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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ASOCIACE KRAJŮ ČR 

Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám představil Výroční zprávu Asociace krajů České republiky za rok 2005.  
 Asociace se, od svého vzniku v červnu roku 2001, postupně stala uznávanou a etablovanou institucí, 
jejíž hlavním posláním je hájení a prosazování společných zájmů svých členů, krajů. Společně s dobou 
své existence a narůstajícím množstvím úkolů, uzrála doba, kdy Asociace krajů ČR poprvé vydává 
svou výroční zprávu, která, jak doufám, prohloubí otevřenou komunikaci s našimi partnery.
 Výroční zpráva se, vedle obecných informací o struktuře a fungování AKČR, zaměřuje na shrnutí 
aktivit jejích orgánů, Rady a komisí. V neposlední řadě výroční zpráva rekapituluje legislativní 
činnost Asociace a její zahraniční vztahy.  
 Byl bych rád, aby výroční zpráva pro ty z Vás, kterým se dostane do rukou, byla zdrojem  informací, 
který Vás názorně seznámí s organizací a posláním Asociace krajů ČR a umožní Vám utvořit si 
ucelený obraz o oblastech její činnosti.     

Evžen Tošenovský
předseda Asociace krajů České republiky a 
hejtman Moravskoslezského kraje
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O ASOCIACI KRAJŮ ČR

ÚVOD  Asociace krajů ČR (AKČR) je zájmovým sdružením právnických osob. 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 je díky své schopnosti vést debatu o všech záležitostech, které ovlivňují činnost krajů, 
mocným orgánem intenzivně pracujícím ve prospěch krajů. 

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 (např. v oblasti regionálních 
rozvojových programů).
 AKČR si klade za cíl usnadňovat svým členům výměnu zkušeností v mnoha oblastech veřejné 
správy, od systému vzdělávání přes zdravotnictví, informační technologie, oblast sociálního 
zabezpečení a jeho reformu až po životní prostředí. 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, jejími členy jsou hejtmani krajů a primátor 
hlavního města Prahy. Rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedy. Základním způsobem 
rozhodování Rady je zasedání. Rada je na zasedání usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 
většina všech jejích členů. Také k přijetí usnesení Rady je zapotřebí nadpoloviční většiny všech 
jejích členů. Souhlasu všech členů Rady je třeba k přijetí usnesení, jímž se mění stanovy, přijímá 
nový člen AKČR a stanoví výše členského příspěvku.
 
Členové Rady AKČR:
Předseda: Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
1. místopředseda: Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje
Místopředseda: Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
Místopředseda: JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje
Místopředseda: MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje
 MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy
 Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje
 RNDr. Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje
 Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje
 Ing. Michal  Rabas, hejtman Pardubického kraje 
 Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje
 Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje
 RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina
 RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského 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. 

2



5

Komise Rady AKČR  Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit komise a jmenovat 
a odvolávat jejich členy. Komise se skládají z předsedy, místopředsedy a dalších členů, každý z členů 
AKČR je v komisi zastoupen jedním zástupcem. Komise se schází podle potřeby, nejméně však 
jednou za tři měsíce. O průběhu zasedání se pořizuje zápis. Komise může pro plnění některých 
úkolů zřídit subkomisi. 

Kancelář AKČR  Kancelář AKČR zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů AKČR, organizačně 
a technicky zabezpečuje jejich činnost a plní další úkoly uložené Radou nebo předsedou. V čele 
stojí ředitel, který je za činnost Kanceláře odpovědný předsedovi. 
 Kancelář tvoří ředitel, legislativní a zahraniční oddělení. V roce 2005 pracovalo v kanceláři pět 
zaměstnanců:
Ředitel: RNDr. Jiří Mašek, CSc.
Asistentka ředitele: Zuzana Indrová
Legislativní oddělení: JUDr. Karel Koláček
Zahraniční oddělení: Ing. Eva Vrbová
 Mgr. Magda Mejstříková

FINANCOVÁNÍ  AKČR je financována formou pravidelných členských příspěvků určených pro 
provoz administrativního zázemí poskytovaného Kanceláří.

