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1.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ASOCIACE KRAJŮ ČR 

Vážení čtenáři,
otevíráte v pořadí již třetí výroční zprávu Asociace krajů ČR. I letos Vám 
touto formou předkládáme základní informace o jejím fungování a shrnutí 
širokého spektra aktivit, jimž se v roce 2007 na poli domácím i zahraničním 
věnovala. Také v tomto roce Asociace krajů ČR aktivně zastupovala zájmy 
krajů, poskytovala jim zázemí a podporu. Dovolte mi zmínit se alespoň 
o těch nejvýznamnějších událostech.
 V legislativní oblasti se AKČR i v loňském roce vyjadřovala k různým 
návrhům právních předpisů, které se dotýkaly krajů a obcí ČR. Koordinovala 
s městy a obcemi svá stanoviska v oblastech, jako jsou návrhy zákonů 
o územních samosprávných celcích, věcný záměr zákona o zřízení 
Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu nebo novela zákona 
o rozpočtovém určení daní, a vždy přitom zdůrazňovala potřebu uplatňování 
principu partnerství při přípravě právních předpisů zásadních pro územní 
samosprávu a zájem na věcném řešení legislativních problémů. Po letech 
volání po pokračování procesu  přizpůsobování působnosti státních institucí 
hranicím samosprávných krajů, AKČR velmi přivítala návrh Ministerstva 
vnitra, kterým má být uvedena do souladu územní působnost oblastní správy 
Policie ČR a vyšších územních samosprávných celků. Jedná se o další 
postupný krok k naplnění myšlenky tzv. “plnohodnotných krajů”.
Velké pozornosti se těšily také aktivity směrem k zahraničí. Rok 2007 se nesl 
ve znamení počátku nového plánovacího období Evropské unie i intenzivních 
příprav na předsednictví ČR v Radě EU v 1. polovině roku 2009. Podepsáním 
Memoranda o spolupráci v evropských záležitostech s Ministerstvem 
zahraničních věcí přispěla AKČR k realizaci záměru, aby byla 
Česká republika vnímána jako harmonické území tvořené 13 kraji a hlavním 
městem Prahou. Jasně jím potvrdila své odhodlání prosazovat zájmy krajů 
i v rámci celé EU a přispívat k jejich zviditelňování.
 Významným mezníkem roku 2007 pro kraje bylo, když Evropská komise 
na jeho sklonku schválila regionální operační programy. Jsem rád, že dobrá 
spolupráce regionů, jev jinak neobvyklý v české politice, vedla k současnému 
schválení všech sedmi regionálních operačních programů. Možnost čerpání 
prostředků z EU je pro všechny kraje mimořádnou příležitostí realizovat 
velké projekty a přispět k vyváženému rozvoji ČR. V současné době se proto 
maximálně snažíme této příležitosti využít, neboť se již nebude opakovat.
 Vážení přátelé, ať je tato výroční zpráva pro Vás okénkem, jehož 
prostřednictvím nahlédnete blíže do aktivit Asociace krajů ČR. 

Evžen Tošenovský
předseda Asociace krajů České republiky 
a hejtman Moravskoslezského kraje
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2.
O ASOCIACI KRAJŮ ČR

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 tak i možnosti účinně pracovat 
v jejich prospěch. 

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. 

 Rada AKČR
Vrcholným orgánem AKČR je Rada, jejímiž 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. 

ÚVOD

POSLÁNÍ

STRUKTURA

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 

(po dlouhé nemoci zemřel 5. listopadu 2007), 

práva a povinnosti člena Rady AKČR vykonával v roce 2007 

Ing. Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. 

21. února 2008 byl hejtmanem Pardubického kraje zvolen Ing. Ivo Toman. 

Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje

Ing. Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje

RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny

RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje
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Členové Náhradníci

MUDr. Pavel Bém (ODS)    

Primátor hlavního města Prahy 

Ing. Petr Bendl (ODS)      

Hejtman Středočeského kraje

Bc. Ondřej Benešík (KDU-ČSL)

Zastupitel Zlínského kraje

Ing. Rostislav Všetečka (ODS) 

Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

RNDr. Jan Zahradník (ODS)

Hejtman Jihočeského kraje                  

MUDr. Petr Zimmermann (ODS)

Hejtman Plzeňského kraje

Ing. Roman Línek (KDU-ČSL)

1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

RNDr. Miloš Vystrčil (ODS)

Hejtman Vysočiny

Ing. Stanislav Juránek (KDU-ČSL)

Hejtman Jihomoravského kraje

Ing. Pavel Horák (KDU-ČSL) 

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje

JUDr. Josef Pavel (ODS)

Hejtman Karlovarského kraje

Ing. Jiří Šulc (ODS)

Hejtman Ústeckého kraje

Ing. Evžen Tošenovský (ODS)

Hejtman Moravskoslezského kraje

Petr Skokan (ODS)

Hejtman Libereckého 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. 

 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 2007 
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. Markéta Vagenknechtová

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

 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 2007 měla Česká republika celkem 12 členů a 12 náhradníků 
ve Výboru regionů, z nichž 7 členů a 7 náhradníků tvořili tito krajští 
zastupitelé nominovaní Asociací krajů ČR: 

FINANCOVÁNÍ

ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH 

ORGANIZACÍCH

Všichni zástupci Asociace krajů ČR ve Výboru regionů jsou zapojeni 
do práce odborných komisí Výboru regionů, a to následujícím způsobem:

 Rozdělení do odborných komisí Výboru regionů
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, ředitel odboru zahraničních vztahů Magistrátu 
hlavního města Prahy. 

 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 2007 měla AKČR v Delegaci ČR 
tyto členy a náhradníky:

Členové Náhradníci

Ing. Jana Fischerová (ODS)

Členka zastupitelstva kraje Vysočina

MUDr. Pavel Bém (ODS) 

Primátor hlavního města Praha

Ing. Rostislav Všetečka (ODS)  

Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

František Slavík (KDU-ČSL)

Člen zastupitelstva Zlínského kraje

MUDr. Petr Zimmermann (ODS) 

Hejtman Plzeňského kraje

Mgr. Pavel Drobil (ODS)

Náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje

Ing. Marie Černá (SNK-ED)    

Náměstkyně hejtmana 

kraje Vysočina

 Komise Člen Náhradník

 CONST Komise pro konstitucionální 

otázky a vládnutí v Evropě

Ing. Roman Línek, KDU - ČSL Ing. Rostislav Všetečka, ODS

Ing. Evžen Tošenovský, ODS Petr Skokan, ODS

 COTER Komise pro teritoriální 

a kohezní politiku

RNDr. Jan Zahradník, ODS MUDr. Petr Zimmermann, ODS

Ing. Evžen Tošenovský, ODS Petr Skokan, ODS

 DEVE Komise pro udržitelný rozvoj JUDr. Josef Pavel, ODS Ing. Jiří Šulc, ODS

RNDr. Jan Zahradník, ODS MUDr. Petr Zimmermann, ODS

 ECOS Komise pro ekonomickou 

a sociální politiku

Bc. Ondřej Benešík, KDU - ČSL Ing. Rostislav Všetečka, ODS

JUDr. Josef Pavel, ODS Ing. Jiří Šulc, ODS

EDUC Komise pro kulturu a vzdělání Ing. Stanislav Juránek, KDU - ČSL RNDr. Miloš Vystrčil, ODS

MUDr. Pavel Bém, ODS Ing. Petr Bendl, ODS

RELEX Komise pro vnější vztahy MUDr. Pavel Bém, ODS Ing. Petr Bendl, ODS

Bc. Ondřej Benešík, KDU - ČSL Ing. Pavel Horák, KDU-ČSL

členové Rady Asociace krajů ČR
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3.
AKTIVITY ASOCIACE KRAJŮ ČR V ROCE 2007

V roce 2007 proběhlo sedm zasedání Rady Asociace krajů ČR 
(Rady AKČR), z toho bylo jedno zasedání mimořádné.

12. ledna 2007, Brno  15. zasedání Rady AKČR
Jednání se uskutečnilo u příležitosti veletrhu Regiontour 2007.
 Jedním z hlavních témat jednání byla diskuse o dopadech zavedení 
mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích od 1. ledna 2007. 
Členové Rady AKČR se shodli, že mýtné zvyšuje problémy na české silniční 
síti. Kritizovali současný systém mýtného, protože nezohledňuje potřeby 
krajů. Ve výsledku vede k větší zátěži paralelních nezpoplatněných silnic 
II. a III. třídy, které často procházejí městy a obcemi. Zvyšuje náklady na 
veřejnou dopravu, což se přímo dotýká jak rozpočtu krajů, tak cestujících.
 Členové Rady také odsouhlasili text Memoranda o spolupráci mezi 
Ministerstvem zahraničních věcí a Asociací krajů ČR v evropských 
záležitostech. Smyslem této dohody je zkvalitnění komunikace mezi 
zástupci jednotlivých krajů v Bruselu a zastoupením ČR. Dalším důležitým 
bodem Memoranda je dohoda o spolupráci při přípravě na předsednictví ČR 
v Radě EU v roce 2009.

