměření činnosti komise, 

vyžádala si od jednotlivých členů komise specifické problémy krajů, vyhodnocení 
spolupráce jednotlivých krajů s profesními organizacemi, HK apod.

■  Komise také projednávala znění návrhu Memoranda o spolupráci, podpoře a posky-
tování informací mezi AKČR a Hospodářskou komorou,

■  Projednávala se situace v České poště a Rámec koncepce hospodaření Mze ve Stát-
ních lesích pod Správou podniku Lesy ČR z pohledu KLDS (SZDP).

KOMISE RADY AKČR PRO FINANCOVÁNÍ KRAJŮ A FONDY EU
Předseda: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
Místopředsedové: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana, Kraj Vysočina
 Ing. Jaroslav Drozd, statutární náměstek hejtmana, Zlínský kraj

V roce 2013 se konaly čtyři zasedání komise:
15. 2. 2013 v Pardubicích, Pardubický kraj
10. 4. 2013 v Jihlavě, Kraj Vysočina
13. 6. 2013 formou videokonference
29. 11. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj

Komise se pravidelně zabývala nejdůležitějšími tématy: hospodaření a zadluženost kra-
jů, problematika rozpočtového určení daní, státní rozpočet a příprava nového progra-
mového období 2014 +.
Komise na svých jednáních řešila následující problematiku

Zasedání dne 15. 2. 2013 v Pardubicích, Pardubický kraj:
■  Aktuální vývoj financování územně samosprávných celků.
■  Návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti.
■  Připomínky krajů k dopadům na RUD z důvodu špatné predikce jejich vývoje v roce 

2012, srovnání predikce.
■  Korekce regionálních operačních programů ve stávajícím programovém období
■  Příprava rozpočtové perspektivy EU 2014+.
■  Projekty krajů spolufinancované z Integrovaného operačního programu pro Zdravot-

nickou záchrannou službu krajů.

Zasedání dne 10. 4. 2013 v Jihlavě, Kraj Vysočina:
■  Nové programové období 2014+, přehled operačních programů – první návrhy prio-

rit, nastavení územní dimenze, příprava partnerství na regionální úrovni.
■  Návrh implementační struktury územní dimenze pro období 2014+ na úrovni kraje.
■  Korekce ROP Severozápad.
■  Vývoj zadluženosti krajů k 31. 12. 2012.
■  Financování managementu evropsky významných lokalit Natura 2000.

Zasedání dne 13. 6. 2013 formou videokonference:
■  Odmítnutí návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení výnosu některých daní ÚSC a některým státním fondům.

Zasedání dne 29. 11. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj:
■  Rozpočtové určení daní, obnovení činnosti pracovní skupiny MF pro RUD ve vztahu 

ke krajům.
■  Příprava krajů na nové programové období 2014+, problematika územní dimenze, 

programové nástroje, implementační struktura, S3 strategie, příprava Dokumentu 
o partnerství.

■  Stávající programové období – absorpční kapacita krajů, způsob využití nečerpaných 
prostředků z jiných operačních programů (OPŽP, OPD), problematika „obalovny“.

KOMISE RADY AKČR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Předseda:  Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje
Místopředseda:  Zdeněk Chlád, člen Rady Kraje Vysočina

V roce 2013 se konala tři zasedání komise 
Zasedání dne 20. 2. 2013 v Ostravě, Moravskoslezský kraj.
Zasedání dne 19. 6. ve Valči, Kraj Vysočina.
Zasedání dne 18. záři v Českých Budějovicích, Jihočeský kraj.

Zasedání dne 20. 2. 2013 v Ostravě, Moravskoslezský kraj
■  Program Nová zelená úsporám.
■  Návrh věcného záměru „horního zákona“ (pohled ČEZ na danou problematiku, re-

gionální energetika).
■  Návrh MSK na vydání zákona, kterým se mění zák,č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
■  Příprava OPŽP na r. 2014+.
■  Odpadové hospodářství.

Zasedání dne 19. 6. ve Valči, Kraj Vysočina
■  Pravidla pro závěrečné hodnocení projektů kraje podpořených z OPŽP v rámci prio-

ritní osy 6.1 Implementace.
■  Péče o území soustavy Natura 2000.
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■  Informace o postupu na přípravě novelizace zákona o odpadech.
■  Prezentace k pachovým ohradníkům.
■  Téma Kotlíkových dotací.

Zasedání dne 18. záři 2013 v Českých Budějovicích, Jihočeský kraj
■  Společné jednání RAKČR ŽP a Svazu měst a obcí ČR.
■  Nová legislativa v odpadovém hospodářství.
■  Projednání zák. č. 226/2013 Sb. O uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh – Zlín-

ský kraj.
■  Informace – vyhlášení Národního parku Křivoklát (požadavek RAKČR) – Středočeský 

kraj.