AKTIVITY V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

Výbor regionů  Asociace krajů ČR je zastoupena ve výboru Výboru regionů, poradního orgánu 
Evropské komise. Zástupci AKČR mají 14 míst ve 24 členné Delegaci České republiky ve Výboru 
regionů. Svaz měst a obcí ČR obsazuje svými zástupci 10 míst v Delegaci. 

Kongres místních a regionálních samospráv (CLRAE)  Asociace krajů má v Delegaci ČR 
v Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy 3 členy a 4 náhradníky. Další místa 
v Delegaci obsazuje Svaz měst a obcí ČR. 

AKTIVITY AKČR V ROCE 2005

ZASEDÁNÍ RADY  V roce 2005 proběhlo šest zasedání Rady Asociace krajů ČR

11. února 2005, Špindlerův Mlýn
Hlavní témata:
— Aktuální stav projednávání reformy evropských Strukturálních fondů a Kohezního fondu pro 
období 2007-2013.

— Plánování v oblasti vod. Na jednání vystoupili Ing. Václav Jirásek, organizační ředitel s.p. Povodí 
Labe a RNDr. Petr Kubala, ředitel pro správu povodí s.p. Povodí Vltavy.

15. dubna 2005, Ostrava
Hlavní témata:
— Reforma Lisabonské strategie a příprava Regionálních operačních programů. K bodu vystoupil 
Karel Fidla, ředitel firmy Interel European Public Affairs. 

3



6

24. června 2005, Praha
Hlavní témata:
— Dohoda o spolupráci mezi MMR ČR a AKČR. 
— Problematika regionálních operačních programů a návrh zajištění servisu pro koordinovaný 
postup krajů v jednotlivých fázích přípravy dokumentů.

— Zastoupení krajů v Bruselu.
— Jednání s ministrem vnitra Mgr. Františkem Bublanem.
— Rozdělení kompetencí na ochranu životního prostředí mezi kraji a Českou inspekcí životního 
prostředí. K tématu vystoupil Ing. Jan Slanec, ředitel České inspekce životního prostředí.

9. září 2005, Brno
Hlavní témata:
— Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky. K tématu vystoupili ministr pro místní 
rozvoj Mgr. Radko Martínek, Ing. Rostislav Vondruška, ředitel Czech Tourismu a Ing. Miroslav 
Elfmark, poradce ministra pro oblast cestovního ruchu.  
— Společné zastoupení krajů v Bruselu.

7. října 2005, Karlovy Vary
Hlavní témata:
— Jednání se zástupci a.s. České dráhy k problematice financování prokazatelné ztráty z poskytování 
veřejné služby dopravní obslužnosti. K tématu vystoupil Ing. Jiří Kolář, Ph.D., náměstek generálního 
ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

— Statistická služba ČR – základní charakteristika a hlavní priority a komentář k návrhu na 
vymezení regionů NUTS v České republice - aktuální stav. K tématu vystoupil Ing. Jan Fischer, 
CSc., předseda Českého statistického úřadu.

— Zákaz transformace zdravotnických zařízení na obchodní společnosti.

9. prosince 2005, Praha
Hlavní témata:
— Finanční nástroje a strategické direktivy pro podporu regionální politiky pro období 2007-2013: 
Společné jednání zástupců DG Regio, členů Rady AKČR, Komise Rady AKČR pro regionální 
rozvoj a zástupců vlády ČR.

— Národní inventarizace lesů. K tématu vystoupil Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů  

— Převod majetku ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na města a obce
— Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o krajském referendu a o změně 
některých zákonů.

