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Ξ ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ASOCIACE KRAJŮ ČR

Vážení přátelé,

 držíte v rukou v pořadí již pátou Výroční zprávu Asociace krajů České republiky. Bilan-

cuje její aktivity za rok 2009, rok, kdy se ve všech krajích objevila nová politická reprezen-

tace, zároveň rok, kdy se naplno projevila fi nanční a hospodářská krize, která se nevyhnula 

pochopitelně ani českým a moravským krajům.

 Jsem rád, že hned v  prvním roce nových krajských samospráv se mezi krajskými 

reprezentacemi podařilo dosáhnout úplné shody ve všech zásadních věcech. Od okamži-

ku, kdy se zcela proměnilo složení Rady Asociace krajů ČR, získaly kraje plnohodnotnou 

platformu, v rámci které se jejich vedení může setkávat a řešit všechny společné problémy. 

S nástupem hospodářské krize platí dvojnásob, že společně diskutované problémy přinášejí účinná a platná řešení. Všechny kraje 

se totiž ocitly ve stejné situaci – hledají rezervy, šetří a racionalizují svoji činnost a činnost jimi zřizovaných organizací tak, aby toto 

období zvládly.   

 Těší mne, že kraje byly v loňském roce úspěšné v čerpání evropských dotací. Čerpání evropských dotací je totiž pro všechny 

kraje České republiky významným protikrizovým nástrojem, který tlumí ostré dopady nynější hospodářské krize. Konkrétně v Jiho-

moravském kraji, jehož jsem hejtmanem, se především z prostředků Regionálního operačního programu spolu s krajem Vysočina, 

naším partnerem v Regionu soudržnosti Jihovýchod, podařilo čerpat téměř tři miliardy korun. Kraje nemohou v době hospodářské 

krize rezignovat na realizaci strategických investic, a to včetně těch, které jsou fi nancovány z fondů EU. Čerpání fondů EU je jednou 

z našich priorit v boji s dopady hospodářské krize. 

 K úspěšnosti protikrizových opatření přispěla v minulém roce i nově nastolená spolupráce s vládou premiéra Fischera, kterou 

je možné charakterizovat jako prolomení „studené války“ mezi státní správou a kraji, kterou nastavila vláda předchozí. Koordinace 

protikrizových opatření byla v tomto období základní prioritou spolupráce vlády a krajů – za klíčové v této oblasti lze považovat 

zejména rozvoj dopravní infrastruktury a další investiční akce. Obě strany – kraje i vláda – si opravdu naslouchaly, otevřeně dis-

kutovaly o problémech a dokázaly se shodnout na jejich řešení. Je velmi důležité, aby se tohoto trendu spolupráce držela i vláda 

budoucí.  

 Vážení přátelé, chtěl bych touto cestou poděkovat všem hejtmankám, hejtmanům a vedení všech krajů za bezchybnou spolu-

práci v uplynulém období. Jsem přesvědčen, že výroční zpráva Asociace krajů ČR za rok 2009 Vám přinese velké množství zajíma-

vých a důležitých informací.

Mgr. Michal Hašek 

předseda Asociace krajů ČR 



6 ΞVÝROČNÍ ZPRÁVA 2009  Ξ  ASOCIACE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ξ O ASOCIACI KRAJŮ ČR

2.



Ξ 7

Ξ O ASOCIACI KRAJŮ ČR

Ξ ÚVOD

 Asociace krajů ČR (AKČR) je zájmovým sdružením právnických osob. Jejími členy je všech 13 českých a moravských krajů 
a hlavní město Praha.
 Přestože má existence AKČR krátkou historii, patří k nejrespektovanějším organizacím veřejné sféry, a to díky své schopnosti 
vést debatu o všech záležitostech, které ovlivňují činnost krajů, a tak i možnosti účinně pracovat v jejich prospěch. 

Ξ POSLÁNÍ

 Hlavním cílem AKČR je prosazování společných zájmů svých členů, tj. především péče o všestranný rozvoj území krajů a o po-
třeby občanů, kteří v nich žijí. 
 AKČR poskytuje krajským samosprávám služby sahající od zastupování zájmů krajů vůči parlamentu, vládě a evropským insti-
tucím, 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. 

Ξ STRUKTURA

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 čin-
nosti 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 předse-
dy, 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 subko-
misi. 

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 pří-
spěvku. 

Členové Rady AKČR 2008-2012:
Předseda: Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
1. místopředseda: Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje
Místopředseda: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny
Místopředseda: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
Místopředsedkyně: Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., hejtmanka Plzeňského kraje
Místopředseda: MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje
Členové: MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy
  Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje
  Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
  MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
  PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
  Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje
  Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje
  Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje



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, právní a zahraniční oddělení. V roce 2009 pracovalo v kanceláři šest zaměstnanců:
Ředitel Kanceláře:  Ing. Martin Bělčík 
Asistentka ředitele Kanceláře: Zuzana Indrová
Právní oddělení Kanceláře: JUDR. Rostislav Duchoň 
Zahraniční oddělení Kanceláře: Ing. Eva Vrbová
Pracovník oddělení správních agend Kanceláře: Ing. Tomáš Kupec
Pracovník oddělení správních agend Kanceláře: Mgr. Simona Náhončíková 
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Ξ FINANCOVÁNÍ

 AKČR je fi nancována formou pravidelných členských příspěvků určených pro provoz administrativního zázemí poskytované-
ho Kanceláří. 
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Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ

Charakteristika Ξ 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 zalidně-
ným krajem v České republice.

Územní rozložení Ξ Sídelní struktura kraje je nevyvážená – na metropolitní Plzeň nava-
zuje 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.

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

Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Detaily Ξ 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 Karlovar-
ského 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  rozšířenou působností – Neratovice (1 % rozlohy 
Středočeského kraje).

Doprava Ξ Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější doprav-
ní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořá-
dané 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 součas-
né době Labsko-vltavská vodní cesta, přibližně 3/4 její délky procházejí územím kraje.

Model reprezentující Plzeňský kraj na „MISS České Republiky“

Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR. 

Model reprezentující Středočeský kraj na „MISS České Republiky“
Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR. 

* Modely fotil: Pavel Drinka
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Ξ JIHOČESKÝ KRAJ

Charakteristika Ξ Jižní Čechy patří díky své geografi cké poloze a přírodním podmínkám 
k územím, kde se již v dávné minulosti začala objevovat první osídlení. Do původně ze-
mědělské oblasti s tradičním rybníkářstvím a lesnictvím vstoupila na počátku 20. století 
průmyslová výroba. Atraktivitu přírodního i kulturně historického bohatství kraje podmi-
ňuje rozvoj cestovního ruchu. Příhraniční charakter regionu se v posledních letech stal 
jeho předností, neboť přináší možnost spolupráce se sousedícími zeměmi Evropské unie.

Krajina Ξ Jihočeský kraj je geografi cky poměrně uzavřeným celkem, jehož jádro tvoří 
jihočeská kotlina s Českobudějovickou a Třeboňskou 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 štěrko-
písků, stavebního kamene, cihlářských hlín a v omezené míře keramických jílů, vápence 
a grafi tu. Významným přírodním bohatství jsou lesy, které zaujímají více než třetinu plo-
chy kraje.

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

Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Charakteristika Ξ Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží mír-
ně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správ-
ním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části stát-
ních institucí a množství dalších organizací a fi rem. 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.rozlohy Středočeského kraje).

Historie Ξ Praha je všeobecně považována za  jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. 
Historické centrum města s  jedinečným panoramatem 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 zastupi-
telstvem a dále radou, starostou a úřadem městské části. Úřady některých městských 
částí měly již od ustavení městských částí svěřeny některé z působností státní správy 
i pro další městské části.

Model reprezentující Jihočeský kraj na „MISS České Republiky“

Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR. 

Model reprezentující hlavní město Prahu na „MISS České Republiky“
Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR. 
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Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ

Poloha Ξ Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozděle-
ním 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. 