ZASEDÁNÍ RADY

15. zasedání Rady AKČR v Brně

9. března 2007, Hrotovice  16. zasedání Rady AKČR
Rada Asociace krajů se zabývala problematikou lesů. Za tímto účelem 
na jednání vystoupil ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič v doprovodu 
nového vedení státního podniku Lesy ČR. Hejtmani přednesli ministerstvu 
svůj požadavek systémových změn v této organizaci, které by umožnily 
větší dohled regionálních činitelů či samosprávy nad jejím fungováním.
 Rada AKČR opětovně jednala o svém postoji k výběru mýtného a přijala 
stanovisko AKČR k současnému systému výběru mýtného na území 
republiky. Kraje, podle něj, považují systém výběru mýtného za špatný 
a zásadně nesouhlasí s řešením dalšího pokrytí stávajícím systémem 
pouze při rozšíření na silnicích I. třídy. Kraje vlastní silnice II. a III. třídy 
a považují za nezbytné, aby další etapa pokrývala celé území republiky, 
a to dynamickým systémem umožňujícím operativní řešení a motivaci ceny 
průjezdu obcemi. 

Asociace krajů ČR se od svého vzniku 
v červnu 2001 postupně stala 
etablovanou a uznávanou institucí, 
jejímž posláním je prosazování a 
společné hájení zájmů svých členů, krajů. 
Jsem rád, že uplynulých sedm let jen 
potvrdilo, že její vznik měl smysl. 
Za všechny úspěchy spolupráce regionů 
uveďme alespoň jeden z největších, 
jímž bylo schválení regionálních 
operačních programů.  
 Například Moravskoslezský kraj 
bude mít v letech 2007-13 k dispozici 
dvacet miliard korun z Evropské unie, 
což je čtyřikrát více prostředků než 
v předchozích letech. Mezi prioritní 
investice patří výstavba a obnova silnic, 
z nichž kraj v regionu spravuje 2 700 km, 
rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava, 
stavba krajské vědecké knihovny či 
integrovaného bezpečnostního centra, 
prvního svého druhu v České republice.

Evžen Tošenovský
předseda Asociace krajů ČR 
hejtman Moravskoslezského kraje
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 Jedním z projednávaných témat byla i příprava na předsednictví 
České republiky v Radě EU v roce 2009. Při této příležitosti na zasedání 
Rady AKČR vystoupil místopředseda vlády pro evropské záležitosti 
Alexandr Vondra, který s hejtmany diskutoval především o zájmech krajů 
při pořádání akcí v době českého předsednictví.
 Jan Fischer, předseda Českého statistického úřadu informoval hejtmany 
o přípravě na Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2011. 

2. dubna 2007, Hradec Králové  17. mimořádné zasedání 
Rady AKČR
17. mimořádné zasedání Rady AKČR se uskutečnilo u příležitosti 10. ročníku 
konference ISSS 2007.
 Hlavní náplní programu bylo projednání problematiky regionálních balíčků 
Programu rozvoje venkova a rozdělení fi nanční alokace na regionální balíčky 
mezi jednotlivé regiony.
 Hejtmani se také zabývali otázkou rozdělení prostředků technické asistence 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost určených na 
administraci globálních grantů krajů. 

4. května 2007, Sychrov  18. zasedání Rady AKČR
Hejtmani se seznámili s aktuálním stavem přípravných kroků vedoucích 
k možnému pořádání olympijských her v České republice. S těmito 
informacemi na zasedání vystoupil poslanec Parlamentu ČR Jan 
Bürgemeister. Součástí zprávy byl pracovní návrh lokace sportovních aktivit 
v rámci celé republiky. 
 Radka Bučilová, ředitelka odboru Fondu soudržnosti Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, seznámila členy Rady AKČR s aktuálními informacemi 
o stavu jednání české strany s Evropskou komisí ve věci smluvních vztahů 
vodohospodářských projektů a s žádostí o podporu Asociace krajů pro 
jednání zástupců české strany ve společném řídícím výboru. Hejtmani se 
shodli, že pokud Evropská komise zastaví fi nancování vodohospodářských 
projektů, nastanou vážné problémy v rozpočtech velkých obcí, což se odrazí 
v ceně vodného a stočného. 
 Dalšími tématy jednání byla například i informace o stavu digitalizace 
v České republice a vícezdrojové fi nancování divadel. 

22. června 2007, Lipno nad Vltavou  19. zasedání Rady AKČR
Jedním z nejvýznamnějších bodů jednání byla diskuse o novele zákona 
o rozpočtovém určení daní. Hejtmani se shodli na nutnosti úpravy tohoto 
zákona v souvislosti s vývojem státního rozpočtu. K tomuto bodu hejtmani 
také vydali samostatné vyjádření. V něm požádali vládu ČR o rychlé 
předložení novely zákona o rozpočtovém určení daní, která by vycházela 
z následujících principů:

1. sladit dynamiku výnosů územních rozpočtů s dynamikou státního 
rozpočtu,

2. rozšířit sdílené daně o daň spotřební,
3. vytvořit model motivačního prostředí včetně principu zásluhovosti 
 a progrese,
4. začlenit přímé náklady na regionální školství do rozpočtového určení daní, 

za podmínky legislativní změny školského zákona,
5. fi nancovat výdaje územních samospráv z daňových výnosů s výjimkou 

výkonu státní správy, které stát v roli objednatele hradí formou dotací.

Asociace krajů ČR je všeobecně 
považována za významného partnera 
vlády a dalších státních institucí, která 
dokáže jednotně vysvětlovat a obhajovat 
zájmy samospráv obcí, měst a krajů. 
Z vlastní zkušenosti vím, že daleko lépe 
se vyjednává společně, něž kdyby každý 
kraj postupoval izolovaně. 
 Jednotný postup krajů se například 
vyplácí ve věci změny postojů vlády 
k požadavkům Evropské komise 
na takřka nesplnitelné termíny 
dokončení vodohospodářských staveb 
– čistíren a podobně. Při dosavadních 
pravidlech by totiž tyto nevýhodné 
smlouvy mohly ohrozit fungování obcí 
a měst s výrazným negativním fi nančním 
dopadem na občany. Věřím, že žádoucí 
tlak AKČR dokáže ve výsledku ovlivnit 
výsledek jednání ve prospěch všech 
obyvatel České republiky.

Petr Skokan 
hejtman Libereckého kraje

Hejtmani dále požádali o zřízení meziresortní komise složené ze zástupců 
krajů, měst, obcí, Ministerstva fi nancí, Ministerstva vnitra, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 
práce a sociálních věcí, Ministerstva kultury, která by předložila vládě 
ČR věcný záměr novely zákona o rozpočtovém určení daní. Vyzvali také 
premiéra vlády ČR k osobní angažovanosti a koordinaci při procesu tvorby 
novely zákona o rozpočtovém určení daní coby klíčového zákona pro 
samosprávy ČR. 
 Rada AKČR opětovně jednala s generálním ředitelem Lesů ČR Jiřím 
Holickým o podílu krajů na řídící struktuře tohoto státního podniku. 
Vyslovila své přání, aby hejtmanům na dalším jednání představil ucelený 
pohled na další vedení a hospodaření podniku a také aby vymezil účast krajů 
na řídící struktuře Lesů ČR.
 Hejtmani se rovněž zabývali Operačním programem Doprava a kriticky 
se vyslovili ke snížení objemu fi nančních prostředků v rámci tohoto programu. 
 O stavu projednávání Národního strategického referenčního rámce 
a operačních programů s Evropskou komisí hejtmany informoval Jiří Čunek, 
místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj. Konstatoval, že 
ze strany státu bohužel došlo v přípravě národního referenčního rámce 
ke zdržení. Velmi ale ocenil, že všechny kraje dokázaly velmi kvalitně a včas 
připravit pravidla svých regionálních operačních programů.
 Hejtmani se věnovali také řešení dlouhodobého problému vypořádání 
majetkových vztahů k pozemkům pod komunikacemi II. a III. třídy, 
které jsou v majetku krajů. Jednání se proto zúčastnil také generální ředitel 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Miloslav Vaněk. 
Závazně přislíbil, že bude usilovat o co nejrychlejší vypořádání majetkových 
vztahů a vyřešení tohoto problému. 

5. října 2007, Karlovy Vary  20. zasedání Rady AKČR
20. zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se uskutečnilo u příležitosti 
mezinárodního veletrhu turistických fi lmů Tourfi lm 2007, se zúčastnil 
předseda vlády Mirek Topolánek. S hejtmany a primátorem Prahy probírali 
celé spektrum záležitostí legislativního i organizačního charakteru, které se 
týkají vztahu státu a krajů. Společně diskutovali o rozpočtovém určení daní 
obcí i krajů, reorganizaci armády ČR, zdravotnictví, dopravní obslužnosti 
území a systému sociální správy. 
 Rada AKČR se také za přítomnosti ministra zemědělství Petra Gandaloviče 
opětovně zabývala budoucností státního podniku Lesy ČR.