LEGISLATIVA  Kraje jsou podle Legislativních pravidel vlády připomínkovým místy návrhů 
zákonů i podzákonných právních předpisů. Na základě rozhodnutí oprávněných orgánů AKČR lze 
vydat k návrhu právního předpisu stanovisko za AKČR. Toto Asociace krajů učinila v průběhu roku 
2005 několikrát, vždy se jednalo o stanovisko k návrhu právního předpisu zásadní povahy, na němž 
se kraje shodly.
 Obecně nutno podotknout, že úspěšnost stanovisek, příp. pozměňovacích návrhů AKČR k legislativě 
přijímané v roce 2005 byla do značné míry dána politikou vlády a složením Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 

Veřejná správa
— Tzv. dozorová novela, zákon č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/
2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 
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územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb.
 Přes snahu AKČR a krajů, zahrnující i vlastní pozměňovací návrh, se nepodařilo zabránit přijetí 
návrhu Ministerstva vnitra, kterým se výkon dozoru nad samostatnou působností obcí přenáší 
z krajských úřadů pouze na Ministerstvo vnitra. Dozor nad přenesenou působností obcí zůstává na 
krajských úřadech.

— Návrh zákona o územně správním členění státu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o územně správním členění státu.
 Nebyl schválen návrh Ministerstva vnitra, který předpokládal zřízení 8 správních krajů (resp. 
oblastí) v hranicích v podstatě totožných se současným členěním státu podle zákona č. 36/1960 Sb.  
AKČR a kraje opakovaně odmítaly snahy o vytváření jakýchkoliv jiných „dvojích krajů“ v hranicích 
odlišných od hranic krajů jako vyšších územně samosprávných celků a trvaly na tom, že konečným 
cílem musí být pouze takové řešení územně správního členění, jímž budou v ČR vytvořeny správní 
kraje v hranicích totožných s hranicemi samosprávných a plnohodnotných krajů.

— Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
AKČR se neúspěšně pokusila oddálit účinnost nového správního řádu a to z důvodu jeho 
neprovázanosti na speciální právní normy a nedostatečnou přípravu na jeho aplikaci ze strany 
státu.

— Příspěvek na výkon státní správy
AKČR na různých úrovních upozorňovala na nepříznivou situaci ve financování přenesené působnosti 
ze strany státu za rok 2004. Výše pokrytí nákladů byla pouhých 65% a při vzniku nových agend 
nebylo státem v naprosté většině případů řešeno jejich financování. V roce 2005 se tato situace 
nezlepšila.

Zdravotnictví  Prvořadým tématem v oblasti  zdravotnictví byla snaha Ministerstva zdravotnictví 
o zákaz transformace zdravotnických zařízení krajů do formy obchodních společností a následný 
převod již založených obchodních společností do zvláštní formy neziskového zdravotnického 
zařízení. Proti těmto snahám se AKČR a kraje striktně, avšak neúspěšně stavěly v průběhu celého 
legislativního procesu.
— Ustanovení § 99a novely zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 392/2005 Sb.) zakázalo 
převádět zdravotnická zařízení do formy obchodních společností.

— Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, převádí zdravotnická 
zařízení uvedená v jeho příloze ex lege do formy neziskového zdravotnického zařízení.

Sociální věci  AKČR a kraje se aktivně podílely na přípravě nového zákona o sociálních službách 
(zákon č. 108/2006 Sb.).

Ostatní  AKČR dále připravila vlastní stanoviska k novele zákona o podpoře regionálního 
rozvoje (zákon č. 109/2006 Sb.), novele zákona o lesích,  školskému zákonu, zákonu o Státním fondu 
dopravní infrastruktury a dalším návrhům právních předpisů z oblasti školství, dopravy apod.
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ZAHRANIČNÍ VZTAHY  Asociace krajů ČR podobně jako SMO ČR navrhují za samosprávy 
nominace členů Výboru regionů vládě ČR. V roce 2005 měla Česká republika celkem 12 členů a 12 
náhradníků ve Výboru regionů, z nichž 7 členů a 7 náhradníků tvořili krajští zastupitelé nominovaní 
Asociací krajů ČR.