Charakteristika Ξ 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 obyvate-
lé, ale především lázeňští hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě by-
linným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Město Chodov proslavil 
růžový porcelán, který se vyváží do celého světa. Z kulturní oblasti je to především Mezi-
národní fi lmový festival Karlovy Vary, který nabízí setkání tvůrců domácích i zahraničních.

Ξ ÚSTECKÝ KRAJ

Pozvání Ξ Ústecký kraj, kolébku české státnosti, jistě stojí za  to poznat, seznámit se 
s jeho historií i současností, 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 krá-
lovský stolec Přemysla řečeného Oráče. V Ústeckém kraji je v tisícovkách kulturních pa-
mátek také třináct národních kulturních památek, kraj je známý také díky svému lázeň-
ství, 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 elektři-
ny) 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.

Model reprezentující Karlovarský kraj na „MISS České Republiky“

Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR. 

Model reprezentující Ústecký kraj na „MISS České Republiky“
Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR. 
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Ξ LIBERECKÝ KRAJ

Charakteristika Ξ Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky a zahrnuje úze-
mí 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 Libe-
reckého kraje se nachází 215 obcí, z toho 39 se statutem města.

město Liberec Ξ Hranice kraje jsou na severu zároveň státní hranicí s Polskem a částeč-
ně se Spolkovou republikou Německo. Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým 
krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému. V souvis-
losti s rozšířením přeshraniční spolupráce byl v roce 1991 ustaven Euroregion Neisse-Ni-
sa-Nysa - dobrovolné sdružení obcí České republiky, Polska a Německa. Jeho členy jsou 
obce a města Libereckého kraje, obce Šluknovského výběžku a přilehlých okresů obou 
sousedních států. Sídelním městem kraje a současně přirozeným centrem regionu je té-
měř stotisícový Liberec. Ten se sousedním městem Jabloncem nad Nisou vytváří jednu 
aglomeraci. 

Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Charakteristika Ξ 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 nej-
větší 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.

Z historie Ξ Hradec Králové - Počátky osídlení na soutoku Labe a Orlice sahají až do ob-
dobí prehistorie, což dokazují nálezy z  dob pravěku, římského období i  slovanských 
hradišť. První důležitá zmínka o Hradci Králové jako městu existuje v  listině krále Pře-
mysla Otakara I. z roku 1225. Tento dokument dokazuje, že Hradec Králové také patří 
k nejstarším městům v Čechách. 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 - gotické-
ho kostela sv. Ducha. V renesančním Hradci Králové působili mnozí domácí i zahraniční 
učenci a řemeslníci. Jejich úsilím vzniká další dominanta města - Bílá věž.

Model reprezentující Liberecký kraj na „MISS České Republiky“ 

Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR.

Model reprezentující Královehradecký kraj na „MISS České Republiky“
Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR. 
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Ξ PARDUBICKÝ KRAJ

Charakteristika Ξ 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.

Krajina Ξ V  Pardubickém kraji je množství přírodních zajímavostí, památek a  paměti-
hodností. 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.).

Ξ VYSOČINA

Charakteristika Ξ 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 táhnoucí 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.

Historie Ξ Historie zanechala na Vysočině množství památek, z nichž tři – historické 
centrum Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sá-
zavou, Židovské město a  bazilika sv. Prokopa v Třebíči – jsou zařazeny mezi světové 
kulturní dědictví 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.

Model reprezentující Pardubický kraj na „MISS České Republiky“ 

Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR.

Model reprezentující kraj Vysočina na „MISS České Republiky“
Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR. 
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Ξ JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Charakteristika Ξ 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.)

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

Ξ OLOMOUCKÝ KRAJ

Charakteristika Ξ 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
 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 137112 km.

Město Olomouc Ξ 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, obchodníky a podnikatele. Vnější dopravní napojení Olomouce je s ohle-
dem na její vnitrozemskou polohu vynikající a dobudováním 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. 

Model reprezentující Jihomoravský kraj na „MISS České Republiky“

Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR. 

Model reprezentující Olomoucký kraj na „MISS České Republiky“ 
Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR.



Ξ 17

Ξ ZLÍNSKÝ KRAJ

Poloha Ξ 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.

Pozvánka Ξ Zlínský krajmá 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 kroměřížského 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 významné poutní místo Velehrad. Na Vsetínsku a Rožnovsku najde-
me malebné přírodní scenérie a terény ideální k lyžování. Turistické oblibě se těší zejména 
Pustevny, Radhošť, Velké Karlovice či skvost lidové architektury - Valašské muzeum v pří-
rodě neboli známý rožnovský skanzen. Zlínsko a Luhačovicko nabízí spojení moderního, 
funkcionalistického města Zlína a  nedalekých největších moravských lázní Luhačovic. 
Mnoho neopakovatelných zážitků skýtá Zoologická zahrada a zámek ve Zlíně-Lešné, jed-
na z nejnavštěvovanějších zoo v ČR.

Ξ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Poloha Ξ Seznamte se s nejvýchodnějším krajem České republiky. Seznamte se s regi-
onem na pomezí Moravy a Slezska. Seznamte se s Moravskoslezským krajem! Podívejte 
se, kde se nachází, čím je specifi cká jeho poloha, kolik a  jakých lidí v něm žije, jak se 
vyvíjel v průběhu staletí a čím je specifi cká 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 pří-
rodními vlivy, tak lidmi, kteří v něm žili. Dnes je z něj významný region, který stojí za to 
poznat a znát více!

Historie Ξ Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na mo-
ravskou 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. Nejvýznamnějším objevem byla v roce 1953 na-
lezená 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 ka-
menný hrad český král Přemysl Otakar II.

Model reprezentující Zlínský kraj na „MISS České Republiky“ 

Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR.

Model reprezentující Moravskoslezský kraj na „MISS České Republiky“

Projekt šatů, prezentující jednotlivé kraje byl pod záštitou AKČR. 
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Ξ AKTIVITY ASOCIACE KRAJŮ ČR 

 V ROCE 2009

4.



Ξ ZASEDÁNÍ RADY 

 V roce 2009 proběhlo osm zasedání Rady Asociace krajů ČR (Rady AKČR), 

16. ledna 2009, Brno – 2. zasedání Rady AKČR 
 Zasedání se již tradičně uskutečnilo u příležitosti veletrhu Regiontour. 
  Jedním z hlavních témat jednání hejtmanů byly poplatky ve zdravotnictví.
AKČR také vyslovila zásadní nesouhlas s krácením prostředků na fi nancování sociálních služeb, zejména v pobytových zařízeních 
zřizovaných kraji
 Financování základní dopravní obslužnosti v roce 2009 bylo předmětem jednání s generálním ředitelem Českých drah, a.s. 
Petrem Žaludou, který seznámil členy Rady AKČR s fi nanční ztrátou v regionální osobní dopravě v závazku veřejné služby. České 
dráhy tuto ztrátu vyčíslily na 3,2 miliardy Kč za rok 2009. Hejtmani se na svém jednání zabývali také problematikou mýtného. Kvůli 
zavedení mýta jezdí celá řada kamionů po krajských silnicích II. a III. tříd. Předseda AKČR Hašek současně informoval o zahájení 
legislativního procesu týkajícího se návrhu zákona o podpoře výstavby páteřní silniční sítě. 