19. zasedání Rady AKČR v Lipně nad Vltavou

Uplynulý rok byl z pohledu Asociace 
krajů ČR a všech čtrnácti regionů 
především ve znamení příprav projektů 
na čerpání z evropských fondů 
pro období 2007 až 2013. Mám radost, 
že právě regionální operační programy 
jednotlivých regionů soudržnosti patřily 
k nejlépe připraveným. Fungovala také 
spolupráce s ministerstvem pro místní 
rozvoj.
 I když jsem v Radě Asociace krajů 
jediným hejtmanem z KDU-ČSL, nedá 
se přitom hovořit o nějakém obležení. 
S většinou kolegů se znám již z minulého 
volebního období. Sbližují nás problémy, 
které musíme v rámci krajů řešit, 
a vzájemná spolupráce nám pomáhá, 
abychom je řešili lépe.

Stanislav Juránek
hejtman Jihomoravského kraje
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 Na programu jednání Rady AKČR byla i problematika vodohospodářských 
projektů a informace o pokračujícím jednání s představiteli Ministerstva 
životního prostředí, kteří mají v Bruselu vyjednat podmítky přijatelnosti 
pro čerpání prostředků z evropských fondů na vodohospodářské projekty.
 Hejtmani a primátor Prahy znovu jednali rovněž o otázce předsednictví 
České republiky v Radě EU. 
 
7. prosince 2007, Hradec Králové  21. zasedání Rady AKČR
V rámci jednání Rady si hejtmani společně s primátorem hl. města Prahy 
prohlédli nový městský areál Hradce Králové: Regiocentrum Nový pivovar, 
kde nově sídlí také Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Jedná se o soubor 
historicky cenných objektů v centru Hradce Králové, které zrekonstruoval 
Královéhradecký kraj.
 Hlavním bodem programu bylo jednání Rady AKČR s ministrem vnitra 
Ivanem Langrem. Ministr vnitra informoval členy Rady AKČR o slavnostním 
aktu vstupu do Schengenského prostoru 21. prosince 2007 spojeném 
se zrušením hraničních kontrol.  Společně projednávali také připravovanou 
reformu Policie ČR a shodli se na strategickém cíli, kterým je organizační 
uspořádání Policie ČR v rámci 14 územních policejních správ kopírujících 
hranice krajských samospráv. 

LEGISLATIVA Rok 2007 byl z pohledu legislativy opět zejména obdobím, kdy se Asociace 
krajů ČR vyjadřovala k různým návrhům právních předpisů, které 
se negativně dotýkaly krajů a obcí. Současně s tím Asociace krajů ČR 
neustále požadovala a požaduje uplatňování principu partnerství při přípravě 
právních předpisů zásadních pro územní samosprávu a zájem na věcném 
řešení legislativních problémů.
 Asociace krajů ČR koordinovala se Svazem měst a obcí ČR svá 
stanoviska v oblastech, kde to bylo možné a vhodné, jako jsou návrhy 
zákonů o územních samosprávných celcích, věcný záměr zákona 
o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu nebo 
návrh tzv. „herního zákona“, a tento společný postup obou stupňů územní 
samosprávy se jeví jako potřebné uplatňovat i v budoucnu.
 K formování společných stanovisek krajů, především pokud jde o novelu 
zákonů o územních samosprávných celcích, přispěla odborná pracovní 
skupina AKČR pro legislativu. 

21. zasedání Rady AKČR — prohlídka Regiocentra Nový pivovar

Ze všech čísel, informací a faktů, která 
vykreslují fungování krajů, ulpí možná 
v paměti lidí jen pár událostí. Jak si 
možná budou pamatovat rok 2007 za pár 
let obyvatelé Královéhradeckého kraje? 
 Východočeši jsou konečně od tohoto 
roku na cestě do Prahy bezpečnější: 
silnici smrti, která léta spojovala 
Královéhradecký kraj se západní částí 
České republiky, nahradila konečně 
dálnice. A policejní statistiky po roce 
ukázaly, že na cestě z našeho kraje do 
Prahy se konečně méně umírá. Dálnice 
D11 však končí za královéhradeckými 
humny, takže její dotažení ke krajskému 
městu a dál na polské hranice je tak stále 
velký úkol. 
 Na konci loňského roku se podařilo 
kraji, královéhradecké univerzitě a dalším 
institucím oživit zchátralý komplex 
bývalého pivovaru v Hradci a vdechnout 
mu nový život. Věřím, že i tenhle úkol 
splněný v loňském roce lidé dokáží 
ocenit.

Pavel Bradík
hejtman Královéhradeckého kraje 

Veřejná správa
Zákony o územních samosprávných celcích
Členové Asociace krajů ČR – kraje se shodly na námětech na komplexní 
novelu zákona o krajích. Ministerstvo vnitra tyto náměty ve svém návrhu 
zákona nerespektovalo, naopak, předložený návrh Ministerstva vnitra, 
tzv. „antikorupční novela“, byl z pohledu krajů zcela nepřijatelný, 
a to především z důvodu neúměrného nárůstu administrativy a fi nanční 
náročnosti, které by přinesl. Po sérii jednání v této věci Ministerstvo 
vnitra od svého návrhu ustoupilo a výsledkem je nakonec dohoda na 
tzv. „technické novele“, ve které byly připomínky krajů akceptovány.

 Zákon o Policii ČR
Návrh Ministerstva vnitra vyšel vstříc opakovaně vyjadřovanému 
požadavku Asociace krajů ČR na přizpůsobení oblastní správy Policie ČR 
vyšším územním samosprávným celkům. 

 Zákon o úřednících
Asociace krajů ČR byla zastoupena v pracovních skupinách pro přípravu 
této normy s tím, že doporučila, aby Ministerstvo vnitra při přípravě nového 
zákona o úřednících vycházelo ze zkušeností s aplikací zákona o úřednících 
územních samosprávných celků. 

 Příspěvek na výkon státní správy
I nadále se Asociace krajů ČR zabývala problematikou fi nancování výkonu 
státní správy územními samosprávnými celky a prostřednictvím ředitelů 
krajských úřadů byla zastoupena v pracovní skupině pro přípravu Metodiky 
stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. 

Financování krajů
Asociace krajů ČR podpořila návrh novely zákona o rozpočtovém určení 
daní, který předpokládal převod prostředků na regionální školství do 
rozpočtového určení daní krajů s tím, že současně požadovala novelizaci 
školského zákona. Parlament tento návrh zákona nakonec neschválil. Dalším 
stálým požadavkem Asociace krajů ČR v této oblasti je rozšíření sdílených 
daní o daň spotřební.
 Pozitivem v oblasti nevypořádaných vztahů k pozemkům pod silnicemi 
II. a III. třídy je předložení vládní novely zákona o Pozemkovém fondu 
ČR Parlamentem ČR, která umožňuje bezúplatný převod těchto pozemků 
ve správě Pozemkového fondu do vlastnictví krajů. Pokud jde o pozemky 
ve vlastnictví soukromých osob, Asociace krajů ČR i nadále jednala 
s Ministerstvem fi nancí o podmínkách pro využití dotace ze státního 
rozpočtu na jejich výkup.
 Asociace krajů ČR společně se Svazem měst a obcí odmítla návrh 
tzv. „herního zákona“, který rozhodování o povolování her přenášel z obcí 
na Ministerstvo fi nancí.

Životní prostředí a zemědělství 
Asociace krajů ČR se angažovala zejména v oblasti odpadového 
hospodářství, když požádala Ministerstvo životního prostředí o změnu 
Plánu odpadového hospodářství ČR ve věci spaloven komunálního odpadu 
a vyslovila požadavek, aby část příjmů z poplatků za ukládání odpadu byla 
příjmem krajů.
 Prostřednictvím Komise pro životní prostředí a zemědělství se Asociace 
krajů ČR dohodla s Ministerstvem životního prostředí na novele zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 

V rámci Asociace krajů ČR probíhá 
společná koordinace postupu vůči 
Ministerstvu vnitra ČR při přípravě 
na čerpání prostředků Integrovaného 
operačního programu (IOP), dále pak 
rozvoj společných aktivit v oblasti 
geografi ckých informačních systémů 
a stálá realizace mezikrajských 
projektů (KEVIS, ePUSA, Helpdesk, 
videokonference). Vysočina v tomto 
směru dlouhodobě spolupracuje 
s Plzeňským, Zlínským či Olomouckým 
krajem, se kterými kromě výše 
zmíněných témat také společně tvoří 
platformu pro řešení klíčových otázek 
rozvoje ICT a udává směr v rozvoji 
datových a komunikačních služeb. 
Kraje obecně a Vysočina především 
se staly lídry veřejné správy v oblasti 
implementace moderních informačních 
technologií. Zkušenosti nás naučily, 
že týmová práce je jedinou možnou 
cestou, jíž se nyní i v budoucnu kraje 
a samosprávy vůbec mohou v oblasti 
informatiky ubírat.
 
 Na Vysočině si velmi dobře 
uvědomujeme, že další rozvoj 
kteréhokoliv území není možný 
bez vytvoření podmínek pro možnost 
plného využití informačních technologií. 
I proto dlouhodobě podporujeme 
na celém území Vysočiny nejen zavádění 
informačních technologií, ale i rozvoj 
vzdělávání v oblasti možností jejich 
efektivního využití. 
 
Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
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Po celý rok probíhaly za účasti zástupců Asociace krajů ČR jednání na téma 
plnění závazků ČR vůči EU v oblasti vodovodů a kanalizací, konkrétně 
pak nastavení provozních vztahů v rámci vodohospodářských projektů 
pro čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí. 

Sociální záležitosti
Asociace krajů ČR společně se Svazem měst a obcí odmítla věcný záměr 
zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu. 
Návrh předpokládal nesystémový přenos agendy dosud vykonávané v 
přenesené působnosti obcí a krajů na nově vytvořenou síť státních úřadů. 
Naopak, prostřednictvím Komise pro sociální záležitosti se podílí na 
přípravě novely zákona o sociálních službách a změny systému fi nancování 
sociálních služeb. 

Kultura a památková péče
Prostřednictvím Komise pro kulturu a památkovou péči se Asociace krajů 
ČR aktivně podílí na přípravě nového památkového zákona.

Ostatní 
Asociace krajů ČR vydala řadu dalších stanovisek i v jiných oblastech, jako 
je školství (školský zákon) nebo doprava (zákon o provozu na pozemních 
komunikacích), a spolupracuje prostřednictvím svých odborných komisí 
nebo zastoupení v externích orgánech při přípravě dalších legislativních 
návrhů z různých oblastí veřejné správy.

ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Hejtman Jan Zahradník na zasedání Výboru regionů

Výbor regionů
V letošním roce členové české národní delegace ve Výboru regionů 
připravili 2 stanoviska. První stanovisko na téma „Přezkum bílé knihy 
k evropské dopravní politice pro rok 2010 v polovině období” (sdělení 
Komise Radě a Evropskému parlamentu) připravil hejtman Jihočeského 
kraje Jan Zahradník. Stanovisko bylo připravováno a projednáváno již 
v průběhu roku 2006, Výbor regionů ho pak jednomyslně schválil na svém 
plenárním zasedání 14. února 2007. Jan Zahradník se stal zástupcem české 
delegace v pracovní skupině pro budoucí politiku soudržnosti, která bude 
fungovat v rámci komise COTER.
 Druhé, českou delegací podpořené, stanovisko připravil zastupitel města 
Plzeň Petr Osvald na téma „Zelená kniha o aplikacích družicové navigace“ 
KOM (2006) 769 a v konečném znění bylo přijato na plenárním zasedání 
Výboru regionů 28. listopadu 2007. 
 Vedle toho česká delegace podala celou řadu pozměňovacích návrhů, které 
se týkaly jak samotných stanovisek, tak politických rezolucí Výboru regionů. 
Pozměňovací návrhy byly předloženy např. do textů Rezoluce Výboru 
regionů k programu Evropské komise pro rok 2008, ke stanovisku Bernarda 

Jednou z hlavních odpovědností 
krajských samospráv je pečovat 
o všestranný rozvoj svěřeného území. 
Že se to daří, dokazuje i skutečnost, 
že některé kraje se po roce 2013 
mohou dostat dokonce mimo pásmo 
nejchudších evropských regionů. 
Přesto je naší prioritou, aby neztratily 
přístup k evropským fondům, protože 
zdaleka ne všechny problémy budou 
vyřešeny. Těší mne, že díky důvěře svých 
kolegů mohu hrát aktivní roli v diskusích, 
které se na toto téma v Bruselu i v Praze 
vedou.

Jan Zahradník
hejtman Jihočeského kraje

Soulageho o transevropských sítích, ke stanovisku Michaela Häupla 
o městské soudržnosti či ke stanovisku Alberta Bora o udržitelné dopravě 
ve městech.
 Na zasedáních politických frakcí a na zasedání předsednictva Výboru 
regionů dále několikrát vystoupili předseda české delegace Pavel Bém 
a místopředseda Evžen Tošenovský. Pavel Bém v říjnu 2007 na zasedání 
Předsednictva ofi ciálně nabídl možnost uspořádat Summit Výboru 
regionů, který se plánuje pro rok 2009, v Praze. Tato nabídka byla přijata 
a v současné chvíli se připravují technická jednání. Lze očekávat, že Summit 
Výboru regionů, jehož termín byl dohodnut na 5. a 6. března 2009, bude 
jednou z největších, možná největší, akcí, konaných v České republice 
v průběhu českého předsednictví. 
 U příležitosti 50. výročí podpisu Římských smluv se konalo 
22. a 23. března 2007 mimořádné plenární zasedání Výboru regionů v Římě. 
Logisticky i programově náročné akce se účastnili členové české delegace 
pod vedením místopředsedy delegace Evžena Tošenovského. Hlavním 
výstupem akce byla Rezoluce Výboru regionů, k níž během připomínkového 
řízení na předsednictvu Výboru regionů vystoupil Evžen Tošenovský, 
a to proti poslednímu odstavci rezoluce – tj. zakomponování odkazu 
na urychlení ratifi kace Evropské ústavy. Tento odstavec byl vypuštěn. 
 Představitelé Asociace krajů a Svazu měst a obcí se setkali s prezidentem 
Výboru regionů Michelem Delebarrem a požádali jej o politickou podporu 
směrem ke komisařce pro regionální politiku Danuty Hübnerové v otázce 
čistíren odpadních vod. Michel Delebarre českou delegaci vyslyšel a svým 
dopisem významně podpořil rozhodnutí komisařky českou delegaci 
přijmout. Byl odeslán děkovný dopis prezidentovi Delebarrovi, podepsaný 
předsedou české delegace Pavlem Bémem a předsedou Asociace krajů 
Evženem Tošenovským. 

 Setkání členů Rady AKČR s velvyslancem USA 
Richardem W. Graberem v Praze dne 19. ledna 2007
 Velvyslanec Spojených států amerických Richard W. Graber navázal 
na tradici svých předchůdců a společně jednal se členy Rady AKČR 
a zástupci krajů. Během společného oběda diskutovali především o domácí 
politické situaci a o jejím dopadu na hospodářských růst země a fungování 
krajů. Hovořili také o využití strukturálních fondů Evropské unie 
v nejbližších letech a debata se také dotkla velmi diskutované otázky vízové 
povinnosti pro české občany cestující do Spojených států. 

 Setkání hejtmanů s předsedou Regionální rady Alsasko 
Adrienem Zellerem a velvyslancem Francie v ČR Charlesem Friesem 
dne 25. února 2007
Předseda Regionální rady Alsasko Adrien Zeller se při své návštěvě České 
republiky sešel se zástupci Rady Asociace krajů ČR. Setkání se zúčastnil 
i velvyslanec Francie v ČR Charles Fries. Cílem návštěvy předsedy Zellera 
bylo prohloubení spolupráce mezi Alsaskem a Českou republikou, neboť 
z geografi ckého hlediska má tento region ČR nejblíže.

 Společná cesta hejtmanů do Číny ve dnech 16. – 22. dubna 2007
Společná cesta hejtmanů se konala na pozvání Čínské lidové republiky 
a jejím organizátorem byl Středočeský kraj ve spolupráci s velvyslanectvím 
ČR v Pekingu. Českou delegaci tvořilo devět krajských politiků. Hlavním 
cílem návštěvy bylo bezprostřední poznání situace v Číně a zmapování 
dalších možností spolupráce. Hejtmany zajímalo, co konkrétně mohou 
udělat pro další rozvoj investic a podnikání ve svých regionech i pro rozvoj 
cestovního ruchu. 
 

Ač byla Praha jako kraj a hlavní město 
vždy ve specifi cké pozici v rámci Asociace 
krajů, považuji spolupráci s hejtmany 
ostatních třinácti krajů za uplynulé 
období za rekordně produktivní. Je to 
právě systematická činnost AKČR, která 
umožňuje krajům hájit zájmy svých 
obyvatel a podílet se velmi dynamicky 
na legislativním procesu a fungování 
veřejné správy v naší zemi. Naše početná 
setkání, při kterých jsme doslova objeli 
každý kraj a debatovali na snad každé 
myslitelné téma v rámci správy věcích 
veřejných, měla vždy konkrétní závěry 
následované i konkrétními výsledky. 
A to i přesto, že někdy naše činnost 
připomíná pověstný boj s větrnými 
mlýny.

Pavel Bém
primátor hlavního města Prahy
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 Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních 
věcí ČR a Asociací krajů ČR v evropských záležitostech
23. května 2007 podepsali ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg 
a předseda AKČR Evžen Tošenovský Memorandum o spolupráci mezi 
Ministerstvem zahraničních věcí a Asociací krajů ČR 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 přispět ke zviditelnění  a 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. 

 Hejtmani u místopředsedy vlády pro evropské záležitosti 
Alexandra Vondry 26. září 2007
O možnostech zapojení regionů a krajů do příprav českého předsednictví EU 
a jeho programových prioritách jednali hejtmani v Praze s místopředsedou 
vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou. Současná koncepce 
předsednictví počítá s maximálním možným zapojením krajů. V regionech 
by se tak měly v první polovině roku 2009 konat zhruba dvě třetiny 
z jedenácti plánovaných neformálních zasedání Rady ministrů EU, 
zbývající třetina by měla proběhnout v Praze.

