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ÚVOdNÍ slOVO Předsedy AsOciAce KRAjů ČR 

Vážení čtenáři,

otevíráte v pořadí již čtvrtou výroční zprávu Asociace krajů ČR. Zhodnotit její 

aktivity za rok 2008 pro mne nebylo tak úplně lehké, protože právě v tomto roce 

se Asociace krajů ČR ocitla v určitém mezníku své činnosti.

Poprvé za existenci krajů se na podzim 2008 po krajských volbách zcela promě-

nilo složení Rady Asociace krajů ČR a do vedení krajů přišly nové osoby. V rolích 

hejtmanů se objevuje nová politická reprezentace, historicky poprvé stojí v čele 

dvou krajů České republiky ženy, z velké části se změnily krajské rady i zastupitelstva 

a také z pozice předsedy AKČR k Vám nyní na tomto místě hovoří jiný hejtman, než 

tomu bylo v letech předchozích. 

Zhodnotit tedy rok, během něhož došlo k významným změnám, nebylo snadné. 

A přesto to, myslím si, není úkol nesplnitelný. Neboť i přes názorové odlišnosti  

a rozdílnost pohledů jednotlivých politických stran zde na prvním místě jsou  

a vždy budou pouze a jen kraje jako takové. Jejich rozvoj, jejich přání, jejich velký 

cíl vytvořit svým obyvatelům co nejlepší podmínky k životu. 

Kraje za minulé volební období, za celých devět let své existence, prošly velkým 

vývojem a staly se z nich úspěšně fungující veřejnoprávní instituce. Nicméně rok 

2008 byl zlomový nikoliv jenom výměnou politických reprezentací v zastupitelstvech 

krajů, ale zásadní změnou ekonomické situace jak v národním měřítku, tak v me-

zinárodním kontextu – narůstající nezaměstnanost, pokles zahraničních investic, 

pomalé čerpání finančních prostředků z EU fondů, pokles daňových příjmů – to 

je jen náznakem výčet dopadů tzv. finanční a hospodářské krize, jejímž dopadům 

se kraje nemohou vyhnout.

Kraje se díky krizi na konci roku 2008 ocitly v situaci, kdy není možné udržet 

rozvoj krajů na základě téměř plánovitého nárůstu finančních zdrojů – ale naopak, 

jsou nuceny hledat zcela nové cesty rozvoje s výhledem, že výkonnost ekonomiky 

nelze jednoduše predikovat. Ocitají se tedy ve zcela nové roli – racionalizují své 

organizace, šetří, hledají řešení s multiplikačními efekty, především více spolupracují, 

komunikují, sdílejí informace.

Rád bych na tomto místě vyzdvihl právě společnou organizaci všech krajů - 

Asociaci krajů ČR jejíž výroční zpráva se Vám dostává do rukou. Považuji za velmi 

cenné, že se na její půdě můžeme s kolegy hejtmany společně potkávat a diskutovat  

o společných tématech, která nás v krajích těší i trápí. Jsem přesvědčen, že právě 

tato platforma nám umožní nalézat vhodná a konstruktivní řešení pro eliminaci 

všech negativ, které krize přináší, ale být i dobrým partnerem pro vládu České 

republiky pro definování rozvoje naší nádherné země.

Vážení přátelé, přeji Vám příjemný život v krajích ČR. Ať je pro Vás tato výroční 

zpráva přínosným zdrojem informací o krajích i jejich asociaci.

 

Mgr. Michal hašek

předseda Asociace krajů České republiky  

a hejtman Jihomoravského kraje
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ÚVOd

POslÁNÍ

stRuKtuRA

ČleNOVé RAdy AKČR:
2004–2008

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. 

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. Ivo Toman (od 21. února 2008. Do té doby vykonával práva a povinnosti 

člena Rady AKČR za zesnulého Ing. Michala Rabase Ing. Roman Línek, 

1. náměstek hejtmana Pardubického kraje.)

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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 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. 

ČleNOVé RAdy AKČR:
2008–2012

Předseda 1) Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

1. místopředseda 2) Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Místopředseda 3) MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Místopředseda 4) Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

Místopředsedkyně 5) Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., hejtmanka Plzeňského kraje

Místopředseda 6) MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje

7) MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy

8) Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje

9) Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

10) MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

11) PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

12) Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

13) Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje

14) Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14
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FiNANcOVÁNÍ

ČleNstVÍ V MeZiNÁROdNÍch 
ORgANiZAcÍch

 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 tech-
nicky 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, právní a zahraniční oddělení. V roce 2008 pracovalo  
v kanceláři pět zaměstnanců:

Ředitel RNDr. Jiří Mašek, CSc.

Asistentka ředitele Zuzana Indrová

Právní oddělení JUDr. Karel Koláček

Zahraniční oddělení Ing. Eva Vrbová

Zahraniční oddělení, P.R., vztahy s veřejností Mgr. Markéta Vagenknechtová

AKČR je financována 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 2008 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. 
Česká národní delegace ve Výboru regionů působila v roce 2008 v následujícím 
složení členů nominovaných Asociací krajů: 

MUDr. Pavel Bém, předseda delegace, místopředseda Výboru regionů 
a místopředseda politické skupiny EPP; Ing. Evžen Tošenovský, místopředseda 
delegace a člen předsednictva Výboru regionů; JUDr. Josef Pavel; RNDr. Jan 
Zahradník; Ing. Stanislav Juránek; Ing. Roman Línek a Bc. Ondřej Benešík 
jako plnoprávní členové a Ing. Petr Bendl; Ing. Pavel Horák; Ing. Jiří Šulc; 
Petr Skokan; Ing. Rostislav Všetečka; RNDr. Miloš Vystrčil a MUDr. Petr 
Zimmermann jako náhradníci. 

Po říjnových volbách v roce 2008 ztratila většina členů české delegace, no-
minovaných Asociací krajů, domácí mandát, na základě čehož automaticky 
skončil i jejich mandát ve Výboru regionů. Od listopadového plenárního zasedání 
proto v české národní delegaci reprezentují Asociaci krajů následující členové, 
jejichž domácí mandát nezanikl: MUDr. Pavel Bém, Ing. Roman Línek, Bc. 
Ondřej Benešík a Ing. Pavel Horák (rezignoval na své členství v české národní 
delegaci v dubnu 2009). Rada AKČR přijala dne 4. prosince 2008 usnesení, 
v němž navrhla jmenování nových členů české národní delegace. V současné 
době probíhá proces doplňkových nominací nových členů, reprezentujících 
Asociaci krajů.

 Kongres místních a regionálních samospráv (CLRAE)
Asociace krajů ČR má v Delegaci ČR v Kongresu místních a regionálních sa-
mospráv Rady Evropy 3 členy a 4 náhradníky. Další místa v Delegaci obsazuje 
Svaz měst a obcí ČR. 
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* Všechny zápisy z jednání Rady AKČR naleznete na webových stránkách  
 www.asociacekraju.cz v sekci Jednání Rady AKČR

3. AKtiVity AsOciAce KRAjů ČR V ROce 2008

V roce 2008 proběhlo osm zasedání Rady Asociace krajů ČR (Rady AKČR), 
z toho bylo sedm zasedání Rady AKČR v druhém volebním období a po kraj-
ských volbách jedno, ustavující zasedání nové Rady AKČR ve třetím volebním 
období.*

11. ledna 2008, Brno  22. zasedání Rady AKČR
Zasedání se již tradičně uskutečnilo u příležitosti veletrhu Regiontour. 
Rada AKČR jednala s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Hejtmani vyslovili 
podporu předloženému návrhu reformy Policie ČR, jejíž součástí je i záměr, aby 
organizační struktura policie kopírovala hranice samosprávných krajů.
Financování základní dopravní obslužnosti Rada AKČR projednala s náměstkem 
generálního ředitele a.s. Českých drah pro osobní dopravu Jiřím Kolářem. 
O problémech spojených s přechodem z analogového vysílání na digitální 
diskutovali hejtmani a primátor hl. města Prahy s předsedou Rady Českého 
telekomunikačního úřadu i ředitelem TV Nova. 

7. března 2008, Praha  23. zasedání Rady AKČR
23. zasedání Rady AKČR se konalo mimořádně v Praze, a to z důvodu účasti 
členů Rady AKČR na slavnostní inauguraci prezidenta republiky Václava 
Klause po jeho znovuzvolení prezidentem České republiky. Na programu 
jednání bylo kromě organizačních záležitostí i společné jednání členů Rady 
AKČR s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem. Ten seznámil hejtma-
ny a primátora hl. města Prahy se záměrem přejmenovat krajské inspektoráty 
s.p. Lesy ČR na krajská ředitelství a zvýšit pravomoci krajským ředitelům. 
V souvislosti s tím také shrnul současné dění v s.p. Lesy ČR. Společně jednali 
i o dalším postupu po vyčíslení škod po orkánu Kyrill, okrajově se zabývali 
i škodami po bouři Emma. Shodli se na nutnosti zvýšení pravomocí zmiňo-
vaných krajských ředitelů, na potřebě pokračující decentralizace pravomocí. 
Druhým projednávaným tématem bylo shrnutí situace kolem probíhající 3. výzvy 
Programu rozvoje venkova.

18. dubna 2008, Čeladná  24. zasedání Rady AKČR
Rada AKČR se zabývala otázkou čerpání evropských peněz na vodohospodářské 
projekty. Česká republika přijala závazky v oblasti čištění odpadních vod, které 
musí splnit v termínu do roku 2010. Při současném nastavení podmínek přija-
telnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí 
hrozí, že města a obce nebudou moci tyto závazky v daném termínu splnit. 
Z tohoto důvodu AKČR vyzvala místopředsedu vlády a ministra životního 
prostředí Martina Bursíka k urychlenému řešení této situace a vyjednání změny 
stávajících podmínek přijatelnosti. V případě, že změny s Evropskou komisí 
nevyjedná, požádala vládu o vytvoření národního fondu životního prostředí, 
jehož prostřednictvím by bylo možné projekty financovat. 

Hostem zasedání Rady AKČR byl nový generální ředitel a.s. České dráhy 
Petr Žaluda. Hejtmanům představil koncepci transformace Českých drah 
ve spolupráci s kraji. Společně se ujistili o potřebě úzké spolupráce mezi 
Českými drahami a kraji. 

Rada AKČR schválila společné prohlášení Asociace krajů ČR a Svazu 
měst a obcí ČR k novele zákona o odpadech, která se negativně dotýká obcí 
a krajů.

ZAsedÁNÍ RAdy



Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. 
Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem 
Plzeňským. Jeho rozloha je 3314 km2, což činí 4,25% rozlohy České republiky. Z plochy kraje je 43,1 % pokryto lesy.