13. března 2009,Telč – 3. zasedání Rady AKČR
 3. zasedání Rady Asociace krajů České republiky ve třetím volebním období se uskutečnilo na Vysočině. Na programu zasedání 
Rady Asociace krajů bylo projednání aktuálních témat z oblasti informatizace veřejné správy a rozvoje integrovaného záchranného 
systému vč. vystoupení ministra vnitra Ivana Langera k problematice prověřování zákonnosti postupu krajů ve věci kompenzací 
regulačních poplatků. Ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová představila hejtmanům svůj návrh dalšího fungování rezortu zdra-
votnictví a věnovala se aktuálním tématům regionálního zdravotnictví.
 Hejtmani krajů vyjádřili svou nespokojenost se skutečností, aby se záležitost regulačních poplatků stala předmětem „studené 
války“ mezi centrální vládou a regionálními samosprávami v obecném slova smyslu.
Další informace ministra vnitra Ivana Langera se týkaly budování integrovaného záchranného systému, upřesnění harmonogramu 
zřizování nových krajských policejních ředitelství, realizace integrovaných operačních středisek a způsobu jejich organizace. Ob-
sáhlou diskusi vedli hejtmani s ministrem i o zavádění jednotlivých částí e-Governmentu, např. o systému elektronických datových 
schránek, který znamená zásadní přeměnu papírových dokumentů do elektronické podoby.
 Ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová s hejtmany diskutovala na téma zákonnosti kompenzací regulačních poplatků a dále 
také o auditech specializovaných center – onkocenter a traumacentrech. Členové Rady AKČR se domluvili na budoucím jednání 
krajů a ministerstva zdravotnictví, např. i kvůli komplementární spolupráci krajských a státních nemocnic. Byly diskutovány mož-
nost projednávání určitých koncepčních návrhů týkající se rozvoje zdravotnických zařízení.
 Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák a generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík představili 
technický plán přechodu na zemské digitální vysílání a činnost veřejnoprávních médií v rámci tohoto procesu a jeho dopad do re-
gionů.
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24. dubna 2009, Brno– 4. zasedání Rady AKČR
 Čtvrté zasedání Rady Asociace krajů České republiky ve třetím volebním období se uskutečnilo v Brně u příležitosti veletrhu 
Urbis Invest. Na programu zasedání Rady Asociace krajů v Jihomoravském kraji byla problematika zdravotnictví, fi nancování re-
gionální dopravy, čerpání strukturálních fondů EU a další otázky. Členové Rady AKČR jednali s představiteli bankovního sektoru 
o cestách k lepší dostupnosti úvěrů pro žadatele o evropské peníze z regionálních operačních programů.

 Hostem zasedání byl Otakar Motejl, veřejný ochránce práv, rovněž předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek. 
Veřejný ochránce práv seznámil hejtmany s neutěšenou situací starých a postižených lidí, zejména v domovech důchodců a psy-
chiatrických léčebnách. Příčina je mimo jiné ve velmi nízkém fi nančním ohodnocení zaměstnanců sociální sféry, které prakticky 
neumožňuje zaměstnávat zde lidi s kvalifi kací. Jako problematický se ukazuje i dopad nového zákona o příspěvcích na sociální 
péči, které mnozí lidé považují za přilepšení ke svému nízkému příjmu, nikoli za prostředky k nákupu sociálních služeb. To může 
podle hejtmanů vést k úplnému rozvratu systému poskytování sociálních služeb

 Členové Rady Asociace krajů setkali s profesorem Janem Švejnarem a diskutovali s ním o možných dopadech světové hos-
podářské krize na světovou i českou ekonomiku. Hovořili také o možných protikrizových opatřeních v regionech a od profesora 
Švejnara slyšeli zejména doporučení, aby krajské reprezentace při hledání vnitřních úspor nijak nepodvazovaly investice. Ty mohou 
být účinným lékem v době krize a dobrým stimulem k nastartování nového růstu.

23. května 2009, Český Krumlov – 5. zasedání Rady AKČR
 Vznik šesti nových krajských policejních ředitelství a čerpání fi nančních prostředků z Evropských fondů, to byla hlavní témata 
pátého zasedání Rady Asociace krajů České republiky. Hejtmani se na své společné jednání sjeli do Českého Krumlova. Mezi po-
zvanými hosty byl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška a policejní prezident Oldřich Martinů.

 Do konce roku 2011 mají nová ředitelství policie vzniknout v šesti krajích, kde dosud nejsou krajské policejní správy. Tedy 
v Olomouci, na Vysočině, ve Zlíně, v Karlových Varech, Pardubicích a Liberci. O plánech hejtmany informoval policejní prezident 
Oldřich Martinů, který dodal, že policie se tak přizpůsobí krajskému dělení celé země. Stranou jednání hejtmanů s policejním pre-
zidentem nezůstalo ani aktuální téma nárůstu extremismu. Jednou z cest, jak tomu čelit, může být podle předsedy Rady Asociace 
krajů České republiky a jihomoravského hejtmana Michala Haška změna shromažďovacího zákona. S ministrem Rostislavem Vond-
ruškou hejtmani debatovali o regionálních operačních programech a čerpání fi nancí z evropských regionálních fondů. prostředků.
0



26. června 2009, Litomyšl – 6. zasedání Rady AKČR
 Pomoc oblastem postiženým povodněmi, vznik asociace krajských nemocnic, podepsání memoranda se sdružením auto-
mobilového průmyslu a tendr na kolejová drážní vozidla pro regionální dopravu, to byla hlavní témata 6. jednání Asociace krajů 
ČR. Hejtmani diskutovali v pátek 26. června také o sociálních službách a alternativním řešení dopravní obslužnosti na železnici. 
Zabývali se také politikou krajů vůči osobám se zdravotním postižením.

 Asociace krajů ČR a Sdružení automobilového průmyslu podepsaly memorandum. Dokument vytváří vztahy pro vzdělávání 
v technických oborech na všech stupních škol, rozvíjí partnerské vztahy mezi kraji a zaměstnavatelskými organizacemi. Prezident  
Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn uvedl, že formou stipendií budou například motivovat vycházející žáky, aby se 
hlásili na učňovské obory.

11. září 2009, Trojanovice – 7. zasedání Rady AKČR
 V rámci 7. zasedání Rady Asociace krajů České republiky byla projednávána aktualní témata zejména z oblasti dopravy a regi-
onálního rozvoje.

 Podpisem Memoranda mezi Radou Asociace krajů ČR a Radou seniorů ČR a také mezi AKČR a Asociací nestátních neziskových 
organizací, vyvrcholilo 7. zasedání Rady Asociace krajů ČR (AKČR), které se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji v Trojanovicích. 
Hlavními tématy jednání bylo pořízení nových kolejových vozidel, regionální železniční doprava, čerpání fi nančních prostředků 
z regionálních operačních programů, oblast školství a jeho fi nancování.
 Zasedání AKČR se mimo hejtmanů krajů účastnil také Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj, který ve svém vy-
stoupení informoval přítomné o dalších možnostech fi nancování v rámci strukturálních fondů EU, programu „Jessica“ a nabídnul 
možnost společné prezentace všech krajů na výstavě Expo 2010 v čínské Šangaii. 

Jednání rady se také zabývalo pořízením kolejových vozidel pro železniční regionální dopravu z prostředků Regionálních operač-
ních programů Cílem připravovaného pořízení kolejových vozidel je zásadní modernizace vlakových souprav využívaných na re-
gionálních tratích. AKČR pro zvážení všech dostupných možností požádala přední evropské a světové výrobce kolejových vozidel 
o prezentaci jejich výrobků v druhé polovině října roku 2009 na zkušebním okruhu u Velimi. 

 Během jednání Rady AKČR byly prezentovány možnosti AČR v rámci řešení nevojenských krizových situací, výrobní program 
světově proslulé značky nákladních automobilů TATRA a prezentace výrobního programu Vítkovice, a.s. v oblasti výroby prostředků 
pro ekologickou veřejnou dopravu na bázi stlačeného zemního plynu. 

 Hejtmani taktéž rozhodli o udělení fi nančního daru pro obce postižené letošními povodněmi v Jihočeském, Olomouckém, 
Zlínském a Moravskoslezském kraji. „ 
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9. října 2009, Karlovy Vary – 8. zasedání Rady AKČR
 V pátek 9. října 2009 proběhlo v Karlovarském kraji 8. zasedání Rady Asociace krajů ČR. Hejtmani jednali o situaci ve zdra-
votnictví, o nominaci na post eurokomisaře pro Evropskou komisi a nutnosti apelu na podpis Lisabonské smlouvy prezidentem 
republiky.

 Hovořilo se také o neutěšeném stavu přípravy projektů elektronizace veřejné správy.

 Rada Asociace dále měla na programu informaci o současném stavu hrazení regulačních poplatků v krajích, o nedostatku 
fi nancí v sociální sféře nebo o možném převodu prostředků z operačních programů ministerstev, z nichž se čerpá málo peněz, 
do pružných regionálních operačních programů jednotlivých regionů. Připraveno k podpisu je také memorandum krajů a minis-
terstev dopravy a fi nancí týkající se dohody v osobní železniční dopravě.

27. listopadu 2009, Plzeň – 9. zasedání Rady AKČR
 V pátek 27. 11. 2009 se v Plzni konalo 9. zasedání Rady Asociace krajů České republiky, jehož hostitelkou byla hejtmanka Pl-
zeňského kraje Milada Emmerová. Přítomni byli hejtmani všech krajů ČR. Vystoupili zde ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka 
,ministr zemědělství Jakub Šebesta, prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman, prezident Agrární komory ČR Jan Veleba 
a předseda Českomoravského fotbalového svazu Ivan Hašek. 

  Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka zhodnotil složitou situaci fi nancování sociálních služeb v letošním roce. Ze strany 
MPSV byla krajům v rámci dotací přidělena částka blížící se 6,9 miliardy Kč.  Návrh státního rozpočtu na r. 2010 na sociální oblast 
počítal jen s částkou 3 miliardy Kč. Pokud by nebyla zvýšena, dostali by se poskytovatelé sociálních služeb do krizové situace. 

 Významným bodem jednání bylo podepsání memoranda o spolupráci mezi Potravinářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR 
a Asociací krajů ČR. Podepsáno bylo také memorandum o spolupráci mezi Českomoravským fotbalovým svazem a Asociací krajů 
ČR. Předseda ČMFS Ivan Hašek seznámil s připravovaným projektem „Bezpečná branka.“

Ξ ZAHRANIČNÍ VZTAHY 

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. 
 Rok 2009 se nesl ve znamení oslav 60. výročí založení Rady Evropy a zároveň 15. výročí činnosti Kongresu místních a regionál-
ních orgánů. Symbolicky v témže roce také vstoupila v platnost nová Charta CLRAE, na jejímž základě se vůbec poprvé v rámci 
jednoho roku konala dvě plenární zasedání na místo jednoho.



 Na základě krajských voleb v roce 2008 došlo k podstatné obměně českých zástupců v Komoře regionů CLRAE. Návrh nové 
delegace Rada schválila usnesením v dubnu 2004, ale schvalovací proces byl ukončen až v září 2009. Noví členové se tudíž účast-
nili až podzimního zasedání. První z plenárních zasedání se konalo ve dnech 3. – 5. března a za Komoru regionů se jej zúčastnila 
Jana Fischerová, členka zastupitelstva kraje Vysočina. Na podzimním zasedání ve dnech 13. - 15. října Českou republiku v Komoře 
regionů reprezentovali vedle Jany Fischerové i Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje a Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina. 

Členové CLRAE  za AKČR      Náhradníci CLRAE  za AKČR
Komora regionů      Komora regionů
Ing. Jana Fischerová, CSc     Ing. Martin Tesařík
Bc. Markéta Reedová     Bc. Stanislav Eichler
Mgr. Jiří Zimola      PaedDr. Josef Novotný
        MUDr. Jiří Běhounek

 Volení představitelé místních a regionálních samospráv se během plenárních zasedání zabývali tématy jako jsou: celosvětová 
fi nanční a hospodářská krize, energetická situace v Evropě, veřejné služby v hospodaření s vodou a odpady, rovnost a diverzita 
v zaměstnávání a poskytování služeb, problematika domácího násilí vůči ženám  a dětem, místní a regionální demokracie v Tu-
recku či s blížící se konferencí Spojených národů v Kodani také role místních a regionálních samospráv v boji proti klimatickým 
změnám. Užší jednání probíhala také na úrovni komor, politických skupin či výborů, jejichž členy jsou i čeští zástupci.

 Na podzimním zasedání měli členové CLRAE rozhodnout o novém generálním tajemníkovi, nástupci Ulricha Bohnera. Jeho 
volba však byla z důvodu neshody na konečném seznamu kandidátů přesunuta na jarní zasedání v roce 2010.

Výbor regionů
 Asociace krajů ČR je zastoupena ve Výboru regionů, poradním orgánu EU. Podobně jako Svaz měst a obcí ČR navrhuje nomi-
naci svých zástupců vládě ČR. V roce 2009 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. 
Rada AKČR přijala dne 4. prosince 2008 usnesení, v němž navrhla jmenování nových členů české národní delegace. 

 Po krajských volbách v listopadu 2008 ztratila velká část členů české delegace svůj mandát. Rada Asociace krajů ČR v prosinci 
2008 schválila nově jmenované členy a náhradníky do Výboru regionů, nicméně v souvislosti s nejasnostmi ohledně pokračování 
nebo skončení mandátu členů VR, musely být nominace ze strany Asociace krajů upraveny. 

 V roce 2009  pracovala delegace  2009 nominovaná za AKČR v následujícím složení , které bylo znovu potvrzeno i  pro nový 
5-letý funkční mandát Výboru regionů od 25. 1. 2010  do 25. 1. 2015 v souvislosti s Lisabonskou smlouvou 

1. Pavel Bém   ODS    1. Radko Martínek  ČSSD
2. Roman Línek  KDU-ČSL    2. Martin Tesařík  ČSSD
3. Stanislav Eichler ČSSD     3. David Rath  ČSSD
4. Josef Novotný  ČSSD     4. Jiří Běhounek  ČSSD
5. Jaroslav Palas  ČSSD     5. Milada Emmerová ČSSD
6. Jana Vaňhová  ČSSD    6. Stanislav Mišák  ČSSD
7. Jiří Zimola  ČSSD     7. Lubomír Franc  ČSSD

 V prvním pololetí roku 2009 se uskutečnila 3 plenární zasedání Výboru regionů, která probíhala v Bruselu termínech 12.–13. 
února 2009, 21.– 22.dubna 2009 a 16.– 22.června 2009. Nejvýznamnější akcí pořádanou Výborem regionů ve spolupráci s HMP byl 
Evropský summit regionů a měst v Praze ve dnech 5. – 6. března 2009. 

 Průběžně zasedalo předsednictvo, politické skupiny i pracovní komise Výboru regionů. Mimořádné zasedání předsednictva 
Výboru regionů se díky vyjednávání členů české národní delegace konalo ve dnech 15.–16. ledna v Plzni. 

 Výjezdní zasedání Komise pro udržitelný rozvoj (COTER) Výboru regionů, jehož součástí byla konference „Dvacet let po pádu 
železné opony a pět let po rozšíření EU“, proběhlo ve spolupráci s Jihočeským krajem ve dnech 4. – 5. května v Táboře. 

 Evropský summit regionů a měst v Praze ve dnech 5.– 6. března 2009, který navštívilo cca 1000 politických představitelů, 
byl vrcholným setkáním, které Výbor regionů pořádá jednou za čtyři roky. Co do počtu účastníků byl summit jednou z největších 
akcí pořádanou během českého předsednictví vůbec. Hlavní téma summitu – politika soudržnosti – bylo diskutováno s ohledem 
na současný ekonomický vývoj ve světě.  Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém, předseda Výboru regionů Luc van den Brande, předseda 
Evropské komise José Barroso a ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda svými úvodními projevy akcentovali zejména důležitou roli 
regionů a měst v potlačování ekonomické krize, vyzvali k prohloubení spolupráce a varovali před protekcionismem jako řešením 
dopadů hospodářské recese.
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 Byla to mimořádná příležitost zviditelnit Českou republiku a Prahu, představit své priority v oblasti politiky soudržnosti, upev-
nit a rozšířit kontakty na zahraniční partnery a zvláště posílit svoji roli na půdě Výboru regionů. Hlavním mediálním partnerem 
summitu byla Česká televize, která zajistila přenos signálu z celé doby konání a přímý přenos ze zahájení summitu a z politické 
debaty na ČT 24, což výrazně zvýšilo mediální dopad summitu. 

 Závěrečná deklarace byla předložena na jarním summitu Evropské rady v Bruselu. Summit byl doprovázen kulturním progra-
mem v ulicích města – festivalem „Ochutnejte Evropu“, který připravilo hl. m. Praha nejen pro účastníky summitu, ale současně 
i pro obyvatele a návštěvníky metropole. Praha byla v rámci doprovodného programu prezentována tisícovce zahraničních de-
legátů místní a regionální úrovně a naopak turisté a Pražané měli možnost během festivalu „ochutnat“ všechny kousky kultury 
z celé Evropy v podobě prezentace gastronomických specialit, hudebních vystoupení a tradičních řemesel. V rámci festivalu bylo 
představeno 33 evropských regionů a navštívilo jej cca 20 000 účastníků denně.

 V rámci dubnového plenárního zasedání proběhly oslavy 15. výročí fungování Výboru regionů, které byly zahájeny slavnost-
ním večerem. Při této příležitosti byla ofi ciálně ukončena společná kulturní iniciativa českých regionů „Dny regionů ČR ve Výboru 
regionů“, jejíž součástí byla i soutěž „Dvacítka: generace nové Evropy“ (Think Twenties). Primátor HMP společně s předsedou Vý-
boru regionů předali ceny vítězům – mladým umělcům, kteří měli za úkol vytvořit umělecké dílo, vyjadřující jejich vizi Evropy a její 
cesty od pádu železné opony do současnosti (pražský fi nalista Zenon Djulkovič se umístil na třetím místě). 

 Za druhé pololetí proběhlo plenární zasedání v dnech 6. – 7. října 2009 a 3. – 4. prosince 2009. 

 Předsednictvo se na mimořádném zasedání sešlo v Uppsale ve Švédsku ve dnech 10. – 11.  října 2009. Na prosincovém zase-
dání předsednictva EPP byl podpořen návrh změn jednacího řádu EPP a došlo tak k rozšíření defi nice členství v politické frakci EPP, 
které umožňuje členům ODS a konzervativcům dále se účastnit práce v EPP v plnohodnotném zapojení. 

 Předsednictvo VR vedlo rozsáhlou diskusi nad dokumentem o budoucím složení Výboru regionů, jež má zohledňovat výlučně 
demografi cké kritérium (navrhovaný systém sestupné demografi cké proporcionality). Česká republika se nachází mezi středně 
velkými státy, tedy společně s dalšími 12 státy by dle dokumentu měla ztratit 1 místo plnoprávného člena a 1  místo náhradníka. 
Výbor regionů dosud vysvětloval potřebu přeskupení počtů, alokovaných jednotlivým zemím, s ohledem na rozšíření a pevně 
daný strop 350 členů.Návrh složení Výboru regionů však vůbec nerefl ektuje potřebu „nechat stranou“ místa pro nové členské státy 
a pouze zvyšuje počet členů ze současných 344 na 350. Dokument de facto pouze re-distribuuje místa mezi současné členské 
delegace, tj. jeho jediným výstupem je, že velké členské země posílí a středně velké členské země ztratí. Členové zastupující střed-
ně velké a menší národní delegace vyjádřili negativní postoj vůči navrhovanému dokumentu a jeho procedurálnímu postupu. 
Dokument předkládaný předsedou VR byl tak po ostré debatě stažen z programu plenárního zasedání, kde měli o jeho schválení 
hlasovat všichni přítomní členové. Dalším důležitým projednávaným bodem předsednictva byl návrh na nové uspořádání a pra-
vomoci komisí VR. Výbor regionů bude dále pracovat v 6 komisí s tím, že došlo ke sloučení komisí RELEX a CONST na nově vzniklou 
komisi Komisi pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX), naopak přetížená komise DEVE se rozdělila na Komisi pro 
životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) a na Komisi pro přírodní zdroje (NAT).

 Členové české delegace tak  i nadále mohou pracovat ve 2 komisích, předběžné rozdělení členů do komisí proběhlo na schůz-
ce české národní delegace v prosinci 2009.

CIVEX: Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci

(CONST + RELEX)

Roman Línek

Helena Langšádlová

Petr Osvald

Jaroslav Palas

COTER: Komise pro teritoriální a kohezní politiku

Jiří Zimola

Jaroslav Palas

Petr Osvald

Juraj Thoma

NAT: Komise pro přírodní zdroje (býv. DEVE)

Josef Novotný

Jiří Zimola

Jiří Bytel

Jan Kubata

ENVE: Komise pro životní prostředí, výzkum a energetiku (býv. DEVE)

Stanislav Eichler

Jiří Bytel

Jana Vaňhová

Pavel Bém



Ξ Kaleidoskop akcí regionů v době Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

  Česká republika bude předsedat v Radě EU v první polovině roku 2009. Předsednickou funkci přebrala od Francie a předávala 
ji Švédsku. Asociace krajů ČR ve spolupráci s kraji se zapojila do příprav realizace mnohých z více než dvě stě jednání a konferencí. 
K nejvýznamnějším z nich patřily neformální zasedání Rady EU na úrovni ministrů členských států (tzv. ministeriády), některé z nich 
se konaly v přímo v českých a moravských regionech. Další akce probíhaly v režii krajů přímo v Bruselu, ale i v dalších členských 
zemích EU. 
  Následující výčet zdaleka není úplný a vyčerpávající, jeho účelem se poskytnout přehled o šíři obsahového a typového spektra 
pořádaných akcí: 

  Seminář Kohezní politika 2013+ den 12.února 2009, který zdůraznil úlohu regionů v navrhování, schvalování a provádění 
politiky soudržnosti 

  Seminář Building the bridge: regionální dimenze TEN-T dne 24.února 2009, kterého předmětem bylo vyhodnocení stavu 
a odhad nejbližší budoucnosti z hlediska napojování soustavy TEN-T na regionální dopravní sítě

  Seminář Turizmus a lázeňství: vytváření silnějšího odvětví dne 25.3.2010 se stal platformou  pro výměnu zkušeností o tvorbě 
a realizaci politiky podpory podnikání v sektoru cestovního ruchu

  Konference Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě dne 31. března 2010 se zaměřila na konkrétní možnosti pře-
shraniční spolupráce v podobě projektů, programů či trvalých forem spolupráce. Na závěr se konal koncert třístranného orchestru 
Europera jako konkrétní příklad spolupráce mladých hudebníků euroregionů Nisa

  Seminář Znalostní regiony a Lisabonská strategie k Evropskému roku kreativity dne 1. dubna 2009 byl příležitostí k upo-
zornění na inovační potenciál České republiky, kraje v této oblasti mají nezastupitelné místo a podporují řadu technologických 
parků, inovačních center a mnoho regionálních projektů ve fondu EU. Seminář byl zahájen sérií přednášek. Úvodní slovo před-
nesl europoslanec Jan Březina. Následovala vystoupení Evropské komise, MŠMT ČR, Jihomoravského Inovačního Centra a CZELO, 
nechyběla ani prezentace připravovaných výzkumných, vývojových a  inovačních projektů všech krajů ČR. Za Moravskoslezský 
kraj byl představen „Projekt centra excelence IT4Innovations“ a projekt „Podnikatelský inkubátor při VŠB – TU Ostrava“. Hlavní myš-
lenkou semináře bylo, že inovační potenciál je jednou ze silných stránek České republiky a kraje jsou díky podpoře Evropských 
společenství aktivními hráči v sektoru vědy a výzkumu. Ve druhé části akce byla uspořádána výstava významných výzkumných 
a vývojových projektů subjektů, projektů a patentů z každého kraje.

  Výstava „Dvacítky, generace nové Evropy“ ve dnech 16.-21.dubna 2009 byla příležitostí zamyslet se na tím, jak vidí svou 
perspektivu  v Evropě generace dvacítek, narozených po sametové revoluci, Jejich dílo „Hraniční kameny“ zůstalo trvale vystavené 
v prostorách Výboru regionů.

V Pražském domě v Bruselu se uskutečnily tyto akce :

• Lights! Camera! Prague!, přestavení Prahy jako fi lmového města dne 27. ledna 2009
• Výstava Korunovační klenoty, která byla zahájena 11. února 2009, vzbudila mimořádný zájem u  belgické veřejnosti
 i zaměstnanců evropských institucí
• Komponovaný večer Praha – město France Kafky měla vernisáž dne 24.února 2009 
• Výstava fotografi í a dalších artefaktů z jedné z 10 nejkrásnějších zoologických zahrad světa  ZOO Praha
• Sportovní tématiku reprezentovaly výstavy Czech Press Photo – sportovní a  Prague Arrivals ve  spolupráci s  Pražským 
 mezinárodním maratonem 
• Open Days Lucemburk ve dnech 5.-7.března 2009 v Lucemburku  například za účasti Plzeňského kraje  na burze business-to
 business
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ECOS: Komise pro ekonomickou a sociální politiku

Stanislav Eichler 

Josef Novotný

Juraj Thoma

Roman Línek

EDUC: Komise pro kulturu a vzdělání

Jan Kubata

Pavel Bém

Helena Langšádlová

Jana Vaňhová
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Mnoho dalších  kulturních  akcí našich  krajů se konalo v Bruselu :

• Prezentace plzeňského komiksu „Czechriculum Vitae“ v bruselském Muzeu komiksu ve dnech 3.března 2009 do 17.května 2009 
• Prezentace grafi ky zaměřené na památky od  jihočeského výtvarníka Františka Doubka a prezentace fotografi í Josefa Seidla
 z první poloviny minulého století 
• Výstava „Ema Destinová – cognita et inkognita“
• Představení divadla Continuo Finisterre, pro nějž se východiskem stal text charty – mírové dohody Jiřího z  Poděbrad, kde 
 předjímal uspořádaní Evropy  
• Výstava Mariánské lázně – 200 let lázeňství v Českém domě 
• Výstava Therme Europae 
• Krátký kurz češtiny pro bruselskou veřejnost.  
• III. česká Street Party v Bruselu dne 26.6.2009 v ulici Rue Caroly se stánky s regionálními potravinami, propagačními materiály
 jednotlivých krajů , které přivezly i své umělce 

Mezi akce krajů na domácí půdě v České republice lze zařadit :

• V Praze proběhl ve dnech 5.-.6 března 2009 Evropský summit regionů a měst pořádaný ve spolupráci s Výborem regionů
 v  prostorách Obecního domu na  Žofi ně za  účasti Danuty Huebner, komisařky pro regionální záležitosti , Mathiase Kollatz
 -Ahnena, viceprezidenta Evropské centrální banky a Mario Pepiho,předsedu Evropského hospodářského a sociálního výboru.
 Závěrečná deklarace tohoto summitu regionů a měst byla předložena na jarním summitu Evropské rady v Bruselu.

• Mezinárodní konference „20/5 let poté “ pojatá jako výjezdní zasedání komise COTER Výboru regionů se konala v květnu 2009
 v Táboře. Jejím cílem  bylo upozornit  na výročí 20. pádu železné opony a 5. výročí rozšíření Evropské unie i na to, že se stále 
 nepodařilo odstranit důsledky rozdělení Evropy v druhé polovině minulého století.

• Konference „Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou“. Pod záštitou
 místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry a za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase
 se v ostravském hotelu Atom konala ve dnech 29. - 30. ledna 2009 konference k českému předsednictví v Radě EU s názvem
 „Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou“. Konference se zúčastnila nejen velká
 řada významných hostů: předseda vlády Mirek Topolánek, evropský komisař pro energetiku Andris Piebalgs, polský vicepremiér
 a ministr hospodářství Waldemar Pawlak, Maud Olofsson, švédská místopředsedkyně vlády a ministryně pro energetiku, Martin 
 Říman, ministr průmyslu a obchodu ČR, ale také řada dalších význačných evropských představitelů států a vlád, Evropské komise, 
 zástupců českého energetického sektoru a  expertů členských států EU. Téma konference bylo v  souladu s  jednou z  priorit 
 českého předsednictví, kterou je „Energetika bezpečná a udržitelná“. Oprávněnost zvoleného tématu se zcela jasně potvrdila 
 v souvislosti s tzv. plynovou krizí, kterou byla postižena řada evropských států na počátku tohoto roku.

  Dne 26. března 2009 se na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje konalo veřejné slyšení k zavedení inteligentních do-
pravních systémů (ITS) a druhá schůze studijní skupiny Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Tato akce 
byla uspořádána společně Evropským hospodářským a sociálním výborem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR s podporou Moravsko-
slezského kraje. Uspořádáním veřejného slyšení v Ostravě, kde se nachází špičkové centrum pro dopravní informace, měli zástupci 
EHSV možnost seznámit se s představami všech, kteří se akce zúčastnili. Hosty tohoto slyšení přivítal úvodním slovem v zastupitel-
ském sále krajského úřadu 1. náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák.

  Návštěva členů COREPERU I. dne 21. května 2009, kdy  zavítalo do Moravskoslezského kraje 27 vrcholných diplomatů, kteří   
v Bruselu zastupují členské země Evropské unie. Tito diplomaté jsou členové takzvaného Výboru stálých zástupců (COREPER I), 
který se v rámci Rady EU věnuje hlavně hospodářským a sociálním otázkám. V prvním pololetí tohoto roku předsedala COREPERu 
I velvyslankyně při EU paní Jana Reinišová, zástupkyně stálé představitelky ČR při EU. Právě J. Reinišová pozvala své unijní protějšky 
na tradiční poznávací cestu, která se pořádá v rámci předsednictví každé země. Tato čtyřdenní cesta zavedla evropské diplomaty 
nejen do Moravskoslezského kraje ale také do kraje Zlínského. Měli tak možnost poznat krásy a zajímavosti této části republiky, 
ať už to bylo rodné město skladatele Leoše Janáčka Hukvaldy nebo rodný dům otce psychoanalýzy Sigmunda Freuda v Příboře. 
Ve Štramberku zavítali na slavnou Trúbu a ochutnali štramberské uši, kterým byla v roce 2007 udělena Evropskou unií ochranná 
známka zeměpisného označení původu. Poznali také Čeladnou, Nošovický pivovar, v Ostravě sfárali do již nefunkčního dolu. Ná-
vštěva Moravskoslezského kraje vyvrcholila slavnostní večeří v Červeném zámku v Hradci nad Moravicí, kde je přivítal hejtman 
Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas. Večeře se zúčastnil také ministr pro evropské záležitosti pan Štefan Füle. Další destinací 
této poznávací cesty byly Pustevny, Rožnov pod Radhoštěm, kde si delegace prohlédla Valašské muzeum v přírodě a Arcibiskupský 
zámek v Kroměříži, který je zařazen na listinu světového dědictví UNESCO.

  Závěrečný koncert klavírní soutěže EU natáčela Česká televize a Český rozhlas byl závěrem soutěže o nejlepšího pianistu 
Evropské unie konal se  dne 29.6. 2009 v Domě kultury města Ostravy. Čtyři nejlepší kandidáti, které vybrala mezinárodní porota 
v semifi nálové části z 27 pianistů – zástupců jednotlivých států EU, zahráli za doprovodu Janáčkovy fi lharmonie zvolený koncert. 
Patronem soutěže byl velvyslanec Francie a velvyslankyně Švédska, záštitu poskytl místopředseda vlády  pro EU, ministr kultury ČR, 
hejtman Moravskoslezského kraje a primátor Ostravy.



  Setkání ředitelů zodpovědných za lesy v zemích EU proběhlo na Vysočině od 23. do 25. června 2010. Jedním z hlavních 
výstupů celkem čtyřdenního setkání ředitelů zodpovědných za lesy v zemích EU bylo přijetí tzv. Jihlavské deklarace. Dokument 
má přispět k přípravě budoucí strategie Evropské unie o komunikaci v lesním hospodářství. Kromě samotného jednání měli hosté 
možnost navštívit lesy i vybrané podniky z oblasti lesnictví v kraji Vysočina. 

  Ve dnech 2. – 5. června 2009 se uskutečnil workshop k Akčnímu plánu EU o lesnictví; odborné setkání na téma implemen-
tace akčního plánu EU pro lesy, jehož pracovní část proběhla v Chrudimi. V rámci doprovodného programu účastníci navštívili 
např. Janovickou oboru, postiženou větrnou smrští. Návštěva byla připravena ve spolupráci s Mze ČR, ÚHÚL a Lesy ČR

  Návštěva členů COREPER II. dne 8. května 2009, kdy 80 velvyslanců členských zemí při EU, kteří si v doprovodu paní velvy-
slankyně Mileny Vicenové prohlédli Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem.

  Neformální zasedání Rady EU na úrovni ministrů členských států:

  Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci v Luhačovicích ve dnech 22.-24.1.2009

  Neformální zasedání ministrů pro rozvojovou pomoc v Praze ve dnech 29.-30.1.2009

  Neformální zasedání ministrů EU pro otázky rodinné politiky v Praze ve dnech 4.-5.2.2009

  Neformální zasedání ministrů pro vzdělávání v Praze ve dnech 22.-23.3.2009

  Neformální zasedání ministrů obrany v Praze ve dnech 12.-13.3.2009

  Neformální zasedání ministrů pro hospodářské a fi nanční otázky v Praze ve dnech 3.-4.4.2009

  Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí (Gymnich) v Hluboké nad Vltavou ve dnech 27.-28.4.2009

  Neformální zasedání ministrů pro místní rozvoj v Mariánských Lázních ve dnech 22.-24.4.2009

  Neformální zasedání ministrů dopravy v Litoměřicích  dne 29.4.2009

  Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost v Praze ve dnech 3.-5.5.209

  Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybářství zemí EU v Brně ve dnech 31.5.-2.6.2010. 

  28. června 2009 koncert Europa Musicalis zařazený do mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl (dirigoval 
švédský skladatel novoromantické hudby Wilhelm Stenhammara) spojený s předáním předsednického žezla švédské státní tajem-
nici pro záležitosti EU, paní Marii Asenius, z rukou premiéra ČR, pana Jana Fischera.
Seminář o zvyšování informovanosti občanů v případě mimořádných událostí velkého rozsahu. Na 90 předních odbor-
níků z 23 členských zemí Evropské unie se v Brně zúčastnilo semináře,  který byl věnován  problematice  zvýšení informovanosti 
obyvatelstva EU o správném chování při mimořádných událostech. Seminář proběhl ve dnech 18. – 20. února 2009 a v rámci 
předsednictví ČR v Radě EU ho organizovalo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s Evropskou 
komisí a  Jihomoravským krajem. Tato akce zahájila diskusi o možnostech zvýšení informovanosti obyvatelstva o problematice 
civilní ochrany v zemích EU a zlepšení znalostí lidí o existujících hrozbách a správných zásadách jednání během krizových situací 
(např. živelní pohromy, havárie popř. teroristické útoky). 

  Neformální zasedání  Výboru 133 - stálí členové se konalo ve dnech 2. - 4. 4. 2009 v Mikulově. Výbor 133 je orgánem Rady 
EU (jeho členové jsou zástupci jednotlivých členských zemí EU) založený v souladu s ustanovením čl. 133 odst. 3 Smlouvy o zalo-
žení ES a jeho činnost je  realizována v rámci provádění společné obchodní politiky EU.
Hlavním tématem jednání neformálního zasedání Výboru 133 – stálí členové byla diskusní otázka: „Jakým způsobem zlepšit ná-
stroje obchodní politiky, aby se zajistilo, že odpovídají potřebám malých a středně velkých podniků (SME)?“

  Neformální zasedání  Výboru 133 - služby ve dnech 14. - 15. 5. 2009 se konalo v Brně. Hlavními tématy jednání neformál-
ního zasedání Výboru 133 – služby byly následující diskusní otázky: dynamické prvky dohod o volném obchodu: rysy umožňují-
cí automatickou aktualizaci závazků vyplývajících z dohod o volném obchodu (např. doložka nejvyšších výhod, „ratchet clause“, 
„standstill clause“, listing approach) a dále i protekcionismus v oblasti služeb v kontextu současné ekonomické krize

  Vlastní aktivity Středočeského kraje v Bruselu byly koncipovány jako prezentace vybraných osobností spjatých se Středočes-
kým krajem, které svým významem přesahují nejen hranice Středočeského kraje a České republiky ale i hranice Evropy v rámci 
motta:. „Středočeské osobnosti“ aneb „Středočeši – Evropané“ Všechny tyto výstavy byly zveřejněny tištěném kalendáři CZ 
PRES Culture, který byl ofi ciálním kalendářem nejvýznamnějších českých akcí v rámci předsednictví :
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• Výstava: „Karel Čapek: Život a doba spisovatele Karla Čapka“. Zastoupení dne 10. února 2009 slavnostně zahájilo výstavu 
 nazvanou „Život a  doba spisovatele Karla Čapka“. Tato událost odstartovala sérii čtyř výstav o  celosvětově uznávaných 
 osobnostech spjatých se Středočeským krajem.

• Výstava „František Drtikol“. Dne 10. 3. 2009 byla slavnostně zahájena výstavua fotografi í světově uznávaného fotografa Františka
 Drtikola. I tato osobnost je spojena se Středočeským krajem, konkrétně s Příbramí, kde se František Drtikol roku 1883 narodil.

• Dne 15. dubna 2009 proběhla vernisáž výstavy „Josef Lada, malíř – spisovatel“. Tato výstava, připravená Oblastním muzeem 
 Praha-východ, byla pokračováním cyklu akcí, v němž byly představovány významné osobnosti spjaté se Středočeským krajem.

• Výstava „Jiří z Poděbrad“. V prostorách sídla Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu se dne 4. května 2009 uskutečnilo slavnostní
 zahájení výstavy, která je věnována významnému českému panovníkovi 15. století - Jiřímu z Poděbrad. Tuto expozici připravil tým
 z Polabského muzea v Poděbradech.

  Význam a velký úspěch všech výstav dokládá mj. značný zájem médií jak belgických tak i českých (belgická televize, Česká 
televize, Český rozhlas, belgický tisk…) Potěšující okolností byla vysoká účast z řad veřejnosti.