 Český dům v Bruselu
Dne 11. října 2007 byl v Bruselu v ulici Trône za účasti místopředsedy 
vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry a ministra zahraničních 
věcí Karla Schwarzenberga slavnostně otevřen Český dům. V jeho 
1. patře se nachází kanceláře zastoupení osmi ze čtrnácti krajů ČR: 
Královéhradeckého, Karlovarského, Moravskoslezského, Pardubického, 
Plzeňského, Jihomoravského, Vysočiny a Ústeckého. Čtyři z nich v Bruselu 
otevírají své zastoupení poprvé, další čtyři se do Českého domu stěhují 
z jiných adres v Bruselu. Ostatní kraje včetně hl. města Prahy jsou v Bruselu 
zastoupeny na jiných adresách.
 Akt slavnostního otevření - Grand Opening - doprovázel i program 
pro veřejnost. Možnosti prezentovat sebe a své produkty na stáncích v ulici 
Caroly využily všechny kraje. Podávány byly kulinářské speciality různých 
krajů České republiky, ze slavnostního podia zněla česká hudba. Na stánku 
Moravskoslezského kraje byla svými materiály a drobnými propagačními 
předměty zastoupena také Asociace krajů ČR. Akce se setkala s pozitivním 
ohlasem zvaných hostů i kolemjdoucích.
 Rada Asociace krajů ČR rozhodla svým usnesením ze dne 5. října 2007 
o zřízení zastoupení Asociace krajů ČR v Bruselu formou detašovaného 
pracoviště Kanceláře AKČR, jehož sídlo bude v budově Pražského domu.

Celkem

ROPy celkem 100,00% ERDF 4 659 031 986

ROP Střední Čechy 12,00% ERDF 559 083 839

ROP Jihozápad 13,30% ERDF 619 651 254

ROP Severozápad 16,01% ERDF 745 911 021

ROP Jihovýchod 15,12% ERDF 704 445 636

ROP Severovýchod 14,09% ERDF 656 457 606

ROP Moravskoslezsko 15,37% ERDF 716 093 217

ROP Střední Morava 14,11% ERDF 657 389 413

Výtah z Finanční tabulky NSRR — 

indikativní roční alokace 

Společenství na Regionální operační 

programy (v EUR)

Tabulku alokací EU na jednotlivé regionální 
operační programy. Částky představují pouze příspěvek 
společenství (v případě ROPů jde výhradně 
o prostředky ERDF).

*Podíl všech ROPů dohromady na alokaci vyčleněné 
z fondů EU (ERDF, ESF, CF) na operační programy v rámci 
Cíle Konvergence, je pro období 2007-2013 roven 18%.
V tomto sloupci je uveden podíl jednotlivých ROPů 
na těchto celkových 18 procentech.

Regionální operační 

program Fond

Podíl ROPu 

na celkové alokaci 

vyčleněné na ROPy*

Díky jednáním s Ministerstvem 
zahraničních věcí získaly kraje možnost 
využít výhodných podmínek pronájmu 
prostor v tzv. Českém domě v Bruselu 
pro zřízení svých stálých zastoupení. 
Naším cílem bylo vytvořit jakousi 
„českou adresu“ v Bruselu, kde kromě 
regionů sídlí zastoupení dalších 
významných institucí, agentur a podniků 
ČR. Věřím, že existenci Českého domu 
náležitě oceníme již v příštím roce, 
v době českého předsednictví.

Josef Pavel
místopředseda Asociace krajů ČR
hejtman Karlovarského kraje 

 Slavnostní podepsání regionálních operačních programů 
dne 11. prosince 2007
Sedm regionálních operačních programů bylo slavnostně podepsáno ve vile 
Portheimka v Praze. Za českou stranu dokumenty podepsali předsedové 
Regionálních rad regionů soudržnosti, za Evropskou komisi Katarína 
Mathernová, zástupkyně generálního ředitele Generálního ředitelství 
pro regionální politiku. 
 Dobrá spolupráce regionů vedla k současnému schválení všech sedmi 
regionálních operačních programů. Pro všechny kraje jsou prostředky 
z EU příležitostí realizovat velké rozvojové projekty, Regionální rady tak 
v příštích sedmi letech investují více než 125 miliard korun do zlepšení 
podmínek života obyvatel ČR. Zařazení regionálních operačních programů 
do struktury Národního strategického referenčního rámce představuje 
prosazení principu subsidiarity v praxi, tj. zvýšení podílu regionální 
samosprávy na distribuci fi nančních prostředků státního rozpočtu, který 
je doplněn fi nančními prostředky strukturálních fondů EU. Evropská 
komise již dříve ústy komisařky Danuty Hübnerové Českou republiku 
za vytvoření regionálních operačních programů pochválila.  

 Den krajů – 28. října 2008
Ve všech 14 krajích České republiky, včetně hl. m. Prahy, proběhl v neděli 
28. října 2007 Den krajů. Na většině míst byly v Den vzniku samostatného 
československého státu otevřeny veřejnosti zdarma muzea, galerie a další 
kulturní instituce zřizované kraji. Kraje tak nabídly široké veřejnosti 
v den státního svátku zajímavý kulturní program a zároveň představily, 
o co všechno se kraje v kulturní oblasti starají. Den krajů také ukázal, 
že kraje od samého začátku úzce spolupracují napříč celou republikou. 
Byť jde v každém jednom případě o svébytný region s řadou drobných 
odlišností, kraje jsou schopny se spojit a jít společným směrem. První ročník 
společného Dne krajů tak ustanovil novou tradici, která by měla upozornit 
i na to, že při řešení regionálních otázek by měli rozhodovat lidé, kteří jsou 
problémům svých krajů nejblíže. 

Příspěvěk Společenství (v EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

578 060 815 606 494 841 635 053 166 664 946 907 694 854 290 724 652 965 754 969 002

69 367 298 72 779 381 76 206 380 79 793 628 83 382 515 86 958 356 90 596 281

76 882 089 80 663 814 84 462 070 88 437 939 92 415 621 96 378 844 100 410 877

92 547 536 97 099 824 101 672 012 106 458 000 111 246 172 116 016 940 120 870 537

87 402 795 91 702 020 96 020 039 100 539 972 105 061 969 109 567 528 114 151 313

81 448 769 85 455 123 89 478 991 93 691 019 97 904 969 102 103 603 106 375 132

88 847 947 93 218 257 97 607 672 102 202 340 106 799 104 111 379 161 116 038 736

81 564 381 85 576 422 89 606 002 93 824 009 98 043 940 102 248 533 106 526 126

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

Jelikož jsem byl asociací pověřen 
vyjednáváním o nastavení regionálních 
operačních programů s centrálními 
orgány, považuji za úspěch loňského 
roku skutečnost, že jsme dokázali 
přijatelně nastavit rozdělení peněz mezi 
regiony a stát. Jsem přesvědčen, že to je 
dobrým základem k tomu, aby jednotlivé 
kraje mohly využít unijních peněz 
v rámci vlastních programů ve prospěch 
podpory rozvojových projektů, které 
budou generovat hospodářský růst 
ve všech částech naší země.

Libor Lukáš
hejtman Zlínského kraje

Slavnostní podepsání regionálních operačních programů
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 Předání počítačů dětskému domovu v Ledcích
Petr Bendl, 1. místopředseda Asociace krajů a hejtman Středočeského 
kraje, předal v červenci dětskému domovu a základní škole v obci Ledce 
ve Středočeském kraji počítače vyřazené při obměně techniky Kanceláře 
Asociace krajů ČR. Dar, jehož součástí jsou počítače, server, tiskárny a fax, 
poslouží k dokompletování počítačového vybavení školy a napomůže tomu, 
aby při výuce informatiky mohl každý žák ve třídě pracovat s vlastním 
počítačem. 

 Biblioweb 2007
Asociace krajů ČR podpořila svou záštitou soutěž o nejlepší knihovnický web. 
Ceny, které do soutěže věnovala, vítězům předal v rámci slavnostního vyhlášení 
výsledků soutěže na konferenci ISSS 2007 hejtman Vysočiny 
Miloš Vystrčil.

 www.asociacekraju.cz
Asociace krajů ČR provozuje webové stránky na doméně 
www.asociacekraju.cz. 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 se objevují také v rubrice Informujeme. 

 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 2007 sešla pětkrát a věnovala se zejména 
tématu:

— Novela zákona o krajích. Komise opakovaně prodiskutovávala a nakonec 
schválila a doporučila „komplexní návrh technické novely“ zákona o krajích, 
se kterým se ztotožnily všechny kraje. 2x v průběhu roku byly za účasti 
náměstka ministra vnitra Mgr. Zajíčka diskutovány aktuální otázky 
vztahu Ministerstva vnitra a krajských samospráv, především z pohledu 
připravované legislativy   

 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 2007 sešla devětkrát a věnovala se 
zejména těmto tématům:

— Metodika alokace fi nančních prostředků na kraje v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

— Příprava na plánovací období 2007 – 2013 v souvislosti s nastartováním 
čerpání fi nančních prostředků z evropských strukturálních fondů

— Návrh novely vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
— Připomínkování připravované novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění

ČINNOST KOMISÍ

— Nárůst fi nančních prostředků v souvislosti s připravovanou novelou 
vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, 
v platném znění.

— Státní maturity a účast krajů, a to zvláště fi nanční, v rámci státní části
— Stav prací na rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné školy. 
— Rejstřík škol s apelem na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

které by mělo akceptovat stanovisko krajů při povolování nových oborů, 
popř. vzniku nových škol v době, kdy se sníží počty žáků na středních 
školách až o 50 %.

 Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči

Předsedkyně PaedDr. Martina Matějková, kraj Vysočina 

od 1. 7. 2007 Mgr. Martin Baxa, Plzeňský kraj

Místopředsedové  Ing. Jan Letocha, Jihomoravský kraj

                             Ing. Miroslav Brýdl, Pardubický kraj

Komise pro kulturu a památkovou péči se v roce 2007 sešla pětkrát a věnovala 
se zejména těmto tématům:

— Příprava projektů v rámci Integrovaného operačního programu a regionálních 
operačních programů

— Program záchrany architektonického dědictví
— Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón
— Národní kulturní památky a památky UNESCO
— Příprava nového památkového zákona
— Regionální funkce knihoven
— Systém organizace archeologické péče v krajích

Ve dnech 21. – 22. května 2007 se v Jihlavě uskutečnila konference 
„Kraje a péče o kulturní dědictví“, na jejíž přípravě se komise zásadně podílela. 
Akce prezentovala úspěchy krajů v oblasti památkové péče a setkala se 
s velkým ohlasem.

 Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti 

Předseda Ing. Roman Línek, Pardubický kraj

Místopředsedkyně Ing. Marie Černá, Kraj Vysočina 

Komise pro regionální rozvoj se v roce 2007 sešla čtyřikrát a stejně jako 
v předchozích letech se na svých jednáních zabývala především konkrétními 
okruhy problémů spojených s koordinací přípravy čerpání fondů EU v letech 
2007-13. Usnesením Rady AKČR č. 450 z 22. června 2007 byla náplň komise 
rozšířena i o evropské záležitosti. V přijatých usneseních komise doporučila 
Radě AKČR přijmout řadu důležitých rozhodnutí, která byla podle doporučení, 
případně po modifi kaci návrhu, následně realizována.  
Jednalo se například o:

— Doporučení způsobu % dělení alokace prostředků Programu rozvoje venkova 
(PRV) na NUTS 2 (tzv. regionální balíčky) pro část osy III PRV

— Ponechání hranice velikosti obcí 500 obyvatel pro dotčenou část osy III
— Doporučení v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost upřednostnit variantu B, podle které nebudou kraje 
v roli zprostředkujících subjektů, ale budou zapojeny do přípravy věcného 

Asociace krajů ČR je na českém politické 
scéně podle mého názoru mimořádným 
pozitivním úkazem. Představuje 
totiž spojení 14 různých politických 
osobností, které byly vždy schopny se 
v zájmu řešení problému velmi rychle 
spojit a postavit se třeba i do veřejného 
sporu s ústřední vládou. Zejména před 
posledními parlamentními volbami byla 
takových konfl iktů celá řada. Ve většině 
případů ale na konci stálo konkrétní 
rozhodnutí, které regionům pomohlo, 
nebo je alespoň zásadním způsobem 
nebrzdilo či nepoškozovalo.
 Asociace krajů ale nebyla a není jen 
společenstvím hejtmanů. Podobně silná 
spojení vytvářejí v rámci jednotlivých 
odborných oblastí členové krajských rad. 
Právě z jejich komisí přicházejí důležitá 
varování a návrhy řešení problémů.
 Důkazů, že Asociace krajů ČR 
představuje skutečně užitečné 
a reálné pojítko všech krajů, je celá řada. 
Zmíním jednu událost, která potvrdila, 
že v české politice je ještě možné 
spoléhat na spolupráci a dohodu mezi 
partnery. Mám na mysli Den krajů, kdy se 
loni poprvé otevřela zdarma veřejnosti 
ve stejný den – 28. října – většina 
kraji zřizovaných kulturních institucí. 
Chtěli jsme tak veřejnosti nabídnout 
ve významný státní svátek zajímavý 
program a zároveň ukázat na důležitou 
oblast, které se pod krajskou správou 
opravdu daří.

Petr Bendl
1. místopředseda Asociace krajů ČR
hejtman Středočeského kraje

Asociace krajů ČR je veskrze solidní 
pánský klub. Ostatně nevím, zda Zákon 
o krajích vůbec připouští, aby v čele kraje 
stála hejtmanka. Při známé, doslovné 
aplikaci práva u nás by to asi nebylo 
možné. Berte to jako námět na novelu.

Petr Zimmermann
místopředseda Asociace krajů ČR
hejtman Plzeňského kraje
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nastavení podmínek globálních grantů a účasti na hodnocení a výběru 
projektů

— Doporučení vyzvat Ministerstvo pro místní rozvoj k doplnění členů 
Řídícího a koordinačního výboru (ŘKV) pro potřeby koordinace pomoci 
poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu dle usnesení 
vlády ČR č. 1180 z 22. 10. 2007 tak, aby členy ŘKV byli zástupci ze 
všech krajů (NUTS III) v ČR.

Jako hlavní mezník činnosti komise lze uvést konec roku 2007, kdy 
Evropská komise schválila všechny regionální operační programy a většinu 
programů tématických. 

 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 2007 sešla třikrát a věnovala se zejména 
těmto tématům:

— Výkup pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
— Možnosti čerpání fi nančních prostředků do oblasti dopravy v krajích 

v plánovacím období 2007-2013
— Zimní údržba silnic I. třídy, údržba trvalých porostů podél komunikací na 

pozemcích v průjezdních úsecích silnic ve vlastnictví kraje
— Problematika mýtného
— Reorganizace Ředitelství silnic a dálnic a plánované změny 

Českých drah, a.s.

 Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství

Předseda Bc. Radim Zika, Liberecký kraj

Místopředseda Ing. Václav Horák, Jihomoravský kraj

Komise pro životní prostředí a zemědělství se v roce 2007 sešla třikrát 
a věnovala se zejména těmto tématům:

— Návrh novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (režim nakládání 
s nebezpečnými odpady)

— Změna Plánu odpadového hospodářství České republiky
— Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon)
— Návrh novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
— Současný koncept hospodaření podniku Lesy ČR, s.p. a návrh spolupráce 

s kraji
— Problematika provozních smluv s vodárenskými společnostmi ve vazbě 

na čerpání fi nančních prostředků z fondů EU
— Operační program 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  

Via est vita – Cesta je život
Česká republika je tranzitní zemí v rámci 
celé Evropy a jako taková má jeden velký 
handicap – nedostatečnou dopravní 
infrastrukturu. V celé zemi je pouhá 
tisícovka kilometrů dálnic, kterou jsme 
navíc budovali neuvěřitelných čtyřicet 
let! Nutně potřebujeme dobudovat 
nové dálnice a rychlostní komunikace 
a zmodernizovat hustou síť dalších 
silnic. O nutnosti zlepšit dopravu v zemi 
a provázat ji s okolním světem svědčí 
i deklarace, kterou čeští hejtmani 
podepsali se svými slovenskými 
protějšky v Brně v dubnu letošního roku. 
V této deklaraci jsme jasně potvrdili 
potřebu výstavby a dostavby dopravní 
infrastruktury na Slovensku i u nás. 
Dálnice, rychlostní komunikace a silnice 
I. třídy totiž chápeme jako důležité tepny 
ekonomiky a významné spojovací články 
nejen obou našich zemí, ale i celé Evropy. 
Jako hejtmani a slovenští předsedové 
vítáme snahy obou vlád vedoucí 
k zefektivnění budování vzájemných 
dopravní propojení, protože rozvoj 
našich zemí by bez nich nebyl možný. 
České i slovenské kraje jsou připraveny 
této snaze napomoci. 

Ivo Toman
hejtman Pardubického kraje
místopředseda Komise 
Rady Asociace krajů ČR pro dopravu

Komise pro cestovní ruch se v roce 2007 sešla třikrát a věnovala se zejména 
následujícím tématům:

— Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2007 – 2013 
— Aktualizace strategických dokumentů krajů se zaměřením na cestovní ruch

 Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti

Předseda Miloslav Plass, Královéhradecký kraj

Komise pro sociální záležitosti se v roce 2007 sešla čtyřikrát a věnovala se 
zejména těmto tématům:

— Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
— Financování sociálních služeb (dotační řízení k poskytnutí dotace 

ze státního rozpočtu na rok 2008 pro právnické a fyzické osoby, které 
poskytují sociální služby)

— Připomínkování věcného záměru zákona o zřízení Národního úřadu 
pro zaměstnanost a sociální správu

— Podpora ze strukturálních fondů EU v rámci programového 
období 2007 – 2013

— Informace o výstupech činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky

— Informace o výstupech činnosti Rady vlády pro záležitosti romské komunity
— Financování výkonu inspekce sociálních služeb
— Transformace sociálních služeb, jejichž zřizovatelem je kraj – rozdílné 

zkušenosti krajů 

 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 2007 sešla dvakrát a věnovala se zejména 
těmto tématům:

— Optimalizace sítě, zejména lůžkových zdravotnických zařízení
— Zřízení úřadu jako regulátora činnosti zdravotních pojišťoven
— Informace o výběrovém řízení na ředitele krajských poboček Všeobecné 

zdravotní pojišťovny
— Nedostatek primární péče aj. v regionech
— Pohotovostní služba jako součást povinností praktických lékařů ve věcném 

záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

 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 2007 sešla třikrát a věnovala se 
zejména těmto tématům:

— Výkup pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
— Změna rozpočtového určení daní

Pardubický kraj stál v roce 2001 u zrodu 
Asociace krajů ČR. Za další roky – ať už 
jako hejtman či vicehejtman – jsem si 
mnohokrát uvědomil, jak užitečnou 
a smysluplně koordinační organizací 
naše asociace je. Pomohla nám při 
„společném tahu na branku“ nejen 
v otázkách evropských fondů 
a regionální politiky, na které se 
osobně zaměřuji.
 Pomohla i svým přístupem 
k Pardubickému kraji v situaci, kdy můj 
kolega a do listopadu 2007 hejtman 
Michal Rabas těžce onemocněl a bohužel 
své nemoci podlehl. Dvacet šest 
měsíců – z toho celý rok 2007 – jsem ho 
zastupoval a přístup ostatních hejtmanů 
k nám byl v této nelehké situaci 
jednoznačně kladnou vizitkou celé Rady 
Asociace krajů České republiky.

Roman Línek
vicehejtman Pardubického kraje
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 Komise Rady AKČR – Grémium ředitelů krajských úřadů

Předseda Josef Kubiš, Středočeský kraj

Komise Grémium ředitelů KÚ se v roce 2007 sešla osmkrát, ředitelé 
v květnu 2007 také absolvovali týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku. 
Na svých jednáních se věnovali zejména těmto tématům:

— Nová právní úprava postavení zaměstnanců ve veřejné správě
— Platy zaměstnanců krajských úřadů
— Zastupování kraje při prováděných kontrolách
— Problematika zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
— Novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
— Grantová schémata Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy – zkušenosti krajů, které se účastnily 
pilotního projektu

— Příprava na administraci programů EU kraji v období 2007-13, příprava 
vlastních projektů krajů, způsoby zajištění administrace a kontroly, 
hlavní problémy realizace

— Organizace videokonference mezi kraji
— Otázka podpory při získávání fi nančních prostředků z  krajských grantů 

a evropských fondů (setkání s kardinálem mons. Miloslavem Vlkem)
— Mezikrajský benchmarking
— Novely zákonů o obcích a o krajích

 Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností

Místopředseda Mgr. Martin Kupka, Středočeský kraj

Komise pro vztahy s veřejností se v roce 2007 sešla třikrát a věnovala se 
zejména těmto tématům:

— Společný „Den krajů“, den otevření příspěvkových organizací krajů 
v oblasti kultury

— Digitalizace – přechod z analogového na digitální vysílání
— Krajské noviny
— Olympijské hry v ČR – medializace v krajích 
— Projekt České kraje

 Odborná pracovní skupina pro legislativu

Předseda  JUDr. Miloslav Býma, Moravskoslezský kraj

Pracovní skupina pro legislativu se v roce 2007 se sešla dvakrát a zabývala 
se zejména přípravou společného návrhu krajů na změnu zákona o krajích 
a dále přípravou jednotného stanoviska a připomínek krajů k návrhu 
Ministerstva vnitra na novelu zákonů o územních samosprávných celcích. 
 Kancelář Asociace krajů České republiky vytvořila na webových 
stránkách Asociace krajů České republiky diskusní fórum odborné pracovní 
skupiny pro legislativu určené zejména ke konzultaci návrhů právních 
předpisů a jiných materiálů. Na tomto diskusním fóru proběhly v roce 2007 
např. tyto diskuze:

— k návrhu novely zákonů o územních samosprávných celcích, 
— k návrhu daňového řádu a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím daňového řádu, 

ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN

— k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění zákona č. 585/2006 Sb., a některé další související zákony,

— k analýze účinnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 Výkonná koordinační skupina 
pro regionální operační programy (ROPy)

Vedoucí Ing. Ivan Matulík, Zlínský kraj

Výkonná koordinační skupina pro ROPy v roce 2007 zajišťovala na pracovní 
úrovni celou řadu konkrétních úkolů v oblasti působnosti Komise Rady 
AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti. Připravovala podklady 
pro důležitá rozhodnutí komise a Rady AKČR a předjednávala věcné 
návrhy se zástupci dotčených řídících orgánů operačních programů a dalších 
dotčených institucí podle konkrétních okruhů. Z hlavních okruhů řešených 
problémů v této oblasti je možné uvést:
 

— Konkretizace věcného zaměření regionálních operačních programů 
a nastavení rozhraní mezi regionálními a ostatními tématickými 
operačními programy

— Řešení urbánní problematiky
— Nastavení implementace regionálních operačních programů 
— Zapojení krajů do posílení absorpční kapacity v rámci Operačního 

programu Technická pomoc a řadu dalších otázek.

Problematika týkající se regionálních operačních programů v roce 2007 
plynule přecházela do kompetence Úřadů Regionálních rad.

 Odborná pracovní skupina pro evropské fondy

Předseda Ing. David Sventek MBA., ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko

Odborná pracovní skupina pro evropské fondy byla ustavena v lednu roku 
2007 a vznikla transformací pracovní skupiny složené z ředitelů Úřadů 
Regionálních rad. Tato pracovní skupina hájí zájmy regionů a utváří 
platformu pro otevřenou diskusi a hledání společných řešení a postupů. 
Pod svou patronací má devět tematických pracovních skupin, které byly 
utvořeny na úrovni Regionálních rad. Schválení regionálních operačních 
programů Evropskou komisí v roce 2007 bylo jedním ze stěžejních 
cílů, kterému se pracovní skupina věnovala. Její významnou úlohou 
bylo sjednotit pozice regionů a jednohlasně prezentovat tuto pozici 
při vyjednávání s Evropskou komisí. 
 Odborná pracovní skupina pro evropské fondy se v roce 2007 se sešla 
desetkrát a zabývala se následující tématy:

— Nastavení implementační struktury regionálních operačních programů 
(ROPů)

— Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM)
— Program rozvoje venkova pro NUTS II
— Finanční toky mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a regionálními 

radami
— Zajištění synergií a odstranění překryvů mezi ROPy a ostatními 

operačními programy
— Monitorovací systém operačních programů
— Vypořádání připomínek Evropské komise k ROPům
— Slavnostní akt podepsání ROPů

Za více než 7 let existence se Asociace 
krajů České republiky dokázala stát 
respektovaným orgánem veřejné správy, 
který představuje společný hlas 13 
českých a moravských krajů a hl. m. Prahy 
při snaze prosadit zájmy krajů a občanů 
v nich žijících. Ukázalo se a ukazuje, že 
převod kompetencí z centrální státní 
úrovně na regiony byl správnou volbou 
a že kraje prostřednictvím asociace 
dokáží více než emancipovaně 
komunikovat s vládou, parlamentem, 
ale i institucemi Evropské unie. 

Řada krajů spolupracuje i na projektech, 
které nezahrnují celou asociaci. 
Například Královéhradecký, Pardubický, 
Moravskoslezský a Olomoucký spojily své 
síly při prosazování budování rychlostní 
komunikace R35. Za zachování letiště 
v Přerově Bochoři jsme spojili své síly se 
Zlínským krajem. Na letošním veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour v Brně 
jsem s hejtmany Moravskoslezského, 
Zlínského a Jihomoravského kraje 
podepsal memorandum o společném 
postupu těchto čtyř moravských krajů 
při snaze nabízet turistům společné 
produkty.
 
Nejen tyto příklady spolupráce podle 
mého dokazují, že kraje dokáží 
v oblastech jim svěřených rozvíjet svůj 
potenciál. AKČR jako společný orgán 
krajských samospráv tak hraje, a věřím, 
že i v budoucnu bude hrát významnou 
roli na domácí politické scéně.

Ivan Kosatík
hejtman Olomouckého kraje

Ústecký kraj už rozhodně není místem, 
které by bylo synonymem pro měsíční 
krajinu, místem, které je stále zahalen
o smogem, místem, kde lidé nechtějí žít. 
Mnohé se změnilo a lidé to vědí. Podle 
výsledků letošního průzkumu veřejného 
mínění jsou dnes dvě třetiny občanů 
Ústeckého kraje spokojeny s tím, kde žijí. 
Pouze šestnáct procent obyvatel by dalo 
přednost jinému regionu. Před několika 
lety by výsledek byl opačný. Je to pro mě 
důkaz toho, že jdeme správným směrem. 

Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje
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1. Karlovy Vary Region 
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ENGLISH

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 Association’s 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 AKČR 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 negociation of regional operational 
programmes, administration of  EU structural funds 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. 

 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 AKČR 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 AKČR and these revenues fund 
activities and operations of the organization -- the information and advocacy 
staff for AKČR. 

 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 nezávislého auditora  určená Radě  Asociace krajů České republiky
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Asociace krajů České republiky, se 
sídlem Zborovská 11,  Praha 5, - IČO: 70 93 31 46  tj. rozvahu k 31. 12. 2007, 
výkaz zisku a ztráty  za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a přílohu této 
účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje 
o Asociaci krajů České republiky jsou uvedeny  příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými 
účetními předpisy odpovídá statutární orgán Asociace krajů České 
republiky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní 
kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby 
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, 
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené 
účetní odhady.

Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této 
účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech 
a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy 
jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, 
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat 
důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. 
Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení 
rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne 
k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení 
účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné 
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit 
též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti 
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace 
účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, 
pasiv a fi nanční situace Asociace krajů České republiky k 31.12.2007 
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu 
s českými účetními předpisy.

5.1

ZPRÁVA AUDITORA 

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 2007

DO 31. 12. 2007

Rozvaha (Bilance)
ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2007

(v celých tisících Kč)

IČ 70933146

A. Dlouhodobý majetek celkem 01 987 1667

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 02 738 2295

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 03 1759 1622

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 04

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 05 1510 2250

B. Krátkodobý majetek celkem 06 4923 7653

I. Zásoby celkem 07

II. Pohledávky celkem 08 42 115

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 09 4843 7493

IV. Jiná aktiva celkem 10 38 45

AKTIVA CELKEM 11 5910 9320

AKTIVA

A. Vlastní zdroje celkem 12 2984 4527

I. Jmění celkem 13 1373 4708

II. Výsledek hospodaření celkem 14 1671 -181

B. Cizí zdroje celkem 15 2926 4793

I. Rezervy celkem 16

II. Dlouhodobé závazky celkem 17

III. Krátkodobé závazky celkem 18 2913 583

IV. Jiná pasiva celkem 19 13 4210

PASIVA CELKEM 20 5910 9320

Číslo řádku

PASIVA

Stav k  prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k posled-
nímu dni účetního 

období

Odesláno dne Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis odpovědné osoby za 
sestavení:

Okamžik sestavení:

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/ 2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:

Asociace krajů České republiky

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Číslo řádku

Stav k  prvnímu 
dni účetního 

období

Stav k posled-
nímu dni účetního 

období

5.2

ROZVAHA (BILANCE) 

VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU 

KE DNI 31. 12. 2007
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Výčet položek podle vyhlášky č. 504/ 2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:

Asociace krajů České republiky

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

A. Náklady 01 6716 0

I. Spotřebované nákupy celkem 02 284 0

II. Služby celkem 03 1539 0

III. Osobní náklady celkem 04 3942 0

IV. Daně a poplatky celkem 05 0 0

V. Ostatní náklady celkem 06 74 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem

07 877 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 08 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem 09 0 0

Náklady celkem 10 6716 0

B. Výnosy 11 6535 0

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 12 0 0

II. Změna stavuvnitroorganizačních zásob 

celkem

13 0 0

III. Aktivace cen 14 0 0

IV. Ostatní výnosy celkem 15 935 0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 

a opravných položek celkem

16 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 5600 0

VII. Provozní dotace celkem 18 0 0

Výnosy celkem 19 6535 0

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 -181 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 -181 0

Číslo řádku Hlavní Hospodářská

Činnost

Výkaz zisku a ztráty
ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2007

(v celých tisících Kč)

IČ 70933146

Číslo řádku Hlavní Hospodářská

Činnost

Odesláno dne Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis odpovědné osoby za 
sestavení:

Okamžik sestavení:

5.3

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY 

VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU 

KE DNI 31. 12. 2007

Účetní jednotka: Asociace krajů České republiky
Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70933146
Základní dokumenty: Zakladatelská smlouva Asociace krajů ČR ze dne 8. 6. 2001 

Stanovy Asociace krajů České republiky 
Registrace zájmového sdružení právnických osob „AKČR“ 
Asociace byla založena dle § 20f a násl. Občanského zákoníku č. 40/1964 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob jako otevřená nestranická nevládní 
organizace, založená za účelem koordinace a vzájemné činnosti a aktivity 
krajů. 

Orgány Asociace: Plenární zasedání („Rada“)
Předseda Asociace
Kancelář Asociace

Předmět činnosti: Spolupráce a prosazování společných zájmů krajů jak v rámci 
České republiky, tak i spolupráce se zahraničím.

Financování, majetek 
a hospodaření:

Finanční příjmy Asociace jsou tvořeny především příjmy z členských 
příspěvků. Státní dotace nebo příspěvky nebyly v účetním období 
přiděleny. Členské příspěvky za rok 2007 činily 5.600.000,- Kč.
Asociace má vlastní majetek, se kterým hospodaří orgány Asociace 
na základě schváleného ročního rozpočtu Asociace. Rozpočet je 
sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků 
hospodaření, ověřených auditorem, se provádí do tří měsíců po skončení 
kalendářního roku.

Účetní období: Účetním obdobím je kalendářní rok. Řádná účetní závěrka je sestavována 
k poslednímu dni účetního období.

Účetní metodika: Účetní jednotka se řídí příslušnými ustanoveními vyhlášky MF ČR 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č.563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých 
není hlavní činností podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví.

Způsob zpracování 
účetních záznamů:

Účetní doklady jsou po zaevidování v Kanceláři Asociace předány 
k externímu zpracování účetní fi rmě Helebrantová. Jsou účtovány 
v programu MRP Informatics Slušovice.

Úschova účetních 
záznamů:

Účetní záznamy (i na technických nosičích dat) se ukládají podle předem 
stanoveného pořádku do archivu a budou uschovány po dobu stanovenou 
uschovacími lhůtami. 

Zásady vedení pokladny: S asistentkou ředitele Kanceláře, která je zároveň osobou odpovědnou 
za nakládání s peněžními prostředky v hotovosti a ceninami 
(pokladníkem), je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti.

Dlouhodobý hmotný 
majetek:

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným 
technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden 
rok, jejichž ocenění je vyšší než 40.000,- Kč.

Ocenění DHM: Dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví 
pořizovací cenou.

5.4

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

ZA ROK 2007
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Odpisový plán 
a odepisování:

Odpisy se účtují lx ročně v rámci účetní závěrky. Celkové odpisy za účetní 
období roku 2007 činily 876.807,- Kč.
Služební osobní automobil OCTAVIA - rovnoměrné odepisování. 
V současné době je již odepsán.
Výpočetní technika - zrychlené odepisování. Způsob zrychleného odpisu 
byl zvolen s ohledem na rychlejší technické opotřebení a rychlé morální 
zastarávání počítačové a kancelářské techniky. Odpisy za rok 2007 
uplatněny ve výši 123.373,- Kč. 
Nehmotný majetek – logo AKČR – rovnoměrné odepisování. Za rok 2007 
uplatněny odpisy ve výši 11.667,- Kč.
Ostatní nehmotný majetek – implementace ROPO – rovnoměrné 
odepisování.
Odpisy za rok 2007 uplatněny ve výši 741.767,- Kč.

Inventarizace: Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, pokladny a účtu 
je prováděna jednou ročně, po skončení účetního období. V rámci 
inventarizací je porovnáván stav majetku a fi nancí vykázaný v účetnictví 
se skutečností. O provedených inventarizacích jsou vystavovány 
„Inventarizační protokoly“. U pokladny je mimo inventarizaci průběžně 
každý měsíc odsouhlasován skutečný stav  pokladní hotovosti s účetním 
stavem, evidovaným účetní fi rmou.

Pracovní cesty: Služební vozidlo je využíváno pro služební účely a na základě „smlouvy 
o poskytnutí motorového vozidla k užívání“ ze dne 2. 4. 2004 také pro 
osobní potřebu ředitele Kanceláře. Za použití  vozidla pro soukromé účely 
je účtována náhrada za provoz podle výše uvedené smlouvy. Zaměstnanci 
Kanceláře jsou oprávněni používat vozidlo na pracovních cestách při 
zajišťování aktivit spojených s činností Kanceláře.

Stravování zaměstnanců: Výše příspěvku zaměstnance je stanovena dosud platnou Směrnicí č.1/02, 
na stravování zaměstnanců přispívá organizace 55 % z ceny stravenky.

Vypořádání výsledku 
hospodaření z předcház. 
účetního období:

Celkový výsledek hospodaření roku 2006 ve výši 316.374,40 Kč byl 
převeden na účet „Fondu investičního rozvoje“.

Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení 
za dané účetní období:

Výsledek hospodaření roku 2007 je ztrátový a činí -181.183,66 Kč.

Objem vyplacených 
mzdových prostředků:

2.896.803,- Kč

Odvody do fondů 
sociálního a zdravotního 
pojištění:

960.329,- Kč

Stav pracovníků: 5
Průměrný: 5
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6.

Ředitel Kanceláře

RNDr. Jiří Mašek, CSc.
Tel.: 257 280 178
masek@asociacekraju.cz

Asistentka ředitele

Zuzana Indrová
Tel.: 257 280 122
indrova@asociacekraju.cz

Legislativní oddělení

JUDr. Karel Koláček
Tel.: 257 280 634
kolacek@asociacekraju.cz

Vedoucí zahraničního oddělení

Ing. Eva Vrbová
Tel.: 257 280 636
vrbova@asociacekraju.cz

Zahraniční oddělení, vztahy s veřejností, P.R.

Mgr. Markéta Vagenknechtová
Tel.: 257 280 530
vagenknechtova@asociacekraju.cz

KONTAKT IČ: 70 93 31 46
Tel.: 257 280 530
Fax: 257 280 639
e-mail: indrova@asociacekraju.cz
www.asociacekraju.cz

Kancelář AKČR
Zborovská 11
150 21 Praha 5
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