Členové delegace ČR ve Výboru regionů za AKČR

Členové:
MUDr.Pavel Bém (ODS) primátor hlavního města Praha, předseda delegace
František Slavík (KDU-ČSL) zastupitel Zlínského kraje
Ing. František Dohnal (KDU-ČSL) 1. náměstek hejtmana kraje Vysočina 
Ing. Roman Línek (KDU-ČSL) náměstek hejtmana Pardubického kraje 
JUDr. Josef Pavel  (ODS) hejtman Karlovarského kraje
Ing. Evžen Tošenovský  (ODS) hejtman Moravskoslezského kraje 
RNDr. Jan Zahradník (ODS) hejtman Jihočeského kraje

Náhradníci:
Ing. Petr Bendl (ODS) hejtman Středočeského kraje
RNDr. Ivan Kosatík  (KDU-ČSL) náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Stanislav Juránek (KDU-ČSL) hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Vladimír Derner (KDU-ČSL) zastupitel Královéhradeckého kraje
Ing. Jiří Šulc (ODS) hejtman Ústeckého kraje
Petr Skokan (ODS) hejtman Libereckého kraje
MUDr. Petr Zimmermann (ODS) hejtman Plzeňského kraje

Členové AKČR se v roce 2005 aktivně zúčastňovali plenárních zasedání Výboru regionů a jednotlivých 
komisí Výborů regionů a věnovali se tématům společného zájmu jako například posílení role obecních 
a regionálních samospráv ve vztahu k evropským institucím, praktická aplikace Lisabonské strategie, 
rozvoj transevropské dopravní sítě TEN – T, strukturální a kohezní politika pro období 2007-2013.
 Rovněž v Kongresu místních a regionálních samospráv působí zástupci  Asociace krajů ČR.
Členové Rady AKČR se ve dnech 25. - 27. dubna 2005 setkali v Podbanském se slovenskými předsedy 
samosprávných kraj a vyměnili si zkušenosti z fungování samospráv v obou zemích.

ČINNOST KOMISÍ 

Komise Rady AK ČR pro veřejnou správu
Předseda: JUDr. Jiří Němec, Liberecký kraj
Místopředseda:  RNDr. Igor Poledňák, Jihomoravský kraj

Komise pro veřejnou správu se v roce 2005 sešla čtyřikrát  a věnovala se zejména těmto tématům:
— Zachování kompetence výkonu dozoru nad samostatnou působností obcí krajům, resp. v rámci 
přenesené působnosti krajským úřadům.

— Zákon o územně správním členění státu a odmítnutí vzniku 8 správních krajů. 
— Účinnosti nového správního řádu. 
— Předložení  námětů na snížení administrativní zátěže, kterou s sebou přináší výkon státní správy 
na úrovni územních samosprávných celků.

Komise Rady AK ČR pro školství a sport
Předsedkyně: PhDr. Jaroslava Wenigerová, Moravskoslezský kraj
Místopředsedové: Ing. Bc. Marie Hrdinová, Jihočeský kraj
 Ing. Pavel Kouda, Ústecký kraj
 Ing. Pavel Sekanina, Olomoucký kraj
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Komise pro školství a sport se v roce 2005 sešla pětkrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Problémy vzniklé přijetím zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících, v platném znění. 

— Požadavek vytvoření Národní soustavy kvalifikací, která by měla přispět k růstu kvalifikovanosti 
pracovníků a také podpořit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

— Čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu.
— Příprava Národního rozvojového plánu ČR pro programové období 2007-2013, jehož součástí je 
Operační program Vzdělávání. Vymezení základních kompetencí Ministerstva práce a sociálních 
věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
— Podněty pro spolupráci České školní inspekce se samosprávnými orgány krajů.
— Rámcové vzdělávací programy.