  Projekt „Štafetový běh Středočeský kraj – Brusel: předání poselství Jiřího z Poděbrad“ byl příspěvkem Středočeského 
kraje do hlavního programu Street party jako ukončovací akce českého předsednictví den  26. 6. 2009 v Bruselu. Cílem této sou-
části hlavního programu Street party bylo předání českého předsednictví zástupci Švédska formou prezentace poselství Jiřího 
z Poděbrad, které přinesli studenti ze Středočeského kraje do Bruselu. Nonstop štafetový běh byl odstartován v sobotu  20. června 
2009 v Poděbradech. Do Bruselu běžci dorazili o šest dní později. Tým 25 studentů ze středočeských škol společně zdolal trasu 
dlouhou cca 1350 kilometrů. Ústřední myšlenkou je skutečnost, že Jiří z Poděbrad se jako jeden z prvních pokusil o sjednocení Ev-
ropy. Jeho úsilí o ustavení spolku evropských panovníků na základě „Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu“ tak lze právem 
považovat za jeden z předobrazů současných evropských integračních snah ES/EU.

  V  rámci evropského předsednictví hostila Česká republika účastníky mezinárodního projektu Europea International ČR 
2009, který proběhl v termínu 19. – 23. května 2009. Asociace sdružuje školy v oblasti zemědělství a má společný cíl v oblasti 
vývoje a zatraktivnění vzdělávání v této oblasti. V průběhu projektu se uskutečnily tři „Evropské šampionáty zemědělské mládeže“ 
- ve fl oristice, zemědělství a rybářství. Hlavní část akce proběhla v Benešově, a proto se Středočeský kraj aktivně zapojil prostřed-
nictvím Oddělení zahraniční spolupráce a Odboru školství. Akce se zúčastnili zástupci ze  Středočeského kraje se svými příspěvky, 
mezi nimi i radní pro oblast  školství  PaedDr.  Milan Němec.

Zahraniční návštěvy
  Dne 28.10.2009 v hotelu přijata Asociace krajů ČR ofi ciální delegaci partnerské organizace The Coucil of State Gover-
nments (www.csg.org) vedenou jejím předsedou guvernérem státu West Virginia Josephem Manchinem III. s chotí. Delegace 
složená ze senátorů  a  reprezentantů jednak federální americké vlády, jednak vlád jednotlivých amerických států  diskutovala 
s hejmankou Plzeňského kraj  Emmerovou, hejtmanem kraje Vysočina Běhounkem a senátorem  a náměstkem hejtmana Stře-
dočeského kraje Chládkem  v rámci kulatého stolu v hotelu MaMaiseon Pachtův Palace Hotel o širokém spektru otázek sahajícím 
od veřejného zdravotnictví po školství a zajišťovaní ekologického hospodářského rozvoje v obou zemích. Následně delegaci přijal 
President ČR Václav Klaus a poté odcestovala do Spolkové republiky Německo, kde Policy Briefi ng pokračoval transatlantickým 
dialogem . 



Ξ Vztahy s veřejností

Setkání s prezidentem republiky – 27. ledna 2009
  Prezident republiky Václav Klaus přijal na Pražském hradě všechny nově zvolené hejtmanky a hejtmany. Zástupci všech krajů 
prezidenta seznámili se stávajícími problémy a svými budoucími plány. Zároveň prezidenta republiky pozvali na jeho tradiční vý-
jezdy do krajů, které by měly nadále pokračovat.
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Setkání s předsedou vlády ČR
  V  roce 2009 se představitelé Rady AKČR několikrát sešli ke společnému jednání s premiérem Janem Fischerem. Klíčovými 
tématy jednání byl návrh státního rozpočtu a jeho dopady na krajské rozpočty. K dalším tématům patřilo zdravotnictví, sociální 
služby, doprava a školství.



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 zpra-
vodajství ČTK a také aktuální informace od jednotlivých krajů. Aktuální informace se objevují také v rubrice Informujeme. Některé komi-
se a pracovní skupiny využívají také prostoru uzavřeného diskusního fóra na těchto stránkách, aby operativně řešily potřebné úkoly. 

Memoranda o spolupráci uzavřená mezi AKČR a jinými organizacemi v roce 2009:
• Memorandum o spolupráci mezi AKČR a ministerstvem vnitra
• Memorandum o spolupráci mezi AKČR a Sdružením automobilového průmyslu
• Memorandum o spolupráci mezi AKČR a Radou seniorů České republiky
• Memorandum o spolupráci mezi AKČR a Potravinářskou komorou České republiky a Agrární komorou České republiky
• Memorandum o spolupráci mezi AKČR a Asociací nestátních neziskových organizací v české republice
• Memorandum o spolupráci mezi AKČR a Českomoravským fotbalovým svazem

Záštity AKČR
Asociace krajů ČR se při své činnosti setkává s mnoha žádostmi o podporu nejrůznějších projektů a při jejich udělování vždy zo-
hledňuje jejich přínos pro kraje. Podporuje ty aktivity, které život v krajích pomáhají zlepšit či přispívají k informovanosti občanů.
V roce 2009 AKČR uctila svou záštitou následující projekty:
• Veletrh FOR ARCH 2009
• BESIP v městech obcích v zrcadle médií
• Projekt EUROKLÍČ Národní rady osob se zdravotním postižením
• 18. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií 2009
• Kulatý stůl – Integrovaná bezpečnost ČR a kroky k jejímu dosažení
• Konference ISSS/ 2009 – Internet ve státní správě a samosprávě(V rámci této konference také udělila svou záštitu soutěžím inter• 
• netových stránek Zlatý erb, a Biblioweb, do posledně jmenované také věnovala ceny pro vítěze.)
• 14. ročník soutěžní přehlídky řemesel SUSO
• Soutěž „Kudy z nudy 2009“
• Veletrh REGIONTOUR 2009
• Celostátní setkání učňovské mládeže – Machři roku 2009
• Konference „Milníky digitální televize“
• Sportovní hry Mateřských škol 2010
• Konference „Moravské obce a města 2009“
• Projekt 14 klenotů v srdci Evropy

Ξ Činnost komisí 

Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy
Předseda: Zdeněk Ryšavý, Kraj Vysočina

Místopředsedové: Mgr. Petr Podhola, Jihočeský kraj
   Ing. Petr Hradecký Zlínský kraj
   Ing. Martin Bělčík, poradce hejtmana Jihomoravského kraje

Komise pro informatizaci veřejné správy se v roce 2009 sešla třikrát a věnovala se zejména tématům:
• Implementace eGovernmentu – stav jednotlivých výzev, situace v krajích,
• Informatizace veřejné správy z pohledu krajů – potřeby, cíle, standardizace,
• spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR při zavádění eGovernmentu,
• postup při zavádění technologických center, spisové služby, datových skladů, digitální mapy veřejné správy, digitalizaci 
 a ukládání atd., 
• možnosti spolupráce Obcí s rozšířenou pravomocí a menších obcí při zavádění eGovernmentu, zajištění jednotlivých agend
• Datové schránky, konverze dokumentů
• Výzvy z IOP – infrastruktura, individuální projekty krajů

Komise Rady AKČR pro školství a sport
Předseda: Bc. Radek Cikl , Liberecký kraj 
Místopředsedové: Mgr. Věra Palková Moravskoslezský kraj  , 
   PhDr. Jiří Nosek Královéhradecký kraj 

Komise pro školství a sport se v roce 2009 věnovala těmto tématům:
• Členové Komise navázali na  činnost předchozí Komise ve  věci řešení otázek čerpání fi nančních prostředků ze strukturálních 
 fondů EU. Požadovali na  MŠMT ČR, aby byla před vyhlášením 2. výzvy individuálních projektů ostatních zpracována analýza
 předložených a podpořených projektů v rámci 1. výzvy a zdůvodnění nepodpořených projektů.
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 Komise dále navrhla rozšířit v jednotlivých oblastech podpory nabídku aktivit.

• Komise požadovala, z  důvodu výrazného převisu, navýšení alokace fi nančních prostředků globálních grantů a  dodržování 
 principu spolufi nancování projektů v  rámci OP VK ze státního rozpočtu bez fi nanční spoluúčasti zřizovatelů škol a  školských 
 zařízení. V souvislosti s tímto řešila otázku centrální databáze hodnotitelů.

• Komise podