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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ASOCIACE KRAJŮ ČR

Vážení přátelé,
již podruhé se společně setkáváme nad Výroční zprávou Asociace krajů České republiky. I letos 
v ní můžete najít potřebné informace o její struktuře a fungování. Výroční zpráva shrnuje aktivity 
orgánů AKČR, její Rady a komisí, rekapituluje legislativní činnosti i úspěchy v oblasti zahraničních 
vztahů.
 Rok 2006 byl pro AKČR důležitým. Rada AKČR v jeho průběhu vydávala svá stanoviska 
k otázkám, které se dotýkaly krajů, opakovaně iniciovala důležitá setkání, pružně reagovala 
na aktuální politické a společenské otázky. Na svých zasedáních se mimo jiné velmi intenzivně zabývala 
přípravou krajů na čerpání fi nančních prostředků z fondů Evropské unie v programovacím období 
2007-13, upozorňovala na možná úskalí mýtného systému v ČR, v době vládní krize jasně vyslovila 
své stanovisko k současné politické situaci. Poprvé se také ocitla v roli tvůrce zákonodárné iniciativy, 
a to v souvislosti se schvalováním problematického zákona o veřejných neziskových ústavních 
zdravotnických  zařízeních. Ústavní soud nakonec zrušil nejproblematičtější ustanovení zákona 
a alternativní návrh zákona tak ztratil na své naléhavosti. Asociace krajů ČR tak svou činností jen 
potvrdila, jak důležité jsou zkušenosti  krajů ve veřejné sféře a jak, často s předstihem, dokáže 
svými podněty upozorňovat na možné problémy a navrhovat cesty k jejich řešení. 
 Vážení přátelé, dovolte mi na tomto místě vyslovit přání, aby Výroční zpráva Asociace krajů ČR, 
kterou nyní držíte ve svých rukou, byla pro Vás přínosným zdrojem informací o této organizaci 
a přispěla k získání přehledu o jejích aktivitách.

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 to díky své schopnosti vést debatu o všech záležitostech, které ovlivňují činnost krajů 
a účinně pracují 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, 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 

2

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 Asociace krajů ČR
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Členové Rady AKČR:
Předseda:                  
1. místopředseda:  
Místopředseda:   
Místopředseda:   
Místopředseda:   

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. 
 Poslední volba předsedy a místopředsedů v souvislosti s vypršením dvouletého mandátu proběhla 
15. prosince 2006 na 14. zasedání Rady AKČR v Plzni. 

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 2006 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, 
  po jejím odchodu od 11/2006 Mgr. Markéta Vagenknechtová

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

ČLENST VÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH

Výbor regionů  Asociace krajů ČR je zastoupena ve Výboru regionů, poradním orgánu EU. Podobně 
jako Svaz měst a obcí ČR navrhuje nominaci svých zástupců vládě ČR. V roce 2006 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. Předsedou Delegace za ČR ve Výboru regionů je 
MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy. K zabezpečení administrativních úkonů, organizačních 
a technických záležitostí jmenuje Delegace na základě návrhu předsedy národního koordinátora, který 
spolupracuje s AKČR a SMO ČR. Národním koordinátorem Delegace za ČR ve Výboru regionů je  
Mgr. František Cipro. 

Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje
Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje
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 Vysočiny
RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje



Kongres místních a regionálních samospráv (CLRAE)  Asociace krajů ČR 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. V roce 2006 měla AKČR v Delegaci ČR tyto členy 
a náhradníky:

AKTIVITY AKČR V ROCE 2006

ZASEDÁNÍ RADY  V roce 2006 proběhlo devět zasedání Rady Asociace krajů ČR, z toho dvě 
zasedání mimořádná.

12. ledna 2006, Brno –  8. zasedání Rady AKČR
Jednání se uskutečnilo u příležitosti veletrhu Regiontour 2006.
 Důležitým bodem jednání byla problematika zdravotnictví, zejména pak návrh zákona o veřejných 
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních projednávaný v Poslanecké sněmovně.
 Členové Rady AKČR se shodli na tom, že chtějí, aby zdravotnické záchranné služby zůstaly 
i nadále v kompetenci krajů. Zároveň odmítli myšlenku, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna 
požadovala po krajích vrácení přeplatků za dobu, kdy byly záchranné služby řízeny státem.
 Hejtmani se také zabývali vypracováním společné koncepce cestovního ruchu v ČR.

Členové
Ing. Jana Fischerová (ODS)
Členka zastupitelstva kraje Vysočina

Ing. Rostislav Všetečka  (ODS)                    
Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

MUDr. Petr Zimmermann (ODS) 
Hejtman Plzeňského kraje

Náhradníci
MUDr. Pavel Bém  (ODS)    
Primátor hlavního města Praha

František Slavík (KDU-ČSL)
Člen zastupitelstva Zlínského kraje

Mgr. Pavel Drobil (ODS)
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Ing. Marie Černá  (SNK-ED)    
Náměstkyně hejtmana kraje Vysočina
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Členové
MUDr. Pavel Bém  (ODS)
Primátor hlavního města Prahy

Bc. Ondřej Benešík (KDU-ČSL)
Zastupitel Zlínského kraje

RNDr. Jan Zahradník (ODS)                  
Hejtman Jihočeského kraje

Ing. Roman Línek (KDU-ČSL)
1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

Ing. Stanislav Juránek (KDU-ČSL)
Hejtman Jihomoravského kraje

JUDr. Josef Pavel  (ODS)
Hejtman Karlovarského kraje

Ing. Evžen Tošenovský  (ODS)
Hejtman Moravskoslezského kraje

Náhradníci
Ing. Petr Bendl (ODS)                    
Hejtman Středočeského kraje

Ing. Rostislav Všetečka  (ODS)  
Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

MUDr. Petr Zimmermann (ODS) 
Hejtman Plzeňského kraje

RNDr. Miloš Vystrčil (ODS)   
Hejtman Vysočiny

Ing. Pavel Horák (KDU-ČSL)                     
Náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Ing. Jiří Šulc (ODS)                    
Hejtman Ústeckého kraje

Petr Skokan (ODS)
Hejtman Libereckého kraje
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23. ledna 2006, Praha – mimořádné zasedání Rady AKČR
Mimořádné jednání k návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.

14. února 2006, Praha – mimořádné zasedání Rady AKČR
Rada AKČR formulovala a schválila základní teze návrhu zákona o neziskových organizacích.
 Zabývala se dále tématem budování implementační struktury programovacího období 2007-13 
a v souvislosti s tím nabídkou na „Zpracování jednotné implementační struktury Regionálního 
operačního programu pro regiony NUTS II pro období 2007-13“. Členové Rady AKČR také schválili 
návrh nového rozdělení zástupců AKČR do komisí Výboru regionů a podpořili legislativní iniciativu 
Moravskoslezského kraje na změnu zákona o krajích.

3. března, Jihlava – 9. zasedání Rady AKČR
Na zasedání proběhlo společné jednání s náměstkem ministra kultury Františkem Formánkem. 
Tématem jednání byla změna zákona o státní památkové péči a podmínky převodu státních 
kulturních památek na kraje.
 Proběhlo společné jednání hejtmanů a primátora a Dany Bérové, ministryně informatiky ČR. 
Hlavní témata: informační společnost v IOPu a ROPech, projekt internetizace knihoven, fi nancování 
společných projektů v roce 2006, broadbandový fond a koncepce digitálního vysílání v ČR.
 Členové Rady AKČR také jednali s ministrem pro místní rozvoj Radko Martínkem 
o harmonogramu přípravy České republiky na čerpání fi nančních prostředků ze strukturálních fondů 
a fondu soudržnosti EU v letech 2007-13. 

Tisková konference Rady AKČR a ministra pro místní rozvoj Radko Martínka

Zprava: Petr Bendl, Stanislav Juránek, Evžen Tošenovský



28. dubna 2006, Zlín – 10. zasedání Rady AKČR
Hlavními body jednání bylo plánovací období 2007-13, především zajištění společné přípravy 
regionálních operačních programů mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a kraji a také problematika 
Programu obnovy venkova Ministerstva zemědělství ČR.
 Rada AKČR projednala fi nální verzi návrhu zákona o neziskových organizacích. 
 Hejtmani podpořili návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se 
mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Zabývali se také Koncepcí státní 
politiky cestovního ruchu České republiky na léta 2007-13.

Zasedání Rady AKČR ve Středočeském kraji

9. června 2006, Nedvězí – 11. zasedání Rady AKČR
Jedním z hlavních témat jednání byla diskuse o výši prostředků pro regionální operační programy 
pro plánovací období 2007-13 a jejich rozdělení mezi jednotlivé regiony NUTS II. Jednání se 
zúčastnili i představitelé Svazu měst a obcí ČR.
 Členové Rady se shodli na dalším postupu ve vztahu k zákonu o veřejných neziskových ústavních 
zdravotnických zařízeních.
 Hejtmani a primátor hl. m. Prahy se také zabývali nabídkou velvyslance ČR při EU Jana Kohouta 
týkající se možnosti využití prostor Českého domu v Bruselu pro krajská zastoupení.
 Primátor hl. m. Prahy seznámil hejtmany se záměrem uspořádat v letech 2016, resp. 2020 Letní 
olympijské hry. 

13. září 2006, Brno – 12. zasedání Rady AKČR
Členové Rady AKČR jednali o nabídce Ministerstva zahraničních věcí na využití prostor Stálého 
zastoupení České republiky v Bruselu.
 Hostem jednání byl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák. Spolu s ním členové 
Rady diskutovali o technických problémech aplikace stávající podoby zákona o veřejných 
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, zejména před koncem fi skálního roku.
 Proběhla diskuse se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, v níž kraje opětovně vyzvaly 
k navýšení procentního podílu na regionální operační programy.

6. října 2006, Karlovy Vary – 13. zasedání Rady AKČR
Zasedání se uskutečnilo u příležitosti festivalu Tourfi lm 2006.
 Stěžejním bodem programu bylo jednání s ministryní zemědělství ČR Milenou Vicenovou 
na téma komplexního rozvoje venkova a vodního a lesního hospodářství. Členové Rady AKČR 
jednoznačně přivítali návrh ministryně Vicenové na to, aby došlo k posílení vlivu krajů při správě 
vodního a lesního hospodaření formou členství hejtmanů v dozorčích radách jednotlivých s.p. 
Povodí a Lesy ČR. Společně diskutovali také o otázce překryvů mezi ROPy a Programem rozvoje 
venkova. Dále jednali o problematice protipovodňových opatření. 
 Rada AKČR jednomyslně přijala stanovisko, ve kterém vyzvala k urychlenému vyřešení současné 
nestabilní politické situace.
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15. prosince 2006, Plzeň – 14. zasedání Rady AKČR
V úvodu zasedání proběhla v souvislosti s vypršením dvouletého mandátu volba předsedy 
a místopředsedů AKČR. Ke změnám na postech předsedy a místopředsedů nedošlo.
 Jedním z hostů byl Jiří Kolář, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu. 
Tématem jednání bylo fi nancování modernizace vozidel v regionální železniční osobní dopravě.
 Se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj hejtmani opakovaně řešili přípravu krajů na čerpání 
z fondů EU, konkrétně fungování Úřadů Regionálních rad regionů soudržnosti a nastavení systému 
plateb a podmínek poskytnutí dotací MMR pro tyto úřady v období 2007-13.

Zasedání Rady AKČR v Plzeňském kraji

LEGISLATIVA  I v průběhu roku 2006 Asociace krajů ČR vydávala svá stanoviska zejména 
k zásadním návrhům právních předpisů, které se dotýkají krajů a na nichž se její členové shodli, a rovněž 
k materiálům, které ještě nebyly předloženy krajům do ofi ciálního připomínkového řízení.
 V souvislosti se schvalováním problematického zákona o veřejných neziskových ústavních 
zdravotnických zařízeních se Asociace krajů ČR poprvé ocitla v roli tvůrce zákonodárné 
iniciativy.
 Na konci roku se ustavila odborná pracovní skupina AKČR pro legislativu s cílem vyšší koordinace 
legislativní činnosti krajů.
 Asociace krajů ČR se i nadále podílela na přípravě zákonodárných iniciativ krajů jejich interním 
připomínkováním ze strany ostatních krajů. Přesto, jako trvalý problém se stále ukazovala jejich 
nízká úspěšnost v legislativním procesu (cca 20%).

Veřejná správa
— Zákony o územních samosprávných celcích
I přes nesouhlas krajů byla schválena a publikována tzv. „dozorová novela“ přesouvající dozor nad 
samostatnou působností obcí na Ministerstvo vnitra.
 Asociace krajů ČR zahájila na úrovni svých odborných orgánů práci na komplexní novele zákona 
o krajích na základě námětů jednotlivých krajů.

— Návrh zákona o krajském referendu
Asociace krajů ČR nedoporučila projednání předmětného návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou.

— Příspěvek na výkon státní správy
Asociace krajů ČR opětovně požádala vládu ČR, aby řešila fi nancování nárůstu nových agend 
ze strany státu a aby iniciovala vytvoření předpisu, který by stanovil postup při vytváření nových 
funkčních míst na krajských úřadech a způsob jejich pokrytí.

— Pracovní verze věcného záměru zákona o kontrole
Asociace krajů ČR přivítala přípravu obecného kontrolního řádu, který by měl sjednotit pravidla  
kontrolní činnosti prováděné orgány veřejné správy.



Zdravotnictví  Asociace krajů ČR se opakovaně vyjadřovala k předkládaným verzím návrhu 
zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a upozorňovala na jejich 
protiústavnost. Jako protinávrh k návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických 
zařízeních zpracovala návrh zákona o neziskových organizacích a předložila jej všem relevantním 
subjektům.
 Ještě před tím, než nejproblematičtější ustanovení zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových 
ústavních zdravotnických zařízeních nabyla účinnosti, Ústavní soud je zrušil. 

Kultura a památková péče  Asociace krajů ČR vystoupila proti navrhované centralizaci 
výkonu státní správy na úseku památkové péče, která měla být provedena transformací Národního 
památkového ústavu v Památkový úřad a vyslovila se pro restrukturalizaci NPÚ vytvořením jeho 
územních pracovišť v krajích. 

Ostatní   Vedle řady dalších stanovisek z oblasti životního prostředí a zemědělství, školství, 
dopravy, památkové péče atd., Asociace krajů ČR znovu upozornila na stále neřešenou problematiku 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy a požádala vládu ČR 
o bezplatný převod pozemků ve vlastnictví státu na kraje a o fi nanční prostředky na výkup pozemků 
ve vlastnictví soukromých osob. 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY 

Výbor regionů  Členové AKČR se v roce 2006 aktivně zúčastňovali Plenárních zasedání Výboru 
regionů a jednotlivých komisí Výborů regionů, podávali četné pozměňovací návrhy a věnovali 
se tématům společného zájmu jako například role nových členských států, podpora infrastruktury 
v regionech, strukturální a kohezní politika pro období 2007 – 2013.
 Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje, se v roce 2006 ve Výboru regionů výrazně podílel 
na zpracování stanoviska k „mid-term review“ Bílé knihy o dopravě.

Rozdělení do odborných komisí Výboru regionů
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Komise

Komise 
pro konstitucionální otázky 
a vládnutí v Evropě

Komise pro teritoriální 
a kohezní politiku

Komise 
pro udržitelný rozvoj

Komise pro ekonomickou 
a sociální politiku

Komise pro kulturu 
a vzdělání

Komise pro vnější vztahy

Člen

Roman Línek, KDU - ČSL
Evžen Tošenovský, ODS

Jan Zahradník, ODS
Evžen Tošenovský, ODS

Josef Pavel, ODS
Jan Zahradník, ODS

Ondřej Benešík, KDU - ČSL
Josef Pavel, ODS

Stanislav Juránek, KDU - ČSL
Pavel Bém, ODS

Pavel Bém, ODS
Ondřej Benešík, KDU - ČSL

Náhradník

Rostislav Všetečka, ODS
Petr Skokan, ODS

Petr Zimmermann, ODS
Petr Skokan, ODS

Jiří Šulc, ODS
Petr Zimmermann, ODS

Rostislav Všetečka, ODS
Jiří Šulc, ODS

Miloš Vystrčil, ODS
Petr Bendl, ODS

Petr Bendl, ODS
Pavel Horák, KDU - ČSL
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Projekt spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí 
a Asociací krajů v evropských záležitostech  V průběhu roku 2006 Asociace krajů ČR 
pracovala na podobě dokumentu, který by defi noval projekt spolupráce krajů a orgánů státní správy 
v evropských záležitostech. Cílem projektu je prostřednictvím společného působení zainteresovaných 
subjektů veřejné správy napomoci k jednotné obhajobě národních zájmů a prosazování cílů v rámci 
Evropské unie ve prospěch České republiky. Projekt by měl vést ke zlepšení vnímání ČR jako 
harmonického území tvořeného 13 kraji  a hlavním městem Prahou a přispět k jejich zviditelnění, 
klade si za cíl přispět k lepší orientaci krajů v evropské agendě a k prosazování jejich zájmů v rámci 
EU. Vedle výše zmíněného je cílem  projektu také asistovat krajům při realizaci intervencí v oblasti 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti. 
 Dokument, který projekt formalizoval – Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem 
zahraničních věcí a Asociací krajů ČR v evropských záležitostech získal v prosinci 2006 svou 
fi nální podobu. 

Setkání členů Rady AKČR s předsedy slovenských samosprávných krajů  V pátek 28. dubna 
2006 proběhlo u příležitosti veletrhu URBIS INVEST  setkání hejtmanů a předsedů slovenských 
samosprávných krajů. Témata společného jednání:

— Volby do zastupitelstev samosprávných krajů na Slovensku
— Založení SK–8
— Pracovní zkušenosti při správě regionů v České republice a na Slovensku 
— Memorandum o spolupráci mezi AKČR a SK-8
— Příprava čerpání fi nančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie 
v letech 2007 – 2013
— Přeshraniční spolupráce 
— Investiční příležitosti 

Setkání členů Rady AKČR s předsedy slovenských samosprávných krajů

Francouzsko-český seminář na téma Veřejné služby a rozvoj obcí a regionů  V budově 
Krajského úřadu Středočeského kraje se ve dnech 20. – 21. dubna 2006 konal francouzsko-český 
seminář na téma Veřejné služby a rozvoj obcí a regionů. Hlavním organizátorem akce bylo 
Velvyslanectví Francie v České republice a spoluorganizátory Středočeský kraj, Svaz francouzských 
měst, Asociace krajů České republiky, Svaz měst a obcí České republiky a vydavatelství 
Economia.
 Seminář byl zaměřen na veřejné služby, evropské právo a fi nancování veřejných služeb. 

Diář „Agenda 2007“  Asociace krajů ČR se ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Římě podílela 
na vydání diáře  – „Agenda 2007“. Tento diář obsahoval prezentace jednotlivých krajů doplněné 
o představení AKČR a úvodní slovo předsedy AKČR. Velvyslanectví tento diář distribuovalo svým 
italským partnerům.



VZTAHY S VEŘE JNOSTÍ   Asociace krajů ČR v souvislosti se změnou logotypu v roce 
2006 spustila nové webové stránky na doméně www.asociacekraju.cz. (do té doby, před grafi ckou 
i technickou obměnou, www.kr-urady.cz) Nová podoba stránek odráží dynamičnost AKČR a její 
otevřenost nejen vůči svým členům, ale i odborné a laické veřejnosti. Náplň stránek tvoří informace 
o AKČR, programy a zápisy z jednání Rady AKČR, tiskové zprávy AKČR, kalendář akcí, kontakty, 
důležité odkazy. V rubrice Zprávy z krajů využívá AKČR zpravodajství ČTK. Aktuální informace, 
které je vhodné medializovat, se objevují v rubrice Informujeme. 
 Návštěvnost webových stránek v průběhu roku 2006 stoupá (viz statistika, autor: awstats, 
Webhouse s.r.o.)

ČINNOST KOMISÍ

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

Komise pro veřejnou správu se v roce 2006 sešla pětkrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Stanovení výše příspěvku na výkon státní správy
— Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
— Návrh změn zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
— Problematika majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

Komise Rady AKČR 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

Komise pro školství a sport se v roce 2006 sešla pětkrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Přesun kompetencí administrace grantových schémat v OP „Lidské zdroje a Zaměstnanost“ 
a OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, včetně fi nancí na technické zabezpečení, na úroveň 
krajů
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— Vyřešení překryvu mezi OP „Lidské zdroje a Zaměstnanost“ a OP „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“ týkající se dalšího vzdělávání populace v průběhu dalšího života
— Odložení státní maturitní zkoušky z důvodu její nepřipravenosti a také skutečnosti, že všichni 
žáci, kteří by měli v roce 2008 maturovat, nastupovali za jiných legislativních podmínek
— Požadavek na novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konkrétně pak § 166 týkající se 
odvolávání a jmenování ředitelů
— Absence fi nančních prostředků v hodnotě 750 mil. Kč, které nebyly při schvalování státního 
rozpočtu na rok 2007 vyčleněny na podporu Státní informační politiky ve vzdělávání
— Finanční alokace v souvislosti s prioritou 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
v neprospěch grantových schémat krajů

Komise Rady AKČR 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 2006 sešla pětkrát a věnovala se zejména těmto 
tématům:
— Stanovisko krajů k převodu památek do vlastnictví krajů
— Změny památkového zákona, situace v oblasti památkové péče
— Příprava čerpání fi nancí z EU na kulturní a přírodní dědictví
— Podpora památek UNESCO z krajů
— Příprava a konání konference „Kraje a péče o kulturní dědictví“
— Spolupráce s Ministerstvem kultury, Národním památkovým ústavem
— Během roku 2006 se také scházela Pracovní skupina KPKPP. Jejími hlavními úkoly bylo:
 — Vytvořit jednoduchou metodiku pro investiční fond a systém, jak sledovat fi nanční toky
 — Příprava konference „Kraje a péče o kulturní dědictví“

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

Komise pro regionální rozvoj se v roce 2006 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Věcné zaměření regionálních operačních programů
— Nastavení rozhraní mezi regionálními a ostatními tématickými operačními programy
— Zvýšení fi nančního podílu Evropského fondů regionálního rozvoje oprosti Evropskému 
sociálnímu fondu v rámci objemu 
— Národního strategického referenčního rámce
— Požadavek fi nančního posílení III osy Programu rozvoje venkova s cílem posílení alokace 
ve prospěch komunálních projektů
— Řešení urbánní problematiky
— Nastavení implementace ROPů

Komise Rady AKČR pro dopravu
Předseda:  Ing. Václav Kodet, Kraj Vysočina
Místopředsedové: Karel Vyšehradský, Středočeský kraj
                           Ing. Ivo Toman, Pardubický kraj

Komise pro dopravu se v roce 2006 sešla pětkrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— „Generální plán rozvoje infrastruktury“. 
— Operační programy na plánovací období 2007–2013 
— Strategie dopravní obsluhy území 
— Problematika mýtného
— Vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd



Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství
Předseda:  Radim Zika, Liberecký kraj
Místopředseda:  Ing. Václav Horák, Jihomoravský kraj

Komise pro životní prostředí a zemědělství se v roce 2005 sešla dvakrát a věnovala se zejména 
těmto tématům:
— Plánování v oblasti vod, plány hlavních povodí, plány oblasti povodí
— Pravidla pro poskytování příspěvků pro lesy, notifi kace veřejné podpory lesního hospodářství 
v roce 2007
— Problematika veřejné podpory
— „Operační program ochrany ovzduší“
— Návrh novely nařízení vlády č. 61/2003 o ukazatelích přípustného znečištění vod
— Plnění plánů OH krajů, návaznost na využití dotačních titulů ČR i EU v letech 2007-13
— Pravidla Ministerstva zemědělství ČR č.j. 1031/2006 16300 pro poskytování a čerpání státní 
fi nanční podpory v rámci programu 229 310 – „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů 
a kanalizací“
— Financování protipovodňových opatření
— Novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu staveb na životní prostředí

Komise Rady AKČR 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 2006 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména tématu:
— Koncepce rozvoje cestovního ruchu

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

Komise pro sociální záležitosti se v roce 2006 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Zákon o sociálních službách a související dokumenty
— Financování sociálních služeb (dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 
2007 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)
— Proces tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v krajích
— Podpora ze strukturálních fondů EU v rámci programovacího období 2007-13
— Pomoc obětem domácího násilí, příprava prostředí pro aplikaci zákona na ochranu před domácím 
násilím
— Informace o výstupech činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
— Spolupráce s regiony v problematice rovných příležitostí žen a mužů
— Problematika osobní a pedagogické asistence

Komise Rady AKČR pro zdravotnictví
Předseda:  Mgr. Ing. Pavel Karpíšek, Plzeňský kraj
Místopředsedové: MUDr. Vladimír Záhorský, Ústecký kraj
 Ing. Pavel Hájek, Kraj Vysočina

Komise pro zdravotnictví se v roce 2006 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Zákon č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení
— Návrh zákona o neziskových organizacích
— Krajské konference o zdravotnictví
— Informace o možném pořádání krajských konferencí o zdravotnictví 
— Žádost občanského sdružení DAR ŽIVOTA
— Akce ISPROFIN
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Komise Rady AKČR pro fi nancování krajů
Předseda:  Ing. Vladislav Vilímec, Plzeňský kraj
Místopředsedové: Ing. Jiří Červenka, Karlovarský kraj
                                 Ing. Miroslav Houška, kraj Vysočina

Komise pro fi nancování krajů se v roce 2006 sešla pětkrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Možné varianty změny rozpočtového určení daní ve vztahu k obcím  
— Převod fi nančních prostředků prostřednictvím MF v roční alokaci formou dotačních titulů 
a vyúčtování ročních dotací podle pravidla N+3. 
— Kritéria  rozdělení prostředků EU v rámci ROP na jednotlivé NUTS II 
— Změny zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 
— Způsob fi nancování obnovy území postiženého povodněmi v  r. 2006
— Příprava novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní 
— Návrh státního rozpočtu na rok 2007

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

Komise Grémium ředitelů KÚ se v roce 2006 sešla šestkrát a věnovala se zejména těmto tématům:

— Informace ze subkomise pro informatiku: možnost fi nancování a dalšího rozvoje krajských 
projektů (e-PUSA, KEVIS, SDZA, HELP DESK), možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů 
pro informatizaci krajů – zahrnutí priorit ROP, budování videokonferenčního systému
— Proces sledování veřejné podpory v jednotlivých krajích
— Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje
— Zastupování kraje při prováděných kontrolách
— Proces EIA
— Informace o kontrolách prováděných na KÚ
— Stanovení limitu zaměstnanců krajského úřadu na r. 2007
— Příprava úřadů na čerpání fondů EU v novém programovacím období, administrace ROPu
— Práce s příspěvkovými organizacemi zřizovanými kraji – metodická činnosti
— Návrh na změnu zákona o státním rozpočtu – zvýšení příspěvku na přenesený výkon státní 
správy v r. 2007 (zákony o životním prostředí)
— Společný projekt na elektronizaci vybraných správních agend realizovaných na všech úrovních 
veřejné správy

Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností
Místopředseda: Mgr. Martin Kupka, Středočeský kraj

Komise pro vztahy s veřejností se v roce 2006 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Společný „Den krajů“, den otevření příspěvkových organizací krajů v oblasti kultury
— Komunikační strategie krajů
— Portály a internetové stránky krajů, web Asociace krajů ČR 
— Soutěž „Zlatý středník“
— Zkušenosti s tiskovými konferencemi v rámci veletrhu Regiontour
— Portály a internetové stránky krajů, web Asociace krajů ČR
— Mediální dopady „Open Days“, prezentace práce evropských kanceláří 

Komise Rady AKČR pro evropské záležitosti
Předseda:  Ing. Petr Fiala, Ústecký kraj
Místopředsedové: Ing. Roman Línek, Pardubický kraj
 Ing. Miroslav Sklenář, hl. město Praha

Komise pro evropské záležitosti se v roce 2006 sešla dvakrát a věnovala se zejména těmto tématům:
— Činnost Výboru regionů a strategie České národní delegace ve Výboru regionů pro rok 2006



— Čerpání z fondů EU
— Komunikace a koordinace mezi kanceláří Národního koordinátora a komisí
— Informace z jednání zástupců krajů ČR v Bruselu s velvyslancem J. Kohoutem
— Aktuální naplňování novely zákona č. 248/2000 Sb.

ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN

Pracovní skupina pro legislativu
Předseda: JUDr. Miloslav Býma, Moravskoslezský kraj

Pracovní skupina pro legislativu byla zřízena Radou AKČR usnesením č. 302 ze dne 13. září 
2006, její náplní je spolupráce a konzultace krajů v oblasti legislativy, zejména v oblasti jejich 
zákonodárné iniciativy a jednotného připomínkování vybraných návrhů právních předpisů. V roce 
2006 se sešla jednou a zabývala se návrhy zákonů, kterými se novelizují následující zákony:
— Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
— Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů
— Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
— Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění 
pozdějších předpisů

Výkonná koordinační skupina
Vedoucí: Ing. Ivan Matulík, Zlínský kraj

Výkonná koordinační skupina se byla zřízena Radou AKČR v roce 2005 na podnět Komise Rady 
AKČR pro regionální rozvoj. V roce 2006 se scházela operativně a reagovala na podněty a požadavky 
související s nastavováním programovacího období 2007-13. Jejich jednání se zabývala především 
těmito tématy:
— Rozhraní a odstraňování překryvů aktivit ROPů s tematickými OPy a Programem rozvoje 
venkova
— Spolupráce při nastavování implementace ROP a zřízení regionálních úřadů
— Spolupráce při nastavování fi nančních toků strukturálních fondů mezi regionální a centrální 
úrovní
— Spolupráce při nastavování metodik pro nové programovací období (způsobilé výdaje, veřejná 
podpora, implementace)
— Spolupráce při nastavování globálních grantů pro účely implementace ESF na úrovni krajů
— Koordinace připomínkových míst na krajích pro meziresortní připomínkové řízení pro OP
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During their initial meeting in June 2001, which took place just one year after establishment 
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 infl uence 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 AKČR 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 councillors and public administrators. AKČR 
facilitates best practices exchange on issues that range from education and health to technology, 
social system welfare reform, the environment etc. AKČR provides support to the regions in their 
international activities and assists Czech regional members of the Committee of the Regions.

AKČR has always infl uenced 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 Association 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 fi nancing of regions,   
— reform of the system of public health providers, optimalisation of  secondary and vocational 
schools under region supervision , maintenance of roads  etc. 
 
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 fi nances, 
which doest not refl ect 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 fi nancial resources. 
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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 government, members 
of Parliament, directors of public agencies, CEO of various NGOs, public organizations 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 4 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 4.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 

ZPRÁVA AUDITORA ZA OBDOBÍ OD 1.1.2006 – 31.12.2006  19

ROZVAHA (BILANCE) VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU KE DNI 31.12.2006  23

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU KE DNI 31.12.2006  24

PŘÍPOHA K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ZA ROK  2006  25

PLNĚNÍ ROZPOČTU AKČR K 31.12.2006  28
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KONTAKT

Kancelář AKČR
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ: 70 93 31 46
Tel. 257 280 530
Fax: 257 280 639
e-mail: indrova@kr-s.cz
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Ředitel
RNDr. Jiří Mašek, CSc.
Tel.: 257 280 178
masek@kr-s.cz

Asistentka ředitele
Zuzana Indrová
Tel.: 257 280 122
indrova@kr-s.cz

Legislativní oddělení
JUDr. Karel Koláček
Tel.: 257 280 634
kolacek@kr-s.cz

Vedoucí zahraničního oddělení
Ing. Eva Vrbová
Tel.: 257 280 636
vrbovae@kr-s.cz

Zahraniční oddělení
Mgr. Markéta Vagenknechtová
Tel.: 257 280 530
vagenknechtova@kr-s.cz
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