Komise Rady AK ČR pro kulturu a památkovou péči
Předsedkyně: PaedDr. Martina Matějková, kraj Vysočina
Místopředsedové: Ing. Jan Letocha, Jihomoravský kraj
 Ing. Miroslav Brýdl, Pardubický kraj

Komise pro kulturu a památkovou péči se v roce 2005 sešla šestkrát a věnovala se zejména těmto 
tématům:

— Financování kultury a památkové péče v jednotlivých krajích.
— Správa majetku NPÚ a územních pracovišť, úloha NPÚ v péči o kulturní dědictví s přihlédnutím 
k roli krajů, řešení památkové péče, koncepce.

— Programy MK ČR v oblasti památkové péče.
— Kulturní dědictví krajů – krajské priority.
— Problematika převodu památek do vlastnictví krajů.

Komise Rady AK ČR pro regionální rozvoj
Předseda: Ing. Roman Línek, Pardubický kraj
Místopředsedkyně: Ing. Marie Černá, Kraj Vysočina 

Komise pro regionální rozvoj se v roce 2005 sešla sedmkrát a věnovala se tématu:
— Problematika přípravy krajů na využívání fondů EU v rámci plánovacího období 2007-2013. 

Komise Rady AK ČR pro dopravu
Předseda: Ing. Václav Kodet, Kraj Vysočina
Místopředseda komise: Karel Vyšehradský, Středočeský kraj

Komise pro dopravu se v roce 2005 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Dopravní politika státu: Dokument „Generální plán rozvoje infrastruktury“. 
— Problematika ČD – prokazatelnost ztráty ČD
— Financování silnic I. tříd a dálnic a zajištění údržby silnic I. tříd
— Dopravní politika pro léta 2005-2013“
— Vodní doprava
— Místní komunikace ve městech a obcích 
— Rozsah dálkové a regionální železniční dopravy, metodika zúčtování fixních a variabilních 
nákladů a přepravních tržeb na jednotlivé traťové úseky železniční sítě.

— Správa a údržba silnic 
— Vývoj legislativy v oblasti dopravní politiky.

Komise Rady AK ČR pro životní prostředí a zemědělství
předseda: Radim Zika, Liberecký kraj
místopředseda: Ing. Václav Horák, Jihomoravský kraj
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Komise pro životní prostředí a zemědělství se v roce 2005 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména 
těmto tématům:

— Legislativní iniciativa Královéhradeckého kraje ve věci změny zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

— Problematika „starých ekologických zátěží“ 
— Zákonodárná iniciativa hl. m. Prahy týkající se přeřazení svozu a likvidace komunálního odpadu 
ze základní do snížené sazby DPH

— Plánování v oblasti vod a zapojení krajských úřadů
— Předkládání a posuzování projektů do Strukturálních fondů a Operačního programu Infrastruktura
— Financování místních akčních skupin
— Příspěvek na hospodaření v lesích
— Regionální operační program; Tématický operační program
— Naplňování Plánu odpadového hospodářství v praxi – jeho legislativní síla
— Vazby regionálního rozvoje, ochrany životního prostředí a pozemkových úprav

Komise Rady AK ČR pro cestovní ruch
Předseda: Ing. Jindřich Ondruš, Zlínský kraj 
Místopředsedové: Ing. Jiří Behenský, Karlovarský kraj
 Mgr. Olga Kalčíková, Plzeňský kraj  

Komise pro cestovní ruch se v roce 2005 sešla pětkrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Podpora destinačního managementu v jednotlivých krajích, struktura krajských oddělení či 
odborů cestovního ruchu (CR)

— Návrh koncepce podpory domácího CR
— Změny turistických regionů definovaných CzechTourismem v souvislosti s žádostí o vznik 
samostatného turistického regionu Jeseníky

— Veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR v roce 2006
— Výsledky šetření (Jak dál v CR, Monitoring návštěvníků – letní etapa)    
— Základní východiska pro dopracování Koncepce rozvoje CR 

Komise Rady AK ČR pro sociální záležitosti
Předseda: Miloslav Plass, Královéhradecký kraj

Komise pro sociální záležitosti se v roce 2005 sešla pětkrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Zákon o sociálních službách
— Financování sociálních služeb (dotace krajům ze státního rozpočtu na sociální služby na rok 
2006, dotační politika státu ve vztahu k nestátním neziskovým organizacím v roce 2006)
— Čerpání financí z prostředků ESF
— Zavádění standardů kvality v sociálních službách do praxe
— Komunitní plánování 
— Institucionalizace plánování sociálních služeb
— Benchmarking sociálních služeb
— Sociální hospitalizace - legislativní iniciativa Olomouckého kraje
— Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
— Osobní asistence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na základních školách a středních 
školách

Komise Rady AK ČR pro zdravotnictví
Předseda: Mgr. Ing. Pavel Karpíšek, Plzeňský kraj
Místopředsedové: MUDr. Vladimír Záhorský, Ústecký kraj
 Ing. Pavel Hájek, Kraj Vysočina
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Komise pro zdravotnictví se v roce 2005 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Stanovisko k poslaneckému návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických 
zařízeních 

— Stanovisko k novele zákona o ochraně veřejného zdraví (zákaz transformace zdravotnických 
zařízení) 

— Stanovisko k úhradám zdravotní péče v 2. pololetí roku 2005
— Stanovisko k návrhu zákona o zdravotní péči (zabezpečení pohotovostní péče)
— Návrh na zrušení Institutu zdravotní politiky a ekonomiky příspěvkové organizace MZ ČR
— Možné zdroje financování z fondů EU
— Problematika zdravotnické záchranné služby

Komise Rady AK ČR pro financování krajů
Předseda: Ing. Vladislav Vilímec, Plzeňský kraj
Místopředseda: Ing. Jiří Červenka, Karlovarský kraj

Komise pro financování krajů se v roce 2005 sešla třikrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Zákonodárná iniciativa Hlavního města Prahy - novela zákona o DPH 
— Dopady nového školského zákona a novely lesního zákona do financování krajů 
— Zákon č. 531/1990Sb., o územních finančních orgánech 
— Problematika financování ROP 
— Kritéria rozdělení prostředků EU v rámci ROP na jednotlivé NUTS
— Snižování daňových příjmů samospráv na základě vládních rozhodnutí ( Sazka a jiné)
— Problematika majetkoprávního vypořádání majetku pod komunikacemi 
— Převody nemovitostí z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
— Příspěvky na hospodaření v lesích 

Komise Rady AK ČR – Grémium ředitelů krajských úřadů
Předseda: Josef Kubiš, Středočeský kraj

Komise grémium ředitelů se v roce 2005 sešla sedmkrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Vytvoření subkomise pro informatiku
— Projekt „Lepší koordinace ústřední státní správy směrem k územní veřejné správě“
— Informace o aktuálním stavu projednávání reformy evropských Strukturálních fondů a Kohezního 
fondu pro období 2007-2013 v rámci Resortní koordinační skupiny MMR pro strukturální opatření 
2007-2013”
— Problematika provozně-technické náročnosti čerpání evropských fondů v období
2007-2013 dle uvažovaných variant
— Porovnání služeb a činností zajišťovaných v jednotlivých krajích outsorcingem, porovnání 
pojištění majetku v jednotlivých krajích,

— Porovnání finančních výdajů na členy zastupitelstev v jednotlivých krajích
— Příspěvek na přenesený výkon státní správy
— Jednotná klasifikace činností při výkonu VS  
— Prezentace Benchlearningového projektu – výměna zkušeností KÚ z aplikace CAF 
— Prezentace výstupů z hodnocení KÚ Moravskoslezského kraje z pohledu klienta 
— Komunikace samosprávy a krajských úřadů se starosty
— Návrh pracovní skupiny zabývající se benchmarkingem mezi krajskými úřady
— Informace o připravovaných rozpočtech na rok 2006

Komise Rady AK ČR pro vztahy s veřejností
Předsedkyně: Mgr. Katherini Koláčková, Moravskoslezský kraj
Místopředseda: Mgr. Martin Kupka, Středočeský kraj
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Komise pro vztahy s veřejností se v roce 2005 sešla pětkrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Organizace soutěže Zlatý erb
— Různá praxe vydávání krajských novin
— Nová podoba loga a jednotného vizuálního stylu Asociace krajů ČR
— Podoba webové prezentace Asociace krajů ČR
— Příprava na přechod z analogového na digitální televizní vysílání
— Společný Den otevřených dveří

ENGLISH

During their initial meeting in June 2001, which took place just one year after establisment of regions 
by law No. 129/2000, the elected presidents of regions iniciated creation of  the Associations of 
Regions to deal with issues of public policy and governance relating to the regions. The association‘s 
ongoing mission is to support the work of the governors by providing a bipartisan forum to help 
shape and implement policies which influence regions and life of their citizens and to solve regional 
problems and challenges. 
 The Association of Regions of the Czech Republic is the collective voice of the regions represented 
by presidents of the regions (“hejtman”) and Lord Mayor of the City of Prague. The highest body of 
the Association is the Associations´ Council (Rada Asociace krajů) whose members are presidents, 
delegated by individual regions. Despite Associations short history its belongs to the most respected 
public policy organizations and powerful lobbying bodies due, in large part, to AK ČR ability to 
lead the debate on issues that impact regions in the Czech republic. 
 AKČR provides presidents of the regions and their senior staff members with services that range 
from representing regions in the Parliament and in  EU institutions on key public policy issues 
to developing policy reports, statements and initiatives on regional development programs and 
providing forum for regional government councilors and public administrators. AK ČR facilitates 
best practices exchange on issues that range from education and health to technology, social system 
welfare reform, the environment etc. AK ČR provides support to the regions in their international 
activities and assists Czech regional members of the Committee of the Regions.

AK ČR has always influenced major public policy issues and promoted the common interests and 
rights of regions joined in the in the Association by the tenets of the European Charter of the Local 
Self-Government

WHO ARE AK ČR MEMBERS AND HOW IS IT ORGANIZED?
 The members of the Assocation are all  Czech and Moravian regions and the  City of Prague (itself 
being considered as regional tier of self-government while being a municipality at the same time).  
The highest Body of the Association is Council. According to statutes the  members of  Associations´ 
Council are all presidents of the regions and Lord Mayor of Prague. Council elects a chairman and 
three vice chairmen and decides on creation of several committees which serve as advisory bodies to 
the board that runs the organization. There are  usually for example following standing committees 

-- on Regional Development; Reform of Public Administration System, Financing of Regions,  
Education, Public Health; Environment and Agriculture; Transport, Tourism that provide a venue 
for councillors to examine and develop policy positions on key national and European issues. 

Cutting-edge issues for regions  recently have been :
reform of the system of public administration, reform of the system of financing of regions,
reform of the system of public health providers, optimalisation of  secondary and vocational schools 
under region supervision , maintenance of roads  etc.  

4
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The ongoing process of devolution of public administration in the Czech republic brings itself 
for regions the challenge to struggle for the reform of current outdated system of public finances, 
which doest not reflect the changed competencies on part of regions and  does not correspond with 
newly acquired regional tasks. Regions promote adjustment that would enable management of new 
competencies with adequate financial resources. 

WHEN DOES THE ASSOCIATION MEET?
 The Council of Association convenes every 6 to 8 weeks at 2 days meetings hosted by individual 
regions which provide enough time for informal as well as more structured discussions. During 
these meetings, governors focus primarily on central government-regions issues. The Board as well 
as the advisory standing committees select different locations for the meetings based upon bids from 
regions interested in hosting the meeting. 

WHAT DO THE PRESIDENTS OF REGIONS DO AT AK ČR  MEETINGS?
 The business agenda of the two-day schedule usually includes one plenary session where the 
Presidents of regions consider and approve policy positions on issues impacting regions. Plenary 
session also may feature major guest speakers, including the ministers, members of central govenment, 
members of Parliament, directors of public agencies, CEO of various NGOs, public ogranizations 
leaders, foreign dignitaries and CEOs of international corporations.
 According to many presidents, one of the most valuable and useful aspects of AKČR meetings is 
that they provide an opportunity for them to discuss ideas, issues and share problems and solutions 
with their colleagues. These sessions are scheduled throughout the business agenda so „hejtmans“ can 
have candid, semi-private discussions with their colleagues.

HOW IS ASSOCIATION FUNDED?
 Individual regions pay dues to belong to AK ČR and these revenues fund activities and l operations 
of the organization — the information and advocacy staff for AK ČR (currently 5 people). 

WHAT IS BUREAU OF THE ASSOCIATION OF THE REGIONS?
 Bureau is body that executes the decisions of the Association authorities. and provides support in 
the organisational and technical affairs. Bureau is headed by the Director who is responsible to the 
President of Association for activities of the Bureau.
Bureau has staff of 5.
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Zpráva auditora 
za období

od 1.1.2005  do 31.12.2005
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ZZpráva
auditora o v d u i a í o auditu o ia  ra   r pub i
ur á ad   o ia  ra   r pub i .

Ov i i s   i o  t  výkaz  a  roz o tu so ia  kra  sk  r ub ik  s  
sídlem Zborovská 11,  Praha 5,  -  O : 0 3 31   k 31. rosi i 2005. Za sestave í et í 
záv rk  e od ov d ý statutár í or á  s ole osti. a í lohou e v dat a základ   
provedeného auditu výrok k t mto výkaz m a erpání rozpo tu. 

K provedení auditu b la p edlo ena etní záv rka  skláda í í se z rozvahy (bilance), výkazu 
zisku a ztráty, p ílohy, dále  etní doklady, etní knihy a etní záznamy za období          
od 1.1. do 31.12.2005. 

Audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy ( ISA 800 – audit pro 
zvlá tní ely, zákon 5 3 1 1 Sb., o etnictví). yto auditorské standardy požadují, aby 
byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal p im enou jistotu, že výkazy 
neobsahují významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výb rovým zp sobem provedené 
ov ení d kazních in ormací prokazujících ástky a skute nosti uvedené ve výkazech. Audit 
rovn ž zahrnuje posouzení použitých etních postup  a významných odhad   provedených 
vedením a dále posouzení  p im enosti celkové prezentace  etních výkaz . omníváme 
se, že provedený audit poskytuje p im ený základ  pro vyjád ení  výroku auditora.

od  a o ázoru  t i tví o ia  ra   r pub i  za období od 
1.1.2005 do 31.12.2005 v d o p  pr az  zp ob  v souladu se zákonem      

. 5 3 1 1 b.  o etni tví a p íslu n mi p edpis  esk  republik . Vynaložené
náklady odpovída í  dle na e o názoru  innostem  které souvisí se  tanovami  

so ia e kra  eské republiky. ozpo tové v da e  sou erpány v rámci
sc válené o rozpo tu za sledované období. 

V Praze dne 23.b ezna 200

CONSULTATIO - AUDIT s.r.o. Ing. Jaroslav Vošta
Osv d ení . 118 odpov dný auditor
Korunní 129, Praha 3 íslo osv d ení10 2

P ílohy :
Rozvaha ke dni 31.12.2005
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2005 Výtisk íslo:      
P íloha k etní záv rce za rok 2005
Pln ní rozpo tu k 31.12.2005 Po et výtisk :  
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ílo a 

Rozvaha  k 31.12.2005

Výkaz zisku a ztrát    k 31.12.2005

P íloha k etní záv rce  k 31.12.2005

Pln ní rozpo tu  Asociace kraj  R  pro rok 2005
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KONTAKT

Kancelář AKČR
Zborovská 11
150 21 Praha 5
t: 257 280 530
f: 257 280 639
e-mail: indrova@kr-s.cz
www.asociacekraju.cz
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