Karlovarský kraj je především proslulý svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, 
ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov.  Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní 
minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. V souvislosti s lázeňstvím jsou také velice známé lázeňské oplatky, které si jako 
sladkou pochoutku zamilovali nejen místní obyvatelé, ale především lázeňští hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho 
prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Město Chodov proslavil růžový porcelán, který 
se vyváží do celého světa. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který nabízí setkání tvůrců 
domácích i zahraničních.

Ohře je zároveň nejvýznamnější řekou Karlovarského kraje a celé území také spadá do jejího povodí. Dalšími významnými řekami 
jsou Teplá, Rolava, Bystřice a Svatava. Z nich nejznámější je řeka Teplá, která vtéká do Ohře v Karlových Varech a která protéká 
údolím Karlových Varů, kde vyvěrá většina horkých pramenů. Ty vtékají do řeky a umožňují vznik odrůdy aragonitu, známé jako 
vřídlovec a hrachovec, oba vylučované po tisíciletí z horkých karlovarských pramenů, jejichž voda má v sobě rozpuštěno mnoho 
nerostných látek a plynů, hlavně kysličníku uhličitého.

Jedním z prvních kdo zachytili nejstarší karlovarskou pověst o objevení Vřídla Karlem IV., byl renesanční lékař Dr. Fabian Sommer, 
rodák z Karlových Varů. Ve své knize o užívání karlovarských vod z roku 1571 vypráví pověst takto:
Vypráví se, že Karel IV. kdysi podnikl loveckou výpravu do lesů v hornatých končinách a údolích, kde nyní vyvěrají horké prameny. Zdejší 
lesy oplývaly zvěří. Při lovu jeden ze psů počal štvát kus divoké zvěře. Při jeho pronásledování spadl do tůně, odkud nyní prudce tryská 
horká voda. Pes začal bolestí výt. Lovci, kteří uslyšeli psí nářek, přispěchali v domnění, že jej porani-
la pronásledovaná zvěř. Podívaná, jež se jim naskytla, je velice udivila. Přistoupili blíže, vytáhli psa 
z tůně a pak sami ochutnali horkou vodu, jež tolik vyděsila psa. O celé události zpravili císaře Karla IV., 
který se pak s četnou družinou vydal k onomu místu, aby tam sám obdivoval nevšední dílo přírody. 
Za přítomnosti svých lékařů moudrý panovník poznamenal, že takováto horká voda může zažehnat 
mnohé těžké nemoci a jest velmi užitečná a posilující. Poté vodu sám užil (prý měl nemocnou nohu) 
a seznal úlevu a zlepšení. Nad tím se panovník radoval a brzy nařídil, aby celé místo bylo osídleno 
a kol pramene zřízeny domy.

KARlOVARsKÝ KRAj

poloha

charakteristika

řeky

pověst o Karlovarských 
pramenech

Cheb

Karlovy Vary, Hadí Pramen Karlovy Vary
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23. května 2008, Luhačovice  25. zasedání Rady AKČR
Hlavními tématy zasedání byly dosavadní zkušenosti krajů s fungováním 
regionálních operačních programů a další postup při řešení problematiky 
výstavby vodohospodářské infrastruktury ve vztahu k závazkům k Evropské 
unii. Hostem jednání byla také zástupkyně generálního ředitele pro regionální 
politiku Evropské komise Katarína Mathernová. V debatě o regionální politice 
s hejtmany hovořila o letech, která budou následovat po skončení současného 
plánovacího období, tedy po roce 2013. Společně diskutovali o větším zapojení 
krajů do přípravy kohezní politiky. Debata s Mathernovou také potvrdila správ-
nost přístupu hejtmanů k výstavbě vodohospodářské infrastruktury v sídlech 
nad dva tisíce ekvivalentních obyvatel a závazkům v této oblasti směrem k unii. 
Protože finance alokované z příslušného operačního programu v žádném pří-
padě nepokryjí investiční požadavky na splnění zmíněných závazků, hejtmani 
opětovně vyzvali ministra životního prostředí k řešení této věci. 

Součástí jednání rady byla i krátká prezentace zástupců Asociace nestátních 
neziskových organizací, kteří hejtmanům představili úlohu a postavení těchto 
organizací v rámci veřejného života v České republice.

13. června 2008, Ústecký kraj  26. zasedání Rady AKČR
Jednání Rady AKČR proběhlo tentokrát na lodi při plavbě z Litoměřic do Ústí 
nad Labem a bylo spojeno se setkáním ze zástupci s.p. Povodí Labe. Rada 
se opětovně zabývala problematikou vodohospodářských projektů ve vazbě 
na čerpání prostředků z Evropské unie a závazky České republiky v oblasti 
čištění odpadních vod. Hejtmani se shodli na ukončení účasti zástupců AKČR 
v pracovní skupině Ministerstva životního prostředí pro nastavení podmínek 
přijatelnosti vodohospodářských projektů, neboť připomínky AKČR nebyly 
akceptovány a další zastoupení v této komisi hejtmani již neviděli smysluplně. 
Zároveň se shodli trvat na doporučení vytvořit speciální fond pro vodohos-
podářské projekty.

Dalším bodem programu byla připravovaná novela zákona o krizovém řízení. 
Hejtmani deklarovali přání být od počátku při rozhodování o záležitostech, 
které se krajů úzce dotýkají, aby nedošlo k podobným ad hoc rozhodnutím, jako 
se tomu stalo v případě rušení vojenských záchranných praporů, a vzhledem 
k zodpovědnosti, kterou během krizových situací mají, deklarovali i požadavek 
odpovídajících pravomocí.

Hejtmani také vyslovili podporu zavedení tzv. euroklíčů - zařízení, která 
mohou značně usnadnit život tělesně postižených. Hejtmani v záležitosti eu-
roklíčů zahájili jednání s Národní radou zdravotně postižených. 

12. září 2008, Heřmanice v Podještědí  27. zasedání Rady AKČR
Na programu jednání byl projekt Ministerstva dopravy na zřízení systému 
dopravních úřadů na úseku silniční dopravy a pozemních komunikací v České 
republice. Hejtmani vyslovili přesvědčení, že tento směr není rozumný, neboť 
jeho výsledkem by v podstatě bylo vytvoření dalších úřadů, které by žily sa-
mostatně a na okraji, a uvedli, že jsou připraveni s ministrem dopravy Alešem 
Řebíčkem v této záležitosti jednat a nalézat cesty jiného řešení.

S generálním ředitelem Českých drah a.s. Petrem Žaludou hejtmani projed-
nali přípravu jízdního řádu ČD na rok 2009 a financování základní dopravní 
obslužnosti. Společně se dohodli, že by se rádi dostali do systémového rámce, 
aby každý rok neřešili jen chybějící peníze a možnosti, kde je získat, ale aby 
se domluvili na systémovém transferu. Hovořili také o prostoru pro modernizace 
vozového parku ČD v rámci regionálních operačních programů. 

Rada AKČR se také opakovaně zabývala vodohospodářskými projekty. 
Hejtmani konstatovali, že narazili na naprosté nepochopení ze strany Ministerstva 
životního prostředí, které je přesvědčeno, že většina obcí dosáhne na evropské 



Seznamte se s nejvýchodnějším krajem České republiky. Seznamte se s regionem na pomezí Moravy a Slezska. Seznamte se s Mo-
ravskoslezským krajem! Podívejte se, kde se nachází, čím je specifická jeho poloha, kolik a jakých lidí v něm žije, jak se vyvíjel 
v průběhu staletí a čím je specifická jeho krajina. Poznáte, že se jedná o skutečně rozmanitý a rázovitý kout, který nepřitahuje jen 
svými atraktivitami, ale rovněž svým Geniem Loci – duchem místa. V průběhu času byl Moravskoslezský kraj utvářen jak přírod-
ními vlivy, tak lidmi, kteří v něm žili. Dnes je z něj významný region, který stojí za to poznat a znát více!

Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hrani-
ce se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdáleno 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. 
Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina. 

Rozloha: 214 km2 
Počet městských obvodů: 23
Počet obyvatel: 307 767
Hustota osídlení: 1438 obyvatel/km2

Průměrná roční teplota: + 8 °C

Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a slezskou část. Základ slova Ostrava znamená 
„ostře, rychle, bystře tekoucí řeku“. Osídlení území, na kterém dnešní město leží, je poprvé doloženo už ve starší době kamenné. 
Asi před 25 tisíci lety měli na vrchu Landek svá tábořiště lovci mamutů, což dokládají četné archeologické nálezy. Nejvýznam-
nějším objevem byla v roce 1953 nalezená 48 mm vysoká soška, torzo ženské postavy z krevele, kterému se říká Petřkovická 
(Landecká) venuše. Archeologové našli důkazy o tom, že pravěcí lovci používali uhlí ze slojí vycházejících na povrch jako palivo. 
Jde o první doložené použití černého uhlí na světě. Na bájném vrchu Landeku vybudoval v 8. století jedno ze svých početných 
hradišť slovanský kmen Holasiců. Někdy ve druhé polovině 13. století tady založil kamenný hrad český král Přemysl Otakar II.

poloha

město Ostrava

základní údaje 
o  městě Ostrava

historie

MORAVsKOsleZsKÝ KRAj

ŠtramberkKostel sv. Ondřeje z 50. let 16. století v Hodslavicích

Karlova Studánka
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dotace na budování čističek odpadních vod. Názor hejtmanů je, že obcí, které 
z těchto prostředků nebudou moci čerpat, bude mnohem více. Opětovně vy-
zvali vládu ČR, aby se touto situací zabývala a vytvořila speciální fond pro 
vodohospodářské projekty, který by tento deficit pokryl tak, aby se neprojevil 
v růstu ceny vodného a stočného. 

AKČR se znovu zásadně vyjádřila i k problematice rozpočtového určení 
daní (RUD). Podle ní současné nastavení RUD neodpovídá reálné situaci a je 
třeba ho radikálně změnit. V této souvislosti Rada AKČR přijala společnou 
deklaraci.
 
31. října 2008, Praha  28. zasedání Rady AKČR
Obsahem posledního jednání Rady AKČR bylo administrativní ukončení 
činnosti Rady AKČR v jejím 2. volebním období 2004 – 2008, především 
stanovení kroků potřebných k zabezpečení kontinuity činnosti Asociace krajů 
ČR v souvislosti s koncem volebního období a začátkem nového volebního 
období 2008-2012. 

4. prosince 2008, Praha  1. zasedání Rady AKČR
První jednání Rady Asociace krajů ČR v 3. volebním období se uskutečnilo 
v Praze. Nově zvolení hejtmani se sešli na ustavujícím zasedání, aby si zvolili 
vedení Asociace krajů ČR, zřídili své iniciační a poradní orgány a naznačili 
směr dalšího působení své asociace.

Dosud v Radě Asociace krajů ČR zasedali občanští demokraté a jeden lido-
vecký hejtman, po podzimních krajských volbách se ale její složení radikálně 
změnilo. V Asociaci krajů bude nyní působit 13 sociálnědemokratických 
hejtmanů a pražský primátor Pavel Bém za ODS. Historicky poprvé také 
v čelech dvou regionů stojí ženy.

Jednání se zúčastnilo 13 hejtmanů. Jediným nepřítomným, ale řádné omlu-
veným členem, byl primátor hl. města Prahy Pavel Bém. Předsedou AKČR 
byl zvolen hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, 1. místopředsedou 
se stal pardubický hejtman Radko Martínek, dalšími místopředsedy byli 
zvoleni Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, David Rath, hejtman 
Středočeského kraje, Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny a Milada Emmerová, 
hejtmanka Plzeňského kraje.

Na programu jednání asociace byla také otázka regulačních poplatků ve zdra-
votnictví. Hejtmani deklarovali, že Julínkův systém považují za špatný a je třeba 
jej v ideální verzi zrušit nebo alespoň omezit. Slíbili, že v nových krajských 
rozpočtech počítají s nabídkou lidem, že kraje za ně regulační poplatky z veřej-
ných peněz uhradí. Připomněli také zákonodárnou iniciativu Moravskoslezského 
kraje, kterou by se měly poplatky ve zdravotnictví zrušit plošně.

Předmětem společného jednání byl i postup Ministerstva zdravotnictví v otáz-
ce nově stanovené sítě traumacenter. Rada AKČR odmítla postup ministerstva 
před a při vydávání svého věstníku, kdy ministerstvo kraje nekontaktovalo ani 
se s nimi neradilo. Hejtmani také zdůraznili, že jim není známo, na základě 
jakých podkladů ministerstvo o rušení traumacenter rozhodlo, a domnívají se, 
že tento postup může ohrozit zdravotní péči o občany v regionech. Hejtmani 
se shodli v této záležitosti pozvat na příští zasedání Rady AKČR ministra 
zdravotnictví Tomáše Julínka a o vysvětlení ho požádat.

Asociace krajů ČR i v roce 2008, tak jako v letech minulých, uplatňovala 
v legislativní oblasti zejména následující principy své činnosti:
1) Asociace krajů ČR podle Legislativních pravidel vlády není připomínkovým 

místem, těmi jsou zásadně jednotlivé kraje. Stanoviska či připomínky k ná-
vrhům právních předpisů vydává Asociace krajů ČR na základě rozhodnutí 
vedení Asociace krajů ČR v záležitostech, které jsou pro kraje zásadní 
a ve kterých je jednotný postup krajů možný a vhodný.

legislAtiVA



Rozloha: 5 335 km2  
(6,8 % rozlohy České republiky)
Nejvyšší místo: úpatí hory Klínovec
Nejnižší místo: výtok řeky Labe  
u Hřenska (115 m n.m.) nejníže položené místo v ČR
Počet sídel: v Ústeckém kraji je 354 obcí, z toho 46 má statut města.
Počet obyvatel: 823 173 (k 31. 12. 2005)
Průměrná hustota osídlení:  
154 obyvatel na km2

K 31. 12. 2005 žilo v Ústeckém kraji 823 173 obyvatel, což je o 1 040 více než na počátku roku. V prvním až čtvrtém čtvrtletí 2005 
se v našem kraji narodilo 8 725 dětí, v počtu narozených na 1 000 obyvatel zaujímá Ústecký kraj prvenství mezi čtrnácti kraji ČR. 
Ve stejném období zemřelo 8 951 obyvatel, přistěhovalo se 9 236 obyvatel a vystěhovalo se 7 970 obyvatel. Nejvyšší přírůstek 
stěhováním byl zaznamenán v okrese Ústí nad Labem (759 obyvatel) a naopak k úbytku (286 osob) došlo v okrese Litoměřice.  
V kraji bylo uzavřeno 4 320 sňatků a rozvedeno 2 894 manželství. V ukazatelích porodnosti, úmrtnosti, rozvodovosti a potrato-
vosti převyšuje náš kraj republikový průměr.

Ústecký kraj, kolébku české státnosti, jistě stojí za to poznat, seznámit se s jeho historií i součas-
ností, ať už se rozhodnete navštívit jej v létě či zimě. Možností je mnoho, stačí si jen vybrat  
a přijet. Navštivte památnou horu Říp, na jehož vrcholu stanul dle legend Praotec Čech, zajeďte 
si do Peruci, místa seznámení Oldřicha a Boženy, jen malý kousek od krajského města Ústí nad 
Labem – ve Stadicích – je pole, odkud povolala kněžna Libuše na královský stolec Přemysla 
řečeného Oráče. V Ústeckém kraji je v tisícovkách kulturních památek také třináct národních 
kulturních památek, kraj je známý také díky svému lázeňství, každého poctí kvalitním vínem 
a k nezapomenutelným zážitkům patří například projížďka po Labi Portou Bohemicou (Bránou Čech). Stejnojmenná loď jezdí 
v rámci pravidelné veřejné lodní dopravy mezi Ústí nad Labem – Litoměřice –Roudnicí a Štětím a brzy vpluje i do Vltavy. Vedle 
rozvinutého průmyslu (těžební, chemický, výroba elektřiny) jsou v regionu ale hlavně krásné České Středohoří, Krušné hory 
nebo Lužické hory a ke skvostům Ústeckého kraje patří rozhodně excelentní evropská turistická destinace České Švýcarsko 
usilující o zápis do seznamu přírodního dědictví UNESCO. 

charakteristika

obyvatelstvo

pozvání

ÚstecKÝ KRAj

Hněvín Ústí nad Labem

Pravčická brána 
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2) Asociace krajů ČR trvale požaduje uplatňování principu partnerství při pří-
pravě právních předpisů, které se krajů dotýkají a vyjadřuje zájem a ochotu 
se na přípravě takových právních předpisů podílet od samého počátku jejich 
tvorby.

3) Asociace krajů ČR v záležitostech společného zájmu spolupracuje se Svazem 
měst a obcí ČR.

Veřejná správa
 Zákony o územních samosprávných celcích

I v roce 2008 pokračovala jednání o podobě novely zákonů o územních sa-
mosprávných celcích. Výsledkem jednání byla dohoda s Ministerstvem vnitra 
o realizaci zúžené „technické novely“ zákonů o územních samosprávných 
celcích. Schválený zákon č. 298/2000 Sb., kterým se mění zákon o obcích, 
zákon o krajích a zákon o hlavním městě Praze, zpřesnil ustanovení upravující 
pravomoci orgánů územních samosprávných celků po volbách. 

 Zákon o úřednících
Asociace krajů ČR zásadně odmítla navrhovanou jednotnou právní úpravu 
pro úředníky státu a územních samosprávných celků a požádala Ministerstvo 
vnitra, aby byl věcný záměr zákona o úřednících stažen z legislativního pro-
cesu. Kromě toho, že Asociace krajů ČR vyjádřila požadavek na zachování 
stávající samostatné právní úpravy pro úředníky územních samosprávných 
celků, vyslovila nesouhlas s navrhovaným institutem manažerů veřejné správy 
a se zvýšenými nároky návrhu na veřejné rozpočty.

Konference MVČR „Dokončení reformy a aktuální aspekty veřejné správy“ 
Praha, 24.června 2008
Asociace krajů ČR se konference zúčastnila jako jeden z pořadatelů a současně 
za ni na konferenci vystoupili její zástupci - předseda AKČR Evžen Tošenovský, 
předseda Komise Rady AKČR pro veřejnou správu Jiří Němec a předseda Komise 
Rady AKČR pro financování krajů Vladislav Vilímec. Zástupci Asociace krajů 
ČR se vyslovili pro jednoduchý a přehledný systém veřejné správy a pro další 
převod kompetencí ústředních správních orgánů na kraje.  Jako jeden ze závěrů 
konference předložila Asociace krajů ČR doporučení vládě ČR pověřit některé 
z ministerstev (za nejvhodnější považuje Ministerstvo vnitra), ve spolupráci 
s dalšími resorty, koordinací činností vedoucích k dokončení reformy veřejné 
správy spojené i s realizací reformy ústřední státní správy.
 

Financování krajů
 Rozpočtové určení daní

Trvalým požadavkem Asociace krajů ČR v oblasti financování krajů je změna 
zákona o rozpočtovém určení daní spočívající v převodu prostředků na regionální 
školství a dotací na poskytování sociálních služeb do rozpočtového určení 
daní krajů. V této záležitosti přijala Asociace krajů ČR dne 12. září 2008 
prohlášení, ve kterém tyto požadavky potvrdila a rozšířila je o požadavek 
na rozšíření portfolia sdílených daní i o výnos daní spotřebních. Dokončení 
přesunu finančních prostředků do RUD přitom kraje požadují výhradně z důvodů 
naplnění smyslu existence vyšších územních samosprávných celků.

 Pozemky pod komunikacemi
V roce 2008 pokračovala, zejména na úrovni Komise Rady AKČR pro 
financování krajů, jednání s Ministerstvem financí v záležitosti nedokončeného 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod krajskými komunikacemi, zejména 
pokud jde o podmínky využití dotace ze státního rozpočtu na výkup pozemků 
od soukromých osob. Asociace krajů ČR požádala Ministerstvo financí o navýšení 
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Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce 
asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti 
v republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec Králové je 
od hlavního města Prahy vzdálená 112 km.

Rozlohou 4 758 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest procent rozlohy České republiky a řadí se na 9. místo v pořadí krajů. Je 
pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské půdy i lesních pozemků. K 31. 12. 2007 představovala zemědělská půda 58,7 % 
celkové rozlohy kraje, podíl orné půdy činil 40,6 % a lesy pokrývaly území z 31,0 %. Rozlohou je největší okres Trutnov, který 
tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje okres Rychnov nad Kněžnou s 21,0 % a zbytek území se rovnoměrně zhruba 
po 18 % dělí mezi tři zbývající okresy. 

Ke konci roku 2008 měl Královéhradecký kraj celkem 554 181 obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel České republiky. 
Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s více než 162 tisíci osobami. Naopak populačně nejmenší se 79 196 obyvateli je 
okres Rychnov nad Kněžnou. Hustotou 116 obyvatel na km2 nedosahuje kraj celorepublikového průměru 132 osob. Rozdílná je 
i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové (182 obyvatel na km2) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou 
(81 obyvatel na km2).

Hradec Králové - Počátky osídlení na soutoku Labe a Orlice sahají až do období prehistorie, což dokazují nálezy z dob pravěku, 
římského období i slovanských hradišť. První důležitá zmínka o Hradci Králové jako městu existuje v listině krále Přemysla Otakara 
I. z roku 1225. Tento dokument dokazuje, že Hradec Králové také patří k nejstarším městům v Če-
chách. Později se stává královským věnným městem a hlavně působení královny Elišky Rejčky 
zanechalo v Hradci Králové zcela výraznou stopu. Její pobyt v Hradci Králové bezprostředně 
souvisel se stavbou známé dominanty - gotického kostela sv. Ducha. V renesančním Hradci Krá-
lové působili mnozí domácí i zahraniční učenci a řemeslníci. Jejich úsilím vzniká další dominanta 
města - Bílá věž.

KRÁlOVéhRAdecKÝ KRAj

charakteristika

obyvatelstvo

z historie

Adršpašsko-teplické skályKuks, barokní hospital

Sněžka
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účasti státního rozpočtu nad 40,- Kč/1m2 a úhradu rovněž souvisejících nákladů, 
např. geodetických prací. 

 Zákon k zajištění větší informovanosti o dotacích
Asociace krajů ČR zcela odmítla návrh Ministerstva financí na vydání zákona, 
kterým se mění některé zákony k zajištění větší informovanosti o dotacích 
a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků, jako byrokratický 
a jen velmi těžko aplikovatelný. Návrh byl stažen z legislativního procesu.

 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Pokud jde o zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v rámci novelizace předmětného předpisu byla prioritou Asociace 
krajů ČR úprava ustanovení týkající se příspěvkových organizací, která by 
zrovnoprávnila postavení příspěvkových organizací zřizovaných státem 
a územními samosprávnými celky tak, aby i příspěvkové organizace obcí 
a krajů mohly uplatňovat účetní odpisy z majetku jim svěřeného jako daňově 
uznatelné náklady. Současně Asociace krajů ČR navrhovala vypuštění 
oznamovací povinnosti územních samosprávných celků vůči Ústřednímu 
věstníku ČR ohledně skutečností týkajících se příspěvkových organizací. Ani 
jeden z požadavků do novely zákona zahrnut nebyl.

Životní prostředí a zemědělství 
 Odpadové hospodářství

Asociace krajů ČR se i v roce 2008 věnovala zejména oblasti odpadového 
hospodářství, opětovně žádala Ministerstvo životního prostředí o změnu Plánu 
odpadového hospodářství ČR ve věci spaloven komunálního odpadu a uznání 
energetického využití odpadů za rovnocenné s využitím materiálovým. Společně 
se Svazem měst a obcí vystoupila zcela zásadním způsobem proti návrhu zákona 
o odpadech a dosáhla jeho dočasného stažení z legislativního procesu. 

 Vodohospodářská infrastruktura
Stejně jako v roce 2007, i po celý rok 2008 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. Asociace krajů ČR opakovaně žádala vládu ČR o řešení 
problematiky financování výstavby vodohospodářské infrastruktury. V případě, 
že nebude řešena změněnými podmínkami Operačního programu Životní 
prostředí, Asociace krajů ČR vyzvala ke zřízení speciálního fondu pro 
vodohospodářské projekty, který by umožnil obcím a městům realizovat závazky 
vyplývající pro Českou republiku v této oblasti. 

Zdravotnictví
Asociace krajů ČR vznesla připomínky k připravované legislativě 
ve zdravotnictví. Přiklonila se k tomu, aby byla lékařská služba první pomoci 
v rámci připravované legislativy definována v rámci primární péče a požádala 
o iniciování dalších legislativních změn, které by řešily dlouhodobý nedostatek 
lékařského i nelékařského personálu.  

Asociace krajů ČR rovněž kritizovala postup Ministerstva zdravotnictví 
v oblasti traumatologické péče, kterým byla bez konzultace s novým vedením 
krajů nově definována síť traumacenter v České republice.

Kultura a památková péče
Na základě návrhu Komise pro kulturu a památkovou péči přijala Asociace 
krajů ČR v zásadě pozitivní stanovisko k návrhu věcného záměru zákona 
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Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středo-
českého kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části státních institucí 
a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Mimoto je Praha 
sídlem řady dalších úřadů, jak ústředních, tak i územních samosprávných celků; sídlí zde též ústředí většiny politických stran 
a centrály téměř všech církví, náboženských a dalších sdružení s celorepublikovou působností registrovaných v ČR.

Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století. Coby historická metropole Čech byla v minulosti sídelním městem českých 
knížat a králů, římsko-německých císařů a hlavním městem Československa. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních 
kilometrů a má 1 237 893 obyvatel (údaj ČSÚ k 31. březnu 2009). Pražská metropolitní oblast měla v roce 2004 (podle Eurostatu) 
1 964 750 obyvatel

Praha je všeobecně považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Historické centrum města s jedinečným panora-
matem Pražského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Právě historické jádro 
města a mnohé památky přilákají ročně miliony turistů ze zemí celého světa, což činí Prahu jedním z nejnavštěvovanějších 
měst Evropy.

Praha má 57 samosprávných městských částí, které jsou spravovány voleným zastupitelstvem a dále radou, starostou a úřa-
dem městské části. Úřady některých městských částí měly již od ustavení městských částí svěřeny některé z působností státní 
správy i pro další městské části.

Praha díky své bohaté historii patří po kulturní stránce k nejvýznamnějším městům světa a po Lon-
dýně, Paříži, Římě, Madridu a Berlínu je šestým nejnavštěvovanějším městem Evropy. Neobyčejné 
množství a koncentrace dochovaných architektonických památek je mimo jiné zapříčiněno rela-
tivně minimálním poškozením za druhé světové války (na rozdíl od většiny ostatních evropských 
velkoměst). Pražská památková rezervace (PPR) zahrnuje městské části s největší koncentrací pa-
mátek. S rozlohou 8,66 km2 patří mezi největší rezervace svého druhu na světě. 

PRAhA

Národní divadlo v PrazeKarlův most

Praha

charakteristika

historie
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o památkovém fondu. Věcný záměr akceptoval podstatné záměry tezí návrhu 
zákona předloženého Asociací krajů ČR. 

Ostatní 
Asociace krajů ČR se věnovala i dalším oblastem veřejné správy. V sociální 
oblasti potvrdila svůj požadavek na převod financování poskytovatelů sociálních 
služeb do samostatné působnosti kraje. V oblasti krizového řízení se Asociace 
krajů ČR vyjádřila k novele zákona o ozbrojených silách ČR a realizaci 
„Transformace resortu Ministerstva obrany“, kde kritizovala negativní důsledky 
navrhovaných změn z hlediska potřeb Integrovaného záchranného systému. Své 
připomínky zaslala Asociace krajů ČR k návrhu nového občanského zákoníku. 
Asociace krajů ČR spolupracuje prostřednictvím svých odborných komisí nebo 
zastoupení v externích orgánech při přípravě dalších legislativních návrhů 
z různých oblastí veřejné správy. 

Odborným orgánem Asociace krajů ČR pro danou oblast je odborná pracovní 
skupina AKČR pro legislativu složená ze zástupců všech krajů – většinou 
vedoucích odborů legislativních a právních krajských úřadů. V rámci této 
skupiny probíhá spolupráce a konzultace krajů v oblasti legislativy, zejména 
v oblasti jejich zákonodárné iniciativy a jednotného připomínkování vybraných 
návrhů právních předpisů.

 Výbor regionů
Členové české národní delegace působili v pracovních skupinách Výboru regionů 
COTER, EDUC, RELEX, CONST, DEVE a ECOS a dále se pravidelně účastnili 
plenárních zasedání Výboru regionů. Plenární zasedání a zasedání předsednictva 
se konala v Bruselu v termínech 5. - 7. 2. 2008, 8. - 10. 4. 2008, 17. - 19. 6. 2008, 
7. - 9. 10. 2008 (týden Open days) a 25. - 27. 11. 2008. Každému plenárnímu 
zasedání předcházela schůzka české národní delegace, v rámci které členové 
diskutovali o jednotlivých stanoviscích k legislativním návrhům Evropské 
komise a Rady, a řešili pozměňovací návrhy a další aktuální otázky.
Na svém prvním setkání v roce 2008 přijali členové české národní delegace 
strategický dokument, obsahující hlavní politické priority pro rok 2008. Česká 
národní delegace podala v roce 2008 celou řadu pozměňovacích návrhů 
k jednotlivým stanoviskům (např. stanoviska k trhu s elektrickou energií, 
k reformě rozpočtu EU, k politice soudržnosti, dopravním otázkám). Někteří 
členové české delegace rovněž prezentovali své názory v rámci politických 
skupin při debatě s evropskými komisaři (Danutou Hübner, Vladimíren 
Špidlou, Andrisem Piebalgsem) v průběhu plenárních zasedání. Jan Zahradník 
dále pracoval ve zvláštní pracovní skupině Výboru regionů pro budoucnost 
politiky soudržnosti. Pavel Bém a Evžen Tošenovský opakovaně vystoupili 
k aktuálním bodům na zasedáních předsednictva Výboru regionů a na zasedáních 
předsednictva politické skupiny EPP.

Celý rok 2008 se nesl v duchu příprav na české předsednictví v Radě EU v první 
polovině roku 2009. Česká národní delegace připomínkovala a schválila projekt 
Dnů regionů České republiky ve Výboru regionů, nad kterým převzal záštitu 
předseda Výboru regionů Luc Van den Brande a předseda české delegace Pavel 
Bém. Jednalo se o cyklus seminářů, konferencí a doprovodných kulturních akcí, 
který úspěšně probíhal v prostorách Výboru regionů v období únor – duben 
2009 a na kterém se podílela zastoupení všech českých a moravských krajů, 
reprezentovaných v Bruselu. 

Nejvýznamnější akcí, a to nejen z pohledu České republiky, ale i z pohledu 
Výboru regionů, byl Evropský summit regionů a měst, pořádaný v Praze 

ZAhRANiČNÍ VZtAhy
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Nejnižší bod: Labe u Kojic, na západní hranici kraje, 200 m n.m.
Nejstarší hřebčín: Kladruby nad Labem, r. 1552 
Nejprudší sjezdovka  areál pod Sviní horou u města Králíky
Nejtěžší a nejstarší dostih: Velká pardubická steeplechase, r. 1874 
Největší město: Pardubice, 89 725 obyvatel 
Nejvyšší bod: Králický Sněžník, 1423 m n.m. 
Největší vodní plocha: Sečská přehrada, 220 ha 
Největší chráněné území: Přírodní rezervace Maštale, 1088,56 ha 
Nejvyšší komín: Chvaletická elektrárna, 300 m 
Nejdelší řeka: Chrudimka, 104,4 km

... má rozlohou 4519 km2, žije v něm přes 505 tisíc obyvatel a průměrná hustota je 112 obyvatel na 1 km2. V kraji je 451 obcí, 
z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového počtu obcí je 34 měst. Sídelním 
městem kraje je statutární město Pardubice.

V Pardubickém kraji je množství přírodních zajímavostí, památek a pamětihodností. Mezi ně patří Chráněná krajinná oblast 
Železné hory, Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, Chráněná krajinná oblast Orlické hory, oblast Polabí či masív Králického 
Sněžníku - třetí nejvyšší hora ČR (1423 m n.m.).

V kraji se koncentruje průmysl, ale i komerční a veřejné služby. Průmyslová výroba má pestrou 
strukturu. Nejsilnější je všeobecné strojírenství, dále pak průmysl textilní, oděvní, kožedělný, nej-
vyšší podíl na celostátní produkci má průmysl chemický. Významný je ale i zemědělský sektor. 
Vždyť z celkové rozlohy kraje zaujímá zemědělská půda 60,75 %, lesy 29 % a vodní plochy 1,35 %. 
Ekonomickou prosperitu výrazně ovlivňuje to, že region protíná evropský železniční koridor. 

PARdubicKÝ KRAj
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ve dnech 5. a 6. 3. 2009 za účasti cca 1000 hostů a s výrazným mediálním 
pokrytím. Příprava summitu a diskuze nad jeho obsahovou stránkou probíhaly 
po celý rok 2008. Primátor Prahy Pavel Bém v průběhu roku pravidelně 
informoval na plenárním zasedání Výboru regionů o aktuálním stavu příprav 
i o doprovodných programech, připravených hlavním městem Prahou pro 
účastníky summitu. Členové české národní delegace rovněž v roce 2008 
vyjednali další dvě výjezdní akce, pořádané v rámci českého předsednictví 
v České republice, a to výjezdní zasedání předsednictva Výboru regionů 
15. a 16. 1. v Plzni a zasedání komise COTER společně se seminářem „20/5 
let poté“, pořádané 4. a 5. 5. 2009 v Táboře. 

 Jednání členů Rady AKČR s velvyslancem USA  
v Praze Richardem W. Graberem
Velvyslanec USA Richard W. Graber dne 21. března 2008 pokračoval v tradici 
schůzek s nejvyššími představiteli samosprávných celků. Během pracovního 
oběda se sedmi hejtmany a dalšími zástupci krajů uvítal příležitost diskutovat 
o politice a ekonomice na krajské úrovni. Velvyslanec se zajímal o vztahy 
mezi celostátní a regionální politikou a její vliv na ekonomický rozvoj krajů. 
Vzhledem k tomu, že Českou republiku čekaly v roce 2008 regionální volby 
a USA prezidentské, stala se předmětem diskuze i předvolební situace v obou 
zemích. Z oblasti bilaterálních česko-amerických vztahů se zabývali americkou 
protiraketovou obranou a diskutovali o umístění radaru v Brdech. Během 
oběda také hovořili o detailech programu bezvízového styku USA, zejména 
o připravovaném systému elektronické cestovní autorizace.

 Eurokomisařka Danuta Hübner v Ostravě
Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner navštívila 31. března 
2008 se svou delegací a v doprovodu náměstka ministra pro místní rozvoj Milana 
Půčka město Ostravu, kde se setkala s předsedou Rady Asociace krajů České 
republiky a hejtmanem Moravskoslezského kraje Evženem Tošenovským, 
zástupci krajů ČR a řediteli Úřadů Regionálních rad. Komisařka Hübner 
s hejtmanem Tošenovským navštívila také Centrum pokročilých inovačních 
technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Poté zástupci 
krajů představili komisařce své projekty, na jejichž realizaci využijí finance 
z evropských fondů. 

 Jednání Rady AKČR s předsedy slovenských samosprávných 
celků
Dne 23. dubna 2008 se v Brně u příležitosti veletrhu Urbis Invest 2008 
uskutečnilo historicky třetí společné jednání hejtmanů krajů České republiky 
s předsedy územních samosprávných celků Slovenska, členů SK-8. Hejtmani 
s předsedy slovenských krajů jednali o problémech, které mají kraje obou 
států společné. Stěžejním bodem jednání bylo podepsání společné deklarace 
o dopravní infrastruktuře. Hejtmani se s předsedy slovenských krajů shodli 
na potřebě vyjádřit jednoznačnou podporu výstavbě a dostavbě dopravní 
infrastruktury. 

 Setkání s prezidentem republiky – 24. září 2008
Na závěr druhého volebního období přijal členy Rady AKČR prezident republiky 
Václav Klaus, aby jim před blížícími se krajskými volbami poděkoval za jejich 
dosavadní práci. Podle prezidenta se kraje v systému správy České republiky 
osvědčily.

VZtAhy s VeřejNOstÍ
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Název kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatné části Českomoravské vrchoviny, 
vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje nadmořské výšky přes osm set metrů 
ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě. Hlavní evropské rozvodí táh-
noucí se podél bývalé zemské hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části. Kraj Vysočina se rozkládá na ploše 6 796 km2, celkový 
počet obyvatel je 513 195.

Zvlněná vrchovina, rozčleněná táhlými kopci a údolími, byla původně pokryta neprostupným pralesem. Generace lidí tuto část 
země proměnily v harmonickou kulturní krajinu, v níž se nachází množství lesů a hájků ale i pole, louky a pastviny. Každý potok 
je přehrazen řadou rybníků, které plní funkce od hospodářských přes rekreační až po krajinotvorné.

Historie zanechala na Vysočině množství památek, z nichž tři – historické centrum Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, Židovské město a bazilika sv. Prokopa v Třebíči – jsou zařazeny mezi světové kulturní dě-
dictví UNESCO. Stopy dějin doplňují dílo člověka v krajině a dotvářejí její krásu. Přírodní bohatství kraje tvoří chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy, Železné hory, dále národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, Velký Špičák a četné přírodní 
rezervace.

Výhodou Vysočiny je zachované čisté životní prostředí. Lze říci, že náš kraj je zdravým ostrovem 
mezi třemi aglomeracemi – pražskou, brněnskou a vídeňskou. I díky tomu se jako první z krajů 
České republiky stal členem organizace zdravých měst a regionů.

Vysočina je místem, kde se dá dobře žít, pracovat, podnikat a kam se dá přijet na návštěvu za po-
znáním a odpočinkem.

Hrad Lipnice nad Sázavou

VysOČiNA

Třebíč - židovská čtvrťHrad Roštejn

charakteristika

krajina

historie
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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. Některé komise a pracovní skupiny 
využívají také prostoru uzavřeného diskusního fóra na těchto stránkách, aby 
operativně řešily potřebné úkoly. 

Den krajů 2008
28. října 2008 kraje uspořádaly již druhý ročník Dne krajů. Záměrem této akce 
je v tento den státního svátku nabídnout veřejnosti možnost navštívit kulturní 
organizace kraje, tj. otevřít v tento den zdarma pro veřejnost příspěvkové 
organizace kraje v oblasti kultury. Uspořádání společného Dne krajů přineslo 
rozsáhlou prezentaci krajských aktivit v oblasti kultury. Společné akce tohoto 
druhu posilují vnímání krajů jako silných celků, které jsou schopny vzájemně 
spolupracovat.

Záštity AKČR
Asociace krajů ČR se při své činnosti setkává s mnoha žádostmi o podporu 
nejrůznějších projektů a při jejich udělování vždy zohledňuje jejich přínos pro 
kraje. Podporuje ty aktivity, které život v krajích pomáhají zlepšit či přispívají 
k informovanosti občanů.
V roce 2008 AKČR uctila svou záštitou následující projekty:

Veletrhy Regiontour 2008 a Urbis Invest 2008 
AKČR pravidelně využívá veletrhů pořádaných v Brně zaměřených na oblasti 
municipalit.

Konference ISSS/LORIS/V4DIS 2008 – Internet ve státní správě 
a samosprávě 
AKČR podporuje toto významné setkání politiků, zástupců veřejné správy ČR, 
odborníků na informatizaci a dodavatelů ICT technologií a služeb. Uvědomuje 
si, že problematika informatizace veřejné správy je a ještě dlouho bude velmi 
aktuální, a při své každodenní práci v krajích se v tomto názoru stále utvrzuje. 
V rámci této konference také udělila svou záštitu soutěžím internetových stránek 
Zlatý erb, Juniorerb a Biblioweb, do posledně jmenované také věnovala ceny 
pro vítěze.

Projekt Euroklíč
AKČR udělila svou záštitu projektu Euroklíč. Principem tohoto evropského 
projektu je jeden univerzální Euroklíč rozdistribuovaný osobám se sníženou 
možností pohybu, který otevírá všechna sociální i technická kompenzační 
zařízení ve veřejně přístupných objektech. Systém je možné využít ve všech 
veřejně přístupných objektech. AKČR vyslovila podporu rozšíření tohoto 
projektu na území České republiky. 
www.bvv.cz
www.isss.cz
www.eurokeycz.com 

 Komise Rady AKČR pro veřejnou správu

PŘEDSEDA JUDR. JIŘí NěMEC, LIBERECKý KRAJ

MíSTOPŘEDSEDA

www.AsOciAceKRAju.cZ

ČiNNOst KOMisÍ
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Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky, kde sousedí se SRN (Bavorskem). Strategicky velmi výhodná je jeho 
poloha mezi hlavním městem Prahou a zeměmi západní Evropy. 
Svou rozlohou je Plzeňský kraj třetím největším krajem v České republice, avšak počtem obyvatel se řadí na deváté místo.  
Na celkovém počtu obyvatel České republiky se podílí 5,4%. Po Jihočeském kraji je druhým nejřidčeji zalidněným krajem v České 
republice. 

Sídelní struktura kraje je nevyvážená – na metropolitní Plzeň navazuje drobná venkovská struktura. Schází města střední velikosti. 
Typickým rysem území je vysoký počet malých sídel. Katastrální území obcí do 2000 tisíc obyvatel tvoří více než 4/5 rozlohy kraje 
a žije v nich přes 30% obyvatelstva.

Přirozeným centrem regionu už od doby svého vzniku je Plzeň. Město Nová Plzeň bylo založeno na příkaz českého krále Václava 
II. roku 1295 na soutoku řek Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy. Od počátku se stalo důležitým obchodním střediskem na významné 
křižovatce cest do Norimberka  a Řezna. Průmyslový a technologický rozmach Plzně začíná v polovině 19. století. Postupně 
se zařazuje mezi nejvýznamnější města státu. V současnosti je Plzeň čtvrtým největším městem v Česku. Žije zde více než 30% 
obyvatelstva Plzeňského kraje. Sídlí zde Západočeské univerzita, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a biskupství. 

Plzeňský kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami. Tato pestrost je podmíněna především reliéfem. Dominantním 
přírodním fenoménem je pásmo pohraničních pohoří na jihozápadě (Šumava a Český les) a Plzeňská kotlina na severovýchodě 
kraje. Ostatní území kraje tvoří pahorkatiny -  Plzeňská pahorkatina a část Brdské vrchoviny. 

Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví zastoupená v Plzeňském kraji patří strojírenství, potravi-
nářství, průmysl stavebních hmot a keramiky, výroba a distribuce energií, hutnictví. Kraj patří v rámci 
ČR k oblastem s dlouhodobě nižší mírou nezaměstnanosti.

Každoročně od roku 2004 připravuje Plzeňský kraj Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP, v  
roce 2009 proběhne již 5. ročník ve dnech 22. – 24. října v prostorách Domu kultury INWEST-K v Plzni, 
kde se představí nejen řada vystavovatelů z kraje, ale i partnerské zahraniční regiony Plzeňského kraje. 

PlZeňsKÝ KRAj

charakteristika

územní rozložení

město Plzeň

příroda

průmysl

pozvánka

PlzeňLužany u Přeštic

Dolní část, Nezdice na Šumavě
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Komise pro veřejnou správu se v roce 2008 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména 
tématům:
• Problematika zákona o krajích, jeho novelizace a způsob zapojení krajů
  do případných dalších změn 
• Problematika zákona o úřednících 
• Aspekty reformy veřejné správy. 
• Aktuální otázky vztahu Ministerstva vnitra a krajských samospráv 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 2008 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména 
těmto tématům:

• Připravovaná novela zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský 
zákon) 

• Otázka financování sportovních gymnázií s poukázáním na to, že se přenáší 
povinnost MŠMT na úroveň krajů

• Problematika druhového členění prostředků k financování globálních grantů 
v rámci OPVK

• Komise upozornila na to, že nelze snížením finančních prostředků ze státního 
rozpočtu v oblasti ONIV přenášet zodpovědnost na kraje. 

 Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči

PŘEDSEDKyNě MGR. MARTIN BAxA, PLZEňSKý KRAJ

MíSTOPŘEDSEDOVé ING. MIROSLAV BRýDL, PARDUBICKý KRAJ

ING. JAN LETOCHA, JIHOMORAVSKý KRAJ

Komise pro kulturu a památkovou péči se v roce 2008 sešla dvakrát a věnovala 
se zejména těmto tématům:
• Návrh věcného záměru nového památkového zákona
• Podnět Asociace muzeí a galerií ČR – Festival muzejních nocí
• Podnět Ministerstva kultury ČR – návrh zákona o veřejnoprávních institucích 

v kultuře

 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 2008 sešla třikrát a věnovala se zejména 
těmto tématům:
• Servis pro zajištění zájmů krajů v procesu realizace operačních programů 

2007-2013
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Zlínský kraj se nachází ve východní části České republiky na ploše 3 964 km2  a žije v něm asi 591 tisíc obyvatel ve 305 obcích  
(z toho je 30 měst). Region zaujímá strategickou polohu v centru Evropy na hlavních dopravních tazích sever – jih a východ – 
západ. Jihovýchodní hranice kraje tvoří zároveň státní hranici se Slovenskou republikou. Krajským sídlem je statutární město Zlín 
s 80 tisíci obyvateli.

Území kraje je pověstné svou přírodní i kulturní rozmanitostí, zdravým patriotismem, a pracovitostí i podnikavostí zdejších lidí. 
Firma Baťa zde v první pol. 20. stol. přispěla k rozvoji řady průmyslových odvětví a inovačního potenciálu. Region se v současné 
době intenzívně rozvíjí, zlepšuje se jeho infrastruktura, zejména doprava, možnosti podnikání i sociálně zdravotní síť. K úrovni 
vzdělání přispívá Univerzita Tomáše Bati. Kraj je rovněž charakteristický živými kulturními tradicemi, vysokým podílem zalesně-
ného a chráněného území i příznivým sociálním klimatem.
Vyvážený rozvoj regionu ve všech oblastech je cílem samosprávy Zlínského kraje s 45-členným zastupitelstvem a 9-člennou 
radou v čele s hejtmanem. Kraj sídlí v pozoruhodné památce světového významu – Baťově mrakodrapu ve Zlíně. 

Zlínský kraj, respektive Východní Morava, má co nabídnout i návštěvníkům. Prolínají se zde tradice Valašska, Slovácka a Hané  
a díky této pestrosti se stává stále vyhledávanějším místem pro trávení volného času. Kroměřížsko láká k prohlídce kroměříž-
ského arcibiskupského zámku a jeho zahrad, památek zapsaných na seznamu UNESCO. Součástí zámeckého komplexu jsou  
i vinné sklepy s bohatou historií. Neméně známé a hojně navštěvované je poutní místo Sv. Hostýn, 
holešovská synagoga nebo lidová architektura v Rymicích. uherskohradišťsko – to jsou vinice 
a archeologické památky z dob Velké Moravy, hrad Buchlov, romantický zámek Buchlovice či vý-
znamné poutní místo Velehrad. Na Vsetínsku a Rožnovsku najdeme malebné přírodní scenérie 
a terény ideální k lyžování. Turistické oblibě se těší zejména Pustevny, Radhošť, Velké Karlovice či 
skvost lidové architektury - Valašské muzeum v přírodě neboli známý rožnovský skanzen. Zlín-
sko a luhačovicko nabízí spojení moderního, funkcionalistického města Zlína a nedalekých nej-
větších moravských lázní Luhačovic. Mnoho neopakovatelných zážitků skýtá Zoologická zahrada  
a zámek ve Zlíně-Lešné, jedna z nejnavštěvovanějších zoo v ČR.

ZlÍNsKÝ KRAj

poloha

perspektiva

pozvánka

 Baťův kanál

foto: Pavel Kosek

Kroměříž

Rožnov pod Radhoštěm Luhačovice
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• Příprava pozičního dokumentu AKČR k Rámcové pozici ČR ke kohezní 
politice; budoucnost kohezní politiky EU včetně otevření diskuse o možných 
změnách vymezení regionů NUTS 2 s ohledem na čerpání strukturálních 
fondů po roce 2013

• Problematika krajských projektů v rámci Integrovaného operačního pro-
gramu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního 
programu Technická pomoc  

• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - dopracování podmínek 
• Realizace osy III. Programu rozvoje venkova, podnět ministra 

zemědělství

 Komise Rady AKČR pro dopravu

PŘEDSEDA ING. VáCLAV KODET, KRAJ VySOČINA

MíSTOPŘEDSEDA KAREL VyŠEHRADSKý, STŘEDOČESKý KRAJ

 Komise pro dopravu se v roce 2008 sešla čtyřikrát a věnovala 
se zejména těmto tématům:
• Výkup pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, problematika vyšší alokace 
a administrativní i faktické náročnosti, nedočerpání prostředků
• Regionální osobní vlaková doprava, diskuse nad stavem uzavírání dodatků 
smluv o závazku veřejné služby, problematika obnovy drážních vozidel 
z Regionálních operačních programů, úhrada závazku dopravní obslužnosti
• Problematika odstranění hlukové zátěže u komunikací
• Půjčky a dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
• Příprava zákona o veřejné dopravě 
• Další rozvoj dálniční sítě v ČR
• Úhrada prokazatelné ztráty ve veřejné dopravě z titulu neúměrného zvýšení 
cen pohonných hmot
 

 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 2008 sešla třikrát a vě-
novala se zejména těmto tématům:
• Problematika novely zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
• Problematika zavádění soustavy Natura 2000, včetně opatření 6.1 Operačního 

programu Životní prostředí
• Příprava nového zákona o vodách 
• Strategie rozvoje nakládání s odpady
• Energetická koncepce státu ve vztahu k obnovitelným zdrojům.
• Stěžejním bodem společného jednání komisí Předsednictva SMOČR a Rady 

AKČR pro životní prostředí byla problematika novely zákona o odpadech.  
Bylo vydáno a ministru životního prostředí doručeno společné prohláše-
ní Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky 
a Petičního výboru obcí se skládkou na svém území k návrhu novely zákona 
o odpadech.
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Jižní Čechy patří díky své geografické poloze a přírodním podmínkám k územím, kde se již v dávné minulosti začala objevovat 
první osídlení. Do původně zemědělské oblasti s tradičním rybníkářstvím a lesnictvím vstoupila na počátku 20. století průmyslová 
výroba. Atraktivitu přírodního i kulturně historického bohatství kraje podmiňuje rozvoj cestovního ruchu. Příhraniční charakter 
regionu se v posledních letech stal jeho předností, neboť přináší možnost spolupráce se sousedícími zeměmi Evropské unie.
Jihočeský kraj je geograficky poměrně uzavřeným celkem, jehož jádro tvoří jihočeská kotlina s Českobudějovickou a Třeboň-

skou pánví. Na jihozápadě ji obklopuje Šumava, dále pak výběžky Brd, Středočeská žulová vrchovina, Českomoravská vrchovina 
a Novohradské hory. Kraj není příliš bohatý na nerostné suroviny. Převažuje těžba štěrkopísků, stavebního kamene, cihlářských 
hlín a v omezené míře keramických jílů, vápence a grafitu. Významným přírodním bohatství jsou lesy, které zaujímají více než 
třetinu plochy kraje.

Jihočeský kraj má strategickou polohu na dopravní ose sever-jih. Procházejí jím důležité mezinárodní silnice, severojižní že-
lezniční koridor, evropské cyklistické a turistické stezky. Podstatným krokem ke vzniku civilního letiště se stalo udělení licence 
k vnitrostátnímu leteckému provozu pro Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., mezinárodní licenci má letiště v Hosíně u Čes-
kých Budějovic. Stávající silniční síť dostatečně zajišťuje základní dopravní dostupnost měst a obcí. Kraj však citelně postrádá 
dálniční napojení, které by měla přinést výstavba dálnice D3 a rychlostních komunikací R3 a R4. Podmínkou pro výraznější přesun 
nákladní dopravy na železnici je vybudování IV. tranzitního železničního koridoru Praha-České Budějovice-Linec, zařazeného 
do seznamu nejvýznamnějších dopravních projektů v rámci EU.

Průmyslová výroba je koncentrována především v českobudějovické aglomeraci a v okresech 
Tábor a Strakonice. Převažuje zpracovatelský průmysl ( výroba potravin a nápojů, dopravních 
prostředků, strojů a zařízení, textilní a oděvní).

Zemědělství se orientuje na rostlinnou výrobu, převažuje pěstování obilovin, olejnin a brambor. 
V živočišné výrobě chov skotu a prasat. Dlouholetou tradici má v jižních Čechách rybníkářství. 
Chov ryb v 25 000 ha vodních ploch představuje polovinu produkce v rámci celé ČR.

jihOČesKÝ KRAj

charakteristika

krajina

doprava

průmysl

zemědělství

Hluboká nad VltavouZámek Červená lhota

Jindřichův Hradec
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 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 2008 sešla dvakrát a věnovala 
se zejména následujícím tématům :
• Projekt Živý katalog krajů ČR – posouzení návrhu projektu
• Prováděcí dokument ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České 

republice – připomínky krajů k materiálu předkládanému Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR Vládě ČR

• Aktualizace strategických dokumentů krajů pro cestovní ruch

 Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti

PŘEDSEDA MILOSLAV PLASS, KRáLOVéHRADECKý KRAJ

Komise pro sociální záležitosti se v roce 2008 sešla třikrát a věnovala se zejména 
těmto tématům:
• Rada vlády pro záležitosti romské komunity
• Návrh záměru zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální 

správu
• Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dotační řízení na tok 

2008 poskytovatelům sociálních služeb
• Podpora ze strukturálních fondů EU
• Zřizování a provoz center na podporu integrace cizinců

 
   Komise Rady AKČR pro zdravotnictví

PŘEDSEDA MGR. ING. PAVEL KARPíŠEK, PLZEňSKý KRAJ

MíSTOPŘEDSEDOVé ING. PAVEL HáJEK, KRAJ VySOČINA

MUDR. VLADIMíR ZáHORSKý, ÚSTECKý KRAJ

Komise pro zdravotnictví se v roce 2008 sešla jednou a věnovala se zejména 
těmto tématům:
• Jednání se zástupci Koalice soukromých lékařů
• Kulatý stůl k budoucnosti financování českého zdravotnictví – žádost o spo-

lupráci při mapování názorů na problémy zdravotnictví
• Fungování ZZS, protialkoholních stanic, ohledání zemřelých 

 Komise Rady AKČR pro financování krajů

PŘEDSEDA ING. VLADISLAV VILíMEC, PLZEňSKý KRAJ

MíSTOPŘEDSEDOVé ING. JIŘí ČERVENKA, KARLOVARSKý KRAJ

 ING. MIROSLAV HOUŠKA, KRAJ VySOČINA

Komise pro financování krajů se v roce 2008 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména 
těmto tématům:
• Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
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Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 
016 km2 ) zabírá téměř 14 % území ČR a je cca 1,9 krát větší, než je průměrná rozloha kraje v České republice. Kraj zcela obklopuje 
hlavní město Prahu a sousedí téměř se všemi Českými kraji kromě Karlovarského a nových „moravských“ krajů. Administrativně 
se kraj dělí na 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které k 1. 1. 2003 nahradily bývalé okresní úřady. Rozlohou je 
největší správní obvod s rozšířenou působností – Příbram (8 % rozlohy Středočeského kraje). Nejmenší je správní obvod s rozší-
řenou působností – Neratovice (1 % rozlohy Středočeského kraje).
 

K 30. září 2006 měl Středočeský kraj 1 171 200 obyvatel. Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje je okres Kladno, ve kterém 
se počet obyvatel již blíží 150 000. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s cca 50 000 obyvateli. Hustota zalidnění je 
nejvyšší v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km2. Všechny tyto 
okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak 
nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde hustota zalidnění nepřesahuje 70 obyvatel na km2.

Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí polohu kraje mimořádně výhodnou. Kraj je pro Prahu významným zdro-
jem pracovních sil, doplňuje pražský průmysl, zásobuje Prahu potravinami, poskytuje Praze svůj rekreační potenciál.

Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního 
města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou 
vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje v současné době Labsko-vltavská vodní cesta, přibližně 3/4 
její délky procházejí územím kraje.

Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá zemědělská i průmyslová výroba. Zemědělská 
výroba těží z vynikajících přírodních podmínek v severovýchodní části kraje, kraj vyniká hlavně 
rostlinnou výrobou, pěstováním pšenice, ječmene, cukrovky, v příměstských částech pěstováním 
ovoce, zeleniny a květin.

Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství. Škoda Mladá 
Boleslav se stala podnikem celostátního významu.

středOČesKÝ KRAj

obytvatelstvo

doprava

průmysl

detaily

Karlštejn

hrad Křivoklát
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• Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů

• Náměty na změnu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje

• Majetkoprávní vypořádání pozemků pod krajskými komunikacemi II. a III. 
třídy

• Zkušenosti s prováděným přezkoumáním hospodaření krajů Ministerstvem 
financí ČR

• Návrh zákona, kterým se mění některé zákony k zajištění větší informovanosti 
o dotacích a jiných podobných výdajích z veřejných peněžních prostředků

• Finanční vypořádání dotací z Ministerstva vnitra ČR poskytovaných pro-
střednictvím krajů dobrovolným hasičům

 Komise Rady AKČR – Grémium ředitelů krajských úřadů

PŘEDSEDA JOSEF KUBIŠ, STŘEDOČESKý KRAJ

Komise Grémium ředitelů KÚ se v roce 2008 sešla třikrát. Na svých jednáních 
se věnovali zejména těmto tématům:
• Problematika zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
• Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
• Realizace zpracovaných akčních plánů dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
• Čerpání Integrovaného operačního programu
• Rozložení mezd
• Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
• Správní agendy
• Veřejná podpora v oblasti zdravotnických zařízení

 Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností

PŘEDSEDA MGR. MARTIN KUPKA, STŘEDOČESKý KRAJ

Komise pro vztahy s veřejností se v roce 2008 sešla čtyřikrát a věnovala se ze-
jména těmto tématům:
• Příprava Dne krajů 28. října 2008 a reflexe loňského prvního ročníku
• Příprava prezentace volebních výsledků na webech krajů
• Příprava prezentačních akcí pro období českého předsednictví EU
• Akce spojené s oceňováním osobností krajů, krajské záštity a záštita 

AKČR
• Zhodnocení uplynulého volebního období + příprava závěrečné tiskové 

konference AKČR
Činnost komise vedle těchto jednání spočívala zejména v početných výměnách 
mailů a ve vzájemné konzultaci nových iniciativ externích subjektů, novinářsky 
atraktivních témat a požadavků vzneseným ve vztahu k prezentaci hejtmanů 
či krajů. 

 Odborná pracovní skupina pro legislativu

PŘEDSEDA JUDR. MILOSLAV BýMA, MORAVSKOSLEZSKý KRAJ

Pracovní skupina pro legislativu se v roce 2008 se sešla dvakrát a zabývala 
se zejména těmito tématy:
• Návrh nového občanského zákoníku
• Návrh nového obchodního zákona

ČiNNOst PRAcOVNÍch 
sKuPiN
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se sídlem v Olomouci je vymezený územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.
Rozloha: 526 702 ha (5.267 km2)
Olomoucký kraj tvoří 6,7 procenta celkové rozlohy České republiky
Počet obcí: 398 / statut města má 30 obcí
Hustota osídlení: 121,9 obyvatel na kilometr čtvrteční
Průměrná měsíční mzda (k 31.12. 2008) 20 619 Kč (ČR 24 282 Kč)
Průměrný věk obyvatel (k 31.12. 2007) 40,3 let (ČR 40,3)
Nezaměstnanost  (k 31.12. 2008) b6,87 procenta (ČR 5,96 procenta)
Počet obyvatel (k 31.12. 2008)
Okres Jeseník : 41 404 / Okres Olomouc: 231 339 / Okres Prostějov: 110 159  
Okres Přerov: 134 722/ Okres Šumperk: 124 513 / Olomoucký kraj celkem: 642 137 

Olomouc (101 tisíc obyvatel) patří mezi nejvýznamnější centra v České republice. Díky své bohaté historii, starobylé univerzitě, 
kulturním a řemeslným tradicím, ale především centrální poloze v rámci Moravy, byla vždy atraktivním místem pro turisty, ob-
chodníky a podnikatele.  Vnější dopravní napojení Olomouce je s ohledem na její vnitrozemskou polohu vynikající a dobudová-
ním dálnice D11 a rychlostní komunikace R 35 se ještě zlepší a vzroste význam města - jako jediného kromě Prahy - na křižovatce 
dvou klíčových vnitrostátních a mezistátních komunikací. Z ekonomického pohledu je město 
Olomouc možné charakterizovat jako průmyslové s rozvíjejícími se službami. 
Díky vhodné poloze, hospodářské tradici i kvalifikované pracovní síle má město výrazný poten-
ciál růstu. Město Olomouc, ale i celý region, je otevřen všem, kteří chtějí jak využít komparativní 
výhody tohoto místa ve středu Evropy.

OlOMOucKÝ KRAj

charakteristika

město Olomouc

Olomouc FloraOlomouc Sv. Trojice

Olomouc, katedrála Sv. Václava
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• Postup při organizování připomínkového řízení v rámci Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje

• Informace k návrhu věcného záměru zákona o úřednících ve veřejné správě 
a o vzdělávání ve veřejné správě

• Informace k návrhu novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

• Teze návrhu věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích

Kancelář Asociace krajů České republiky vytvořila na webových stránkách 
AKČR diskusní fórum odborné pracovní skupiny pro legislativu určené ze-
jména ke konzultaci návrhů právních předpisů a jiných materiálů. Na tomto 
diskusním fóru proběhly v roce 2008 např. tyto diskuse:
• k návrhu nového občanského zákoníku,
• k návrhu nového obchodního zákona,
• k návrhu věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání 

ve veřejné správě (zákon o veřejné službě).

Toto diskusní fórum využívají členové odborné pracovní skupiny rovněž 
ke vzájemné informovanosti např. o připravovaných návrzích zákonů uplat-
ňovaných v rámci zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje, o vybraných 
stanoviscích ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, o vybraných 
soudních judikátech, příp. jiných materiálech.

 Výkonná koordinační skupina pro záležitosti evropských fondů

PŘEDSEDKyNě ING. KLáRA DOSTáLOVá, KRáLOVéHRADECKý KRAJ

ING. PAVEL KALIVODA, PARDUBICKý KRAJ

Výkonná koordinační skupina pro ROPy v roce 2008 zajišťovala na pracovní 
úrovni celou řadu konkrétních úkolů v oblasti působnosti Komise Rady AKČR 
pro regionální rozvoj a evropské záležitosti. Průběžně mapovala vývoj programů 
tématických ve vztahu ke krajům a zpracovávala analytické podklady pro 
vypracovávání stanovisek regionální komise. 

 Odborná pracovní skupina pro evropské fondy

PŘEDSEDA ING. DAVID SVENTEK MBA., ŘEDITEL ÚŘADU 

REGIONáLNí RADy MORAVSKOSLEZSKO

Odborná pracovní skupina pro evropské fondy vznikla transformací pracovní 
skupiny složené z ředitelů Úřadů Regionálních rad. Tato pracovní skupina 
především hájí zájmy regionů ve vazbě na regionální operační programy a je-
jich koordinaci s ostatními programy a utváří platformu pro odbornou diskusi 
a hledání společných řešení a postupů.

Pro jednotlivá odborná témata bylo zřízeno devět tematických pracovních 
skupin. V roce 2008 se pracovní skupina sešla osmkrát a věnovala se zejména 
následujícím tématům.
• Problematika zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
• Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
• Mezikrajský benchmarking
• Katalog činností
• Předfinancování silničních projektů ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury
• Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, nastavení regionál-

ních rad
• Monitorovací systém
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Rozloha: 719 555 ha

Počet obyvatel: 1 147 146  obyvatel
Hustota osídlení: cca 157 obyvatel/km2
Počet obcí: 673
Počet měst: 49
Okresy: 7 (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo)
Statutární města: Brno (cca 370.000 obyvatel)
Počet obcí s rozšířenou působností: 21
Počet obcí s pověřeným obecním úřadem: 34
Nejvyšší bod: Čupec (819 m n. m.), okres Hodonín
Nejnižší bod: soutok řek Moravy a Dyje u Lanžhota (150 m n. m.)

Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem. Centrem kraje je 
druhé největší město České republiky Brno, http://www.brno.cz/, které je významným střediskem justice, ekonomickým a správ-
ním centrem, městem univerzit a veletržním centrem střední Evropy s dlouholetou tradicí pořádání veletrhů, za nimiž ročně 
přijíždí přes jeden milión lidí z celého světa http://www.bvv.cz/ 

Výhodou kraje je vynikající dopravní dostupnost a strategická poloha na křižovatce transevrop-
ských silničních a železničních dálkových tras, které jsou důležitými tepnami spojujícími západní 
Evropu s východní a severní s jižní. Letiště Brno-Tuřany se s více než půl milionem odbavených 
cestujících v roce 2008  řadí na druhé  místo mezi letišti v ČR. Každý den jsou odbavovány přímé 
lety do Londýna a Prahy, dvakrát týdně linka do Moskvy. Zejména v letní sezóně je odbavováno 
přes 20 charterových destinací.

jihOMORAVsKÝ KRAj

charakteristika

město Brno

doprava

Špilberk v Brně/ kasematyChrám Sv. Petra a Pavla v Brně

zámek Lednice
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Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky a zahrnuje území 4 okresů - Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily a Česká 
Lípa na celkové výměře 3163 km2, což představuje 4% z celkové rozlohy České republiky a s výjimkou hlavního města Prahy má 
nejmenší rozlohu v republice. Trvalé bydliště zde má téměř 434 tisíc obyvatel. Průměrná hustota 137,2 obyvatel na km2 převyšuje 
republikový průměr. Na území Libereckého kraje se nachází 215 obcí, z toho 39 se statutem města.

Hranice kraje jsou na severu zároveň státní hranicí s Polskem a částečně se Spolkovou republikou Německo. Východní část kraje 
sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému. V souvislosti s rozší-
řením přeshraniční spolupráce byl v roce 1991 ustaven Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - dobrovolné sdružení obcí České republiky, 
Polska a Německa. Jeho členy jsou obce a města Libereckého kraje, obce Šluknovského výběžku a přilehlých okresů obou sou-
sedních států. Sídelním městem kraje a současně přirozeným centrem regionu je téměř stotisícový Liberec. Ten se sousedním 
městem Jabloncem nad Nisou vytváří jednu aglomeraci.
    Liberec se rozkládá v severní části České republiky v údolí mezi Jizerskými horami a Ještědským hřebenem. Tento hřeben nese 
svůj název podle nepřehlédnutelné dominanty města – 1012 metrů vysoké hory Ještěd, na jejímž vrcholku ční architektonický 
skvost: hotel ve tvaru rotačního hyperboloidu. Město leží ve výšce 374 metrů nad mořem a protékají jím řeky Lužická Nisa, Černá 
Nisa a také Harcovský potok, na němž se nachází Harcovská přehrada.

První zprávy o osídlení tohoto místa pocházejí z roku 1352, ale pravděpodobně už koncem 13. století začala na obchodní cestě 
z Čech do Lužice kolem brodu přes Harcovský potok vyrůstat osada, kde si obchodníci mohli po náročném přechodu horského 
hřebene odpočinout. Důležitým datem historie Liberce je rok 1577, v němž byl císařem Rudol-
fem II. povýšen na město. Významný rozvoj město zaznamenalo po sametové revoluci, k níž došlo 
v  bývalém Československu v listopadu 1989. Vystavěly se průmyslové zóny s mnoha investičními 
příležitostmi a změnila se celková ekonomická struktura města. Textilky nahradily nové podniky 
a firmy  působící ve sklářském, oděvním, strojírenském, automobilovém, elektrotechnickém a che-
mickém průmyslu. 

libeRecKÝ KRAj

charakteristika

město Liberec

z historie

Náměstí Dr. E. Beneše v Liberci

Ještěd
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4.

Český Krumlov
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1. Karlovy Vary Region 
2.  Liberec Region 
3.  Moravian-Silesian Region 
4.  Pardubice Region 
5.  Ústí Region 
6.  Vysočina Region
7.  Zlín Region 

 8. South Bohemian Region 
9. Hradec Králové Region 

10. Olomouc Region 
11. Pilsen Region 
12. Central Bohemian Region 
13. South Moravian Region 
14. Prague 
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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 influence regions and life of their citizens 
and to solve regional problems and challenges. 
The Association of Regions of the Czech Republic is the collective voice of the 
regions represented by presidents of the regions (“hejtman”) and Lord Mayor 
of the City of Prague. The highest body of the Association is the Associations´ 
Council (Rada Asociace krajů) whose members are presidents, delegated by 
individual regions. Despite 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 influenced major public policy issues and promoted the 
common interests and rights of regions joined in the in the Association by the 
tenets of the European Charter of the Local Self-Government

 Who are 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:
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reform of the system of public administration, reform of the system of financing 
of regions, reform of the system of public health providers, optimalisation of  
secondary and vocational schools under region supervision, maintenance of 
roads 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 finances, which doest not reflect the changed 
competencies on part of regions and does not correspond with newly acquired 
regional tasks. Regions promote adjustment that would enable management of 
new competencies with adequate financial resources. 

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

 What do the Presidents of regions do at 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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5.

5.

Karlův most v Praze

Litomyšl, ulice  Josefa Váchala

Praha

Mariánské lázně

Kremžské kraslice

Litomyšl Portmoneum

náměstí v Telči

Kladruby
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           FiNANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 

 5.1 ZPRÁVA AuditORA ZA ObdObÍ Od 1.1.2008 – 31.12.2008

 

 5.2 ROZVAhA (bilANce) Ve ZjedNOdušeNéM ROZsAhu  
           Ke dNi 31.12.2008

 5.3  VÝKAZ ZisKů A ZtRÁty Ve ZjedNOdušeNéM ROZsAhu
                     Ke dNi 31.12.2008

 5.4 PřÍlOhA K ÚČetNÍ ZÁVěRce ZA ROK 2008 
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 5.1 ZPRÁVA AuditORA ZA ObdObÍ Od 1.1.2008 – 31.12.2
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 5.2 ROZVAhA (bilANce) Ve ZjedNOdušeNéM ROZsAhu Ke dNi 31.12.2008
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 5.3  VÝKAZ ZisKů A ZtRÁty Ve ZjedNOdušeNéM ROZsAhu
                     Ke dNi 31.12.2008
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 5.4 PřÍlOhA K ÚČetNÍ ZÁVěRce ZA ROK 2008 



 5.4 PřÍlOhA K ÚČetNÍ ZÁVěRce ZA ROK 2008 

Japonská zahrada v Botanické zahradě v Troji, Praha



KANCELáŘ AKČR

ZBOROVSKá 11

150 21 PRAHA 5

IČ: 70 93 31 46

TEL. 257 280 530

FAx: 257 280 639

E-MAIL: INDROVA@ASOCIACEKRAJU.CZ

WWW.ASOCIACEKRAJU.CZ

ING. MARTIN BěLČíK

ŘEDITEL

 TEL.: 257 280 122

BELCIK@ASOCIACEKRAJU.CZ

ZUZANA INDROVá

ASISTENTKA ŘEDITELE

TEL.: 257 280 122

INDROVA@ASOCIACEKRAJU.CZ

RNDR. JIŘí MAŠEK, CSC.

ZáSTUPCE ŘEDITELE

TEL.: 257 280 178

MASEK@ASOCIACEKRAJU.CZ

JUDR. KAREL KOLáČEK

LEGISLATIVNí ODDěLENí

TEL.: 257 280 634

KOLACEK@ASOCIACEKRAJU.CZ

ING. EVA VRBOVá

VEDOUCí ZAHRANIČNíHO ODDěLENí

TEL.: 257 280 636

VRBOVA@ASOCIACEKRAJU.CZ

MGR. MARKéTA VAGENKNECHTOVá

ZAHRANIČNí ODDěLENí, P.R., VZTAHy S VEŘEJNOSTí

TEL.: 257 280 530

VAGENKNECHTOVA@ASOCIACEKRAJU.CZ

6.

KONtAKt

ŘEDITEL

ZáSTUPCE ŘEDITELE

PRáVNí ODDěLENí

ZAHRANIČNí ODDěLENí
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Staroměstské náměstí v Praze