KOMISE RADY AKČR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ
Předseda: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
Místopředsedové: Bc. Milena Kovaříková, radní Zlínského kraje
 Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje

V roce 2013 se uskutečnilo pět jednání komise:
Zasedání dne 28. 2. 2013 v Kroměříži, Zlínský kraj
Zasedání dne 16. 4. 2013 v Napajedlech, Zlínský kraj
Zasedání dne 12. 6. 2013 v Nabočanech, Pardubický kraj
Zasedání dne 15. 10. 2013 v Přerově, Zlínský kraj
Zasedání dne 3. – 4. 12. 2013 v Havlíčkově Brodě, Kraj vysočina

Komise se pravidelně zabývala problematikou Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, 
Regionální potravinou, lesním hospodářstvím, problematikou zemědělského a lesního 
školství, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, informacemi z Agrární 
komory (dále jen AK ČR) 

Komise na svých jednáních dále projednala
Zasedání 28. 2. 2013 v Kroměříži, Zlínský kraj
■  Představení nových členů komise.
■  Jednací řád komise.
■  Návrhy pro práci komise.
■  Nominace členů komise do MV OP PRV – Osa I.
■  Stanovení pravidel práce komise.
■  Určení pravidel pro účast hostů na jednání komise.

Zasedání 16. 4. 2013 v Napajedlech, Zlínský kraj
■  Průběh přípravy Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.
■  Consulting – dotační možnosti a projekty.

■  Regionální potravinu, informace o podpoře obecních prodejen, službách na venkově.
■  Lesní hospodářství.
■  Problematiku zemědělského a lesnického školství.
■  Místní akční skupiny.

Zasedání 12. 6. 2013 v Nabočanech, Pardubický Kraj
■  Připomínky Moravskoslezského kraje k návrhu PRV pro období 2014 – 2020.
■  Podklady z AK ČR k privatizaci státních lesů.
■  Prohlídka výstavy „ Naše pole“ s odborným výkladem.
■  Prezentace k problematice Odborného školství se zástupci AK ČR.
■  Prezentace Obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí k problematice regionální 

potraviny.

Zasedání 15. 10. 2013 v Přerově, Zlínský kraj
■  Představení Celostátní sítě pro venkov.
■  Program rozvoje venkova 2014 – 2020.
■  Novela zákona o myslivosti.
■  Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (např. v případě projektů golfových 

hřišť).

Zasedání 3. – 4. 12. 2013 v Havlíčkově Brodě, Kraj vysočina
■  Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
■  Lesní pedagogika.
■  Informace z AK ČR.
■  Prohlídka pivovaru v Havlíčkově Brodě.
■  Program pro rozvoj venkova 2014 – 2020.
■  Podpora MAS 2013 – 2014, informace o přístupu v jednotlivých krajích.

KOMISE RADY AKČR PRO ŠKOLSTVÍ
Předseda.  PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
Místopředseda: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
 Ing. Jana Fialová, radní Kraje Vysočina 

V roce 2013 se konala čtyři zasedání komise 
Zasedání dne 7. 2. 2013 v Nymburku, Středočeský kraj
Zasedání dne 16. 4. 2013 v Kutné Hoře, Středočeský kraj
Zasedání dne 24. 6. 2013 v Uherském Brodě, Zlínský kraj
Zasedání dne 25. 9. 2013 v Nymburce, Středočeský kraj
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Zasedání dne 7. 2. 2013 v Nymburku, Středočeský kraj
■  Financování regionálního školství a projednání materiálu „Promítnutí principů refor-

my financování regionálního školství do novely školského zákona“.
■  Podpora učňovského školství.
■  Platy ve školství.
■  Nominace do platforem pro přípravu OP Výzkum, věda a vzdělávání.
■  Projekt Pospolu.

Zasedání dne 16. 4. 2013 v Kutné Hoře, Středočeský kraj
■  Projednání záštit udělovaných zejména soutěžním prohlídkám škol.
■  Diskuze k Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a nominace zástupců komise 

pro účast na tematických Kulatých stolech.
■  Prezentace závěrů ze společného pracovního jednání v Jihlavě se zástupci SMOČR 

a SMS a školských odborů včetně požadavku na stanovení finančního rámce navrho-
vané reformy ze strany MŠMT, odmítnutí reformy v navrhované verzi.

■  Diskuze k problémům v realizaci operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost za účasti náměstka ministra školství Ing. Zaorálka.

■  Spolupráce krajů v oblasti environmentální výchovy.
■  Solitérní obory vzdělávání z hlediska koordinace mezi kraji.
■  Stanovisko k hrazení zdravotních prohlídek žáků.
■  Prezentace nové struktury ČSTV a vícezdrojového financování sportu.

Zasedání dne 24. 6. 2013 v Uherském Brodě, Zlínský kraj
■  Informace členů Českého olympijského výboru a České unie sportu k transformaci 

sportovního prostředí.
■  Problematika technické pomoci OPVK.
■  Informace o pokračování jednání s Ministerstvem zdravotnictví a MŠMT k úhradám 

zdravotních prohlídek žáků.
■  Na základě zamítavého stanoviska AKČR MŠMT informovalo, že v rámci novely škol-

ského zákona bude část „změny ve financování regionálního školství“ vyjmuta.

■  Projednání doplnění Dlouhodobého záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací sousta-
vy ČR 2011 – 2015 z hlediska doplnění o Dohodu mezi MŠMT a AKČR k solitérním 
oborům vzdělávání.

■  Projednání pomaturitního studia.

Zasedání dne 25. 9. 2013 v Nymburce, Zlínský kraj
■  Dopis řediteli odboru technické pomoci k otázce kontrol OP VpK.
■  Servisní centra sportu a vytvoření společné pracovní skupiny k financování sportu, 

přípravě nové legislativy a spolupráci s ČOV a ČUS.
■  Podpora sportovních gymnázií.

■  Prezentace národního projektu Pospolu zaměřeného na podporu spolupráce škol 
a firem v odborné vzdělávací praxi.

■  Diskuze se zástupci Unie školských asociací Czesha k novele školského zákona, refor-
mě financování regionálního školství, právnímu postavení ředitelů škol a maturitním 
zkouškám.

■  Upřesňování postupu schvalování žádostí škol o změnu podle Sdělení MŠMT a AKČR 
k žádostem středních a VOŠ o zařazení jedinečných oborů do rejstříku škol a škol-
ských zařízení.

■  Příprava konference „Kraje pro bezpečnější internet“ konané dne 28. 11. 2013.
■  Problematika dítě dětských domovů.

KOMISE RADY AKČR PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
Předseda:  Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

V roce 2013 se konala čtyři zasedání komise 
Zasedání dne 11. a 12. 3. 2013 v Liberci, Liberecký kraj
Zasedání dne 19. 6. 2013 v Pardubicích, Pardubický kraj
Zasedání dne 11. 9. 2013 v Olomouci, Pardubický kraj
Zasedání dne 4. 12. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj
Zasedání dne 11. a 12. 3. 2013 v Liberci, Liberecký kraj
■  Procesní modelování agend.
■  Zákon č. 312/2002 Sb., právní postavení úředníků státní správy a samosprávy.
■  Dokončení reformy ústřední státní správy jako podmínka reformy v území.
■  Projednání záměru zákona o stavebních úřadech.
■  diskuze k zachování spojeného modelu veřejné správy.

Zasedání dne 19. 6. 2013 v Pardubicích, Pardubický kraj
■  Zřízení subkomise legislativní pracovní skupiny jako expertní skupiny pro právní čin-

nost krajů.
■  Projednání postupu podávání zákonodárných iniciativ krajů vůči vládě a poslanecké 

sněmovně.
■  Legislativní plány krajů.
■  Připomínkování oblasti veřejné správy v IROPu 2014 – 2020.
■  Dohoda o účasti zástupců/zástupce SMOČR legislativní komise na jednání Komise 

Rady AKČR, sjednocování postojů samospráv.
■  Dopady vydaného kontrolního řádu na činnost zastupitelstev krajů.

Zasedání dne 11. 9. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj
■  Projednání jednacího řádů zřízené Legislativní skupiny Komise Rady AKČR pro veřej-

nou správu.
■  IROP 2014 – 2020.
■  Informace k odměňování zastupitelů a koordinace postoje se SMOČR.
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■  Priority krajů v oblasti veřejné správy ve vztahu k vládě.
■  Problematika odměňování volených zástupců v orgánech ÚSC – vytváření systémo-

vého řešení za účasti zástupců krajů a obcí.
■  Změna zákona o veřejných zakázkách.
■  Reforma financování školství.
■  Systémové řešení problematiky odpadového hospodářství (skládkování a spalovny)
■  Infrastruktura.
Komplexní přístup ke změnám v oblasti veřejné správy – zapojení krajů do přípravy 
zněm právní úpravy, zachování spojeného modelu (odmítání nesystémových resortních 
návrhů na jeho omezování).
   • Opatření k evidenci chemických látek a výbušnin z hlediska nastavení kompetencí
   • Problematika obecně závazných vyhlášek.
   •  Návrh věcného záměru zákona o podpoře cestovního ruchu, diskuze za účasti mi-

nistra pro místní rozvoj Ing. Františka Lukla, MPA.
   • Zřizování spotřebitelského ombudsmana.

Zasedání dne 4. 12. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj
■  Projednávání legislativních otázek: stanovisko k právnímu postupu v kauze obalovny.
■  Jednací řád poslanecké sněmovny.
■  Poskytování informací členům zastupitelstva dle zákona 106/199 Sb. O svobodném 

přístupu k informacím.
■  Otázka tržních řádů.
■  Odměňování členů okrskových volebních komisí v druhém kole voleb.
■  Tvorba strategických dokumentů krajů a jejich aktualizace.
■  Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě, prezentace MF a ná-

slední diskuze, podrobné analyzovaní předloženého návrhu z pohledu krajů a formu-
lace nesouhlasných stanovisek.

■  Novela zákona č. 46/2000Sb. Tiskového zákona – sdělení v periodiku územního 
samosprávného celku.

■  Změna gesce Zákona 218/2002, služební zákon z MV na MPSV.

KOMISE RADY AKČR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Předseda: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Místopředseda:   Ing. Jaromír Slíva, náměstek hejtmana Jihočeského kraje

Ing. Bc. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina

V roce 2013 se konala tři zasedání komise 
Zasedání dne 20. 2. 2013 v Českých Budějovicích, Jihočeský kraj
Zasedání dne 2. 4. 2013 v Praze
Zasedání dne 7. 10. 2013 v Praze

Komise se opakovaně zabývala přípravou krajů na nové programovací období EU 
2014 – 2020. Dále na svých zasedáních řešila následující témata. 

Zasedání dne 20. 2. 2013 v Českých Budějovicích, Jihočeský kraj
■  S3 Strategie.
■  Diskuse k Strategii regionálního rozvoje České republiky.
■  Připomínkové řízení novely zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.
■  Analýza stavu na úseku územního plánování a stavebního řádu – připomínkování 

materiálu vypracovaného Ministerstvem pro místní rozvoj a předkládaného vládě ČR 
za základem usnesení č. 774 z 19. 10. 2011).

Zasedání dne 2. 4. 2013 v Praze
■  Problematika korekcí uplatňovaných vůči regionálním operačním programům a za-

stavení certifikace plateb.
■  Věcný záměr zákona o stavebních úřadech.
■  Návrh témat na konference Venkov 2013.
■  Operační program nadnárodní Central Europe 2014+.
■  Podunajská strategie.
■  Dotační titul Program rozvoje venkova.
■  Tzv. Druhá Zlínská výzva.
■  Nominace do PS Fondů EHP/Norsko.

Zasedání dne 7. 10. 2013 v Praze
■  Aktuálně připravované strategické dokumenty krajů Regionální intervenční rámec 

(RIR) a integrované územní investice (ITI).
■  Problematika realokací mezi operačními programy a využití tzv. bufferu, tzn. „pře-

bytku“ z národního financování na základě dohody krajů s vládou ČR na korekce 
a k odblokování pozastavených programů.

■  Realokace pouze v rámci operačních programů, v rámci OPŽP realokace do zatep-
lování.

■  „Fóra 3+3“ (3 zástupci vlády Rusnok, Fischer, Lukl a 3 zástupci AKČR Hašek, Zimola, 
Netolický) – řešen bod „obalovny“ ve vztahu k rozsudku Nejvyššího správního soudu 
z ledna 2013, problematika kontrol, zejména v zadávání veřejných zakázek u tzv. „ 
obaloven“, kdy definované požadavky na dostupnost obaloven ve výběrovém řízení 
byly označeny za diskriminační až následně, a to i po několikanásobných bezproblé-
mových kontrolách, formulace právního stanoviska krajů.

■  požadavek na obalovny byl diskriminační ve výběrovém řízení.
■  Profinancování krajských silnic ze SFDI.
■  Podnět Hospodářské komory k výměně plastových oken a revizím plynových spotře-

bičů.
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KOMISE RADY ASOCIACE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO KULTURU, 
PAMÁTKOVOU PÉČI A CESTOVNÍ RUCH

Předseda: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Místopředseda: PhDr. Jan Zavěšický, ředitel Sdružení cestovního ruchu – Jeseník
 
v roce 2013 se uskutečnila čtyři jednání Komise 
Zasedání dne 28. 3. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj
Zasedání dne 30. 5. 2013 ve Zlíně, Zlínský kraj
Zasedání dne 26. 9. 2013 v Praze
Zasedání dne 21. 11. 2013 v Praze

V rámci komise vznikly dvě pracovní skupiny: Pracovní skupina pro kulturu a památko-
vou péči a pracovní skupina pro cestovní ruch. Komise na svých jednáních projednala

Zasedání dne 28. 3. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj
■  Uzavření dohod o partnerství k projektům: „Filmový turismus – produkt cestovního 

ruchu“ a „Tradiční Česko všemi smysly – produkt cestovního ruchu“.
■  Účast krajů na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.
■  Příprava novely zákona 159/199 Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním 

ruchu, – příprava Zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu.
■  Příprava nového programovacího období 2014 – 2020.
■  Marketingový plán CzechTourismu – záměr mít dva až tři společné cíle s každým 

krajem a s každým krajem jednoho společného partnera.
■  Regionální indexy konkurenceschopnosti.

Zasedání dne 30. 5. 2013 ve Zlíně, Zlínský kraj
■  Nesouhlas s věcným záměrem zákona o podpoře cestovního ruchu předloženým 

MMR z důvodu nesouladu se zákonem o krajích a nnávrh Radě AKČR vypracovat za 
Asociaci krajů ČR vlastní návrh věcného záměru zákona včetně paragrafového znění 
a předložit jej vládě ČR ke schválení.

■  Možnosti spolupráce s filmovým průmyslem v regionech, kterou přednesli zástupci 
LoveFrame s.r.o. pánové Jan Hřebejk a Daniel Strejc.

Zasedání dne 26. 9. 2013 v Praze
■  Informace CzechToursimu o Spolupráci Institutu turismu s regiony a informovali 

o fungování zahraničních zastoupení CzechTourismu.
■  Pracovní skupina pro přípravu návrhu zákona o cestovním ruchu.
■  Zahraniční zastoupení v zemích: Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, Benelux, 

Ukrajina, Británie, Skandinávie, Francie.
■  Nevyhovující stav v oblasti vyřizování žádostí o turistická víza v rámci zahraničních 

zdrojových trhů, kterých se to týká (Ukrajina, Rusko), kdy tento stav vážným způso-

bem poškozuje výkonnost trhu cestovního ruchu a příjmy z něj, a doporučení Vládě 
ČR urychleně zajistit nápravu situace.

■  Doporučení CzechTourismu a MMR ČR zajistit zpracování dat z oblasti ekonomic-
kých (finančních) přínosů cestovního ruchu pro veřejné rozpočty na pravidelné bázi 
a pravidelně zprostředkovávat tyto informace veřejnosti.

■  Nevyhovující stav legislativy v oblasti památkové péče a považuje tento stav za jeden 
z hlavních problémů v oblasti kultury. Komise upozornila na malou informovanost 
krajů o průběhu prací na novém zákonu o památkové péči a na to, že pracovních 
skupinách není zastoupena AKČR.

■  Prezentace projektu společnosti Three brothers „Karel IV. – 1316 – 2016 – 700 let od 
narození Otce vlasti“ a podporu dle rozhodnutí každého kraje.

Zasedání dne 21. 11. 2013 v Praze
■  Informace k zákonu o periodickém tisku a problematice zasílání výtisků krajským 

knihovnám.
■  Projektu Česko jede a o aktuálním stavu v oblasti cykloturistiky a spolupráce s kraji, 

kterou přednesl Jaroslav Martinek, Centrum dopravního výzkumu.
■  Zamítavé stanovisko ksoučasnému nastavení zapojení krajů do implementační struk-

tury kohezní politiky EU v ČR v programovém období EU 2014 – 2020 v oblasti ces-
tovního ruchu, kultury a památkové péče.

■  Požadavek na plné a nezastupitelné postavení v rámci regionální hierarchie imple-
mentace, a to v souladu se zákonem o krajích v rámci povinností a odpovědností kra-
jů v oblasti strategického rozvoje včetně role koordinační a řídící vůči jiným, územně 
nižším úrovním na území jednotlivých krajů.

■  Podpora systémové spolupráce krajů a s nimi spolupracujících regionálních filmových 
kanceláří v oblasti podpory filmového průmyslu s Czech Film Commission a obracet 
se na Czech Film Commission v oblasti konzultací a jednání s filmovými produkcemi.

KOMISE RADY AKČR PRO PREVENCI KRIMINALITY A SOCIÁLNĚ 
PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Předseda:  MUDr. Bohuslav Svoboda, primátor Hl.m. Prahy
Místopředseda:  Mgr. Taťána Nersesjan, radní Zlínského kraje 

V roce 2013 se konalo jedno zasedání komise

Zasedání dne 22. 3. 2013 v Praze
Témata:
■  volba vedení komise.
■  systém záchytných stanic.
■  Národního koordinační výbor kampaně „Mladí proti projevům nenávisti online“.
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KOMISE RADY AKČR PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Předseda: MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje
Místopředsedové: Jan Slámečka, zastupitel kraje Vysočina
  Ing. Aleš Boňatovský, MPA, 
 vedoucí oddělení krizového řízení, Pardubický kraj
 Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení IZSaO KÚ Středočeského kraje
   
V roce 2013 se uskutečnila dvě jednání komise:
Zasedání dne 19. a 20. 3. 2013 v Martinicích, Středočeský kraj
Zasedání dne 23. a 24. 10. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj

Komise na svých jednáních projednala
Zasedání dne 19. a 20. 3. 2013 v Martinicích, Středočeský kraj
■  Koncepce ochrany obyvatelstva.
■  Projekt „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace 

technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“.
■  Informace o návrhu novelizace legislativy, zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.
■  Financování akceschopnosti a potřeb jednotek SDH obcí, rozpočtové příspěvky krajů slož-

kám IZS a občanským sdružením v roce 2013 (prezentace – informace jednotlivých krajů).
■  Průběh novelizace branného zákonodárství.
■  Projekt středisek bezpečnosti jízdy Jihomoravského a Středočeského kraje.
■  Seznámení s Metodikou klasifikace zdrojů pitné vody pro nouzové zásobování oby-

vatelstva, která vychází z řešení „Metodika posuzování zdrojů nouzového zásobová-
ní vodou na bázi analýzy rizik.

■  Informace o činnosti výcvikového střediska MD ČR – Kojetín v roce 2013.

Zasedání dne 23. a 24. 10. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj
■  Preventivní výchovná činnost zaměřená na děti v ČR.
■  Blok prezentací – zhodnocení řešení červnové povodně 2013 – Poznatky a zkušenos-

ti krajů z řešení povodňové situace – záchranné a likvidační práce, úhrada prvotních 
nákladů a opatření k řešení krizové situace, obnova území (vystoupení – prezentace 
zástupců povodní postižených krajů).

■  Informace o současném stavu novelizace branné legislativy.
■  Poděkování a předání ocenění předsedy Komise RAKČR pro IZS a hejtmana Olo-

mouckého kraje příslušníkům IZS Olomouckého kraje zasahujících při červnových 
povodních.

■  Pravidla pro poskytování příspěvků kraje dobrovolným hasičům – občanským sdru-
žením.

■  Situace v postavení pracovišť krizového řízení a jejich personální zajištění na ORP.

KOMISE RADY AKČR PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Předseda komise:  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Místopředseda komise: Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina
   Jiří Šafránek, vedoucí odboru informačních 
  technologií Olomouckého kraje

V roce 2013 se uskutečnilo pět jednání komise, většina jednání byla současně 
zajištěna i videokonferenčně:
Zasedání dne 15. 2. 2013 v Jihlavě, kraj Vysočina
Zasedání dne 9. 4. 2013 v Hradci Králové, Královéhradecký kraj
Zasedání dne 13. 6. 2013 v Českých Budějovicích, Jihočeský kraj
Zasedání dne 2. 9. 2013 v Mikulově, Jihomoravský kraj
Zasedání dne 28. 11. 2013 v Plzni, Plzeňský kraj

Komise se zabývala velmi širokým oborem zajištění IT služeb pro kraje a vzájemnou 
komunikací s řídícími či pověřenými orgány, řešila i možnost zapojení programů IROP, 
budování infrastruktury a informačních sítí.
Na popud a na základě jednání této komise bylo uzavřeno Memorandum o podpo-
ře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy mezi 
AKČR a Ministerstvem vnitra.
Podrobněji jsou témata jednání Komise vyjmenována dále:

Zasedání dne 15. 2. 2013 v Jihlavě, Kraj Vysočina
■  Strategie rozvoje informační a komunikačních technologií regionů ČR v letech 

2013 – 2020.
■  Problematika jednání a další postup pro spolupráci se Správou základních registrů ČR.
■  Jednání 9. 4. 2013 v Hradci Králové, na konferenci „Internet ve státní správě a sa-

mosprávě ISSS”.
■  Digitální strategie krajů, informace a příprava dalšího postupu.
■  Spolupráce komisí pro IT Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí.

Zasedání dne 13. 6. 2013 v Českých Budějovicích, Jihočeský kraj
■  Komise jmenovala místopředsedy Petra Pavlince a Jiřího Šafránka.
■  Shrnula informace a další postup v realizaci Digitální strategie krajů.
■  Podpořila další vývoj videokonferenčního systému pro komunikaci krajů a možnost 

zapojení dalších subjektů do tohoto systému krajů a doporučuje jeho další rozvoj 
v souladu s dlouhodobou koncepcí.

■  Upozornila na nutnost podpory prevence elektronické kriminality a doporučuje ko-
ordinaci přípravy podkladů v jednotlivých krajích.
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Zasedání dne 2. 9. 2013 v Mikulově, Jihomoravský kraj
■  Komise vyslechla informace od představitelů MV ČR Petr Solského a Ondřeje Vesel-

ského, mj. koncepci směřování reformy veřejné správy, o propojení datového fondu 
a další spolupráci krajů a MV.

■  Seznámila se s aktuální informací k nové výzvě IOP.
■  Projednala a doporučila radě AKČR uzavření Memoranda mezi kraji a MV o podpoře 

výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy.
■  Podpořila realizaci projektu „Kraje pro bezpečný internet.
■  Konstatovala nezbytnost dalšího rozvoje videokonferenčního systému krajů a dopo-

ručuje krajům zajistit rozvoj a funkci videokonferenčních systémů a jejich financování.
■  Vyslechla informaci o srovnání užití informačních technologií v jednotlivých krajích.
■  Na základě nabídky MV ČR ke spolupráci v rámci řídícího výboru k e-Governmentu 

nominovala zástupce AKČR E. Pečenkovou a J. Šafránka.

Zasedání dne 28. 11. 2013 v Plzni, Plzeňský kraj
■  Komise se seznámila s projektem “Koordinační centrum pro zavádění E-Governmen-

tu ve veřejné správě” a dohodla se s realizátory na spolupráci.
■  Komise doporučila nákup mobilní videokonferenční jednotky.
Zazněly informace k:
■  Výzvě IOP, největší zájem je o služby technologického centra, bezpečnostní infra-

struktura, portál digitalizace, e-health.
■  Podpisu Memoranda o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních 

datových sítí veřejné správy mez AKČR a MV.
■  K projektu KIVS.
■  Rámcové smlouvě Microsoft.
■  Stavu projektů „Zajištění komunikační infrastruktury pro operační střediska základ-

ních složek integrovaného záchranného systému” (ITS NGN) a „Národní informační 
systém integrovaného záchranného systému” (NIS IZS).

■  Problematice programovacího období 2014+ a přístupu dozorových a kontrolních 
orgánů.

GRÉMIUM ŘEDITELŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ
Předsedkyně:  JUDr. Věra Vojáčková, 
 ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje  

V roce 2013 se konalo pět zasedání grémia:
Zasedání dne 15. 3. 2013 v Chomutově, Ústecký kraj
Zasedání dne 3. 5. 2013 v Novém městě na Moravě, Kraj Vysočina
Zasedání dne 14. 7. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj
Zasedání dne 11. 10. 2013 v Karlových Varech, Karlovarský kraj

Zasedání dne 29. 11. 2013 v Liberci, Liberecký kraj
Grémium se na svých jednáních pravidelně zabývalo nejdůležitějšími tématy: přenese-
ná působnost státní správy, přehled nových kompetencí a povinností krajů vyplývajících 
z novel závazných právních norem, spolupráce a komunikace mezi státní správou a sa-
mosprávou a společné projekty krajů. 

Grémium ředitelů KÚ na svých jednáních řešilo podrobněji následující problematiku:
Zasedání dne 15. 3. 2013 v Chomutově, Ústecký kraj:
■  Způsob řešení přeregistrace nestátních zdravotnických zařízení po zveřejnění nálezu 

Ústavního soudu ČR ze dne 27. 11. 2012.
■  Uplatňování § 96 Zákoníku práce v praxi.
■  Rozsudek Krajského soudu v Brně k veřejným zakázkám za právní služby.
■  Povinné zdravotní prohlídky uchazečů o zaměstnání.
■  Záměr převodu stavebních úřadů od ÚSC na stát.
■  Zveřejňování platů zaměstnanců.
■  Platové analýzy za rok 2012.
■  Stav zpracování strategií krajských úřadů.

Zasedání dne 3. 5. 2013 v Novém městě na Moravě, Kraj Vysočina:
■  Psychologické a morální aspekty práce vedoucího orgánu veřejné správy.
■  Řízení příspěvkových organizací.
■  Informace k aktuálním případům Veřejného ochránce práv dotýkajících se metodic-

kého působení krajských úřadů.
■  Informace k provádění systematických návštěv Veřejným ochráncem práv zdravot-

ních zařízení a zařízení sociálních služeb.
■  Vyhodnocení zastoupení krajů v Bruselu a záměr budoucí spolupráce krajů s institu-

cemi v Bruselu.
■  Převod financování sociálních služeb z MPSV na kraje.
■  Povolování činnosti zaměstnanců mimo pracovní poměr.
■  Projekt Řízení veřejných služeb v regionu s využitím skupiny zřízených příspěvkových 

organizací.

Zasedání dne 14. 6. 2013 v Olomouci, Olomoucký kraj:
■  Mezikrajský benchmarking 2012.
■  Metodický pokyn MPO č. 2/2013 k postupu živnostenských úřadů v případě stížností 

na spotřebitelskou smlouvu.
■  Návrh zákona o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě.
■  Legislativní plány krajů.
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Zasedání dne 11. 10. 2013 v Karlových Varech, Karlovarský kraj:
■  Příspěvek na výkon státní správy – Analýza výdajů a příjmů na výkon přenesené působ-

nosti, přehled nových kompetencí a povinností krajů v rámci přenesené působnosti.
■  Aplikace vyhlášky č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybra-

ných účetních jednotek.
■  Nové programové období EU na roky 2014 – 2020 a postavení krajů a regionálních 

rad v implementační struktuře.
■  Projekt AKČR Kraje pro bezpečný internet.
■  Projekt AKČR spolufinancovaný z prostředků EU Podpora v oblasti strategického 

řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů.

Zasedání dne 29. 11. 2013 v Liberci, Liberecký kraj:
■  Novela zákona o ochraně ovzduší.
■  Využití kontinuální výzvy č. 19 IOP – stanovisko krajů včetně předpokládaného obje-

mu finančních prostředků.
■  Povinné lékařské prohlídky před nástupem do praxe.
■  Čerpání dovolené zaměstnanců a provozní důvody dle § 218 odst. 1 zákoníku práce 

u ÚSC.

REVIZNÍ KOMISE RADY AKČR
Předseda: Bc. Lubomír Franc

V roce 2013 se konaly dvě zasedání komise:
Zasedání dne 7. 3. 2013 v Praze
Zasedání dne 11. 11. 2013 v Praze

Komise se pravidelně zabývala hospodařením Asociace krajů ČR a stavem projektů 
AKČR spolufinancovaných z prostředků EU.

Komise na svých jednáních řešila podrobně následující problematiku
Zasedání dne 7. 3. 2013 v Praze:
■  Účetní uzávěrka za rok 2012.
■  Plnění rozpočtu AKČR k 31. 12. 2012.
■  Zpráva auditora o výsledu hospodaření AKČR za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
■  Stav projektů AKČR kofinancovaných z prostředků EU
■  Připravovaný rozpočet AKČR na rok 2013

Zasedání dne 11. 11. 2013 v Praze:
■  Přehled čerpání rozpočtu AKČR za rok 2013.
■  Stav fondu rezerv AKČR.
■  Stav plnění projektů AKČR kofinancovaných z prostředků EU.
■  Příprava rozpočtu AKČR na rok 2014.

ZAHRANIČNÍ VZTAHY
Setkání hejtmanů krajů České republiky s diplomatickým sborem 2013
Dne 22. 5. 2013 se již podruhé setkali členové diplomatických sborů v ČR s hejtmany 
českých a moravských krajů. Po roce se tak opakovalo setkání, které má za cíl trvale 
rozvíjet přátelské a vzájemně výhodné vztahy se všemi zeměmi na základě vzájemného 
respektu a úcty.
Kraje hrají a chtějí hrát ještě větší roli v tzv. ekonomické diplomacii, ale i při získává-
ní investic do svých regionů. „Máme zájem i na rozvoji vědeckotechnických vazeb 
a kontaktů, na rozvoji školské a vědecké výměny, na diskuzi a otázkách týkajících se 
životního prostředí a dalších možných oblastí spolupráce“. Řekl po setkání s diplomaty 
Michal Hašek, předseda RadyAKČR.
Setkání se zúčastnilo téměř 40 diplomatů a spolu s hejtmany se v diskuzi věnovali sou-
časnému situaci v ČR, stávajícímu období hospodářské stagnace, kdy vláda ČR svými 
restriktivními opatřeními situaci zhoršila, a to i na krajské úrovni. Je prvořadou povin-
ností hejtmanů nedopustit další propad veřejných služeb a napomáhat ekonomickému 
rozvoji a tím i zaměstnanosti ve svých krajích.
„Mohu za sebe i za ostatní hejtmany vyjádřit naprostou připravenost podílet se na 
rozvoji konkrétních vazeb a projektů, budeme maximálně spolupracovat s našimi za-
hraničními partnery. Věříme, že z dnešního setkání vyplyne řada konkrétních poznatků 
a možností vzájemné spolupráce a že v nejbližší době budou hejtmani vítat diplomaty 
ve svých krajích“. Uzavírá předseda asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje 
Michal Hašek.

Dne 5. 12. 2013 se zástupci moravských krajů sousedících se Slovenskem sešli s paní 
Livií Klausovou, velvyslankyní ČR na Slovensku. 
Tématem setkání byla přeshraniční spolupráce moravských a slovenských krajů, spolu-
práce partnerských měst a obcí, ekonomická diplomacie a na závěr přijali za Asociaci 
krajů ČR pozvání paní velvyslankyně na pracovní jednání na Slovensko.

ZÁŠTITY
Asociace krajů ČR se při své činnosti setkává s mnoha žádostmi o podporu nejrůzněj-
ších projektů a při jejich udělování vždy zohledňuje jejich přínos pro kraje. Podporuje 
ty aktivity, které život v krajích pomáhají zlepšit či přispívají k informovanosti občanů.
V roce 2013 AKČR poctila svou záštitou následující projekty:
■  Soutěž „Česká dopravní stavba a technologie roku 2012“.
■  Konference „Trendy evropské dopravy 2013“.
■  3. ročník veletrhu autobusů a hromadné dopravy CZECHBUS 2013.
■  24. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH 2013.
■  26. ročník mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS/

LORIS 2012).
■  Významnými národním a regionálními konferencemi v roce 2013 pořádanými spo-

lečností Národní centrum Regionů, s.r.o.
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■  Cyklus konferencí – „Zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních 
prostředků při využívání elektronických tržišť“.

■  Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky.
■  Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE A ENVIBRNO 2013.
■  Dějepisná soutěž studentů gymnázií z České republiky a Slovenské republiky.
■  Projektu „Vlčí máky válečným veteránům v roce 2013.
■  10. ročník mezinárodní prodejní výstavy vín a odborných prezentací Víno a zdra-

ví – Víno a pokrmy pod názvem Vinařské Litoměřice 2013.
■  Machři roku 2013.
■  MISS Dětských domovů 2013.
■  Pěvecký festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou pro handicapované 

talenty.
■  Konference Moravské obce a města 2013.
■  Výstava Má vlast 2013.
■  Festival Americké jaro.
■  Národní projekt Enersol 2013.
■  Soutěž Zlatý Erb 2013.
■  Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO.
■  Floristická soutěž svazu květinářů a floristů.
■  Celostátní soutěž žáků odborných učilišť ČR Malíř, natěrač – juniorský talent.
■  Filmový dokument President T.G.Masaryk.
■  Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska a Dnům lidové architektury Čech, 

Moravy a Slezska.
■  Prezentace Slavných vil měst, krajů a České republiky v Bruselu 2013.
■  Veletržní projekt EUROTRANS 2013.
■  Festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2013.
■  Soutěž Talent roku 2014.
■  Veletrh cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2014.
■  Projekt TOP EXPO.
■  Odborná degustační soutěži piv „ ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2014.
■  Anketa „Kraj mého srdce 2013“.
■  Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO 2014.
■  Akce „Týden ranní péče“.
■  Dny teplárenství a energetiky 2014.
■  Akce Důvěryhodný dokument – Důvěryhodná organizace.
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KONTAKT
Sídlo:
Asociace krajů České republiky
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Korespondenční adresa:
Kancelář Asociace krajů ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Tel.: +420 236 003 481
Fax: +420 236 007 103
e-mail: indrova@asociacekraju.cz
www.asociacekraju.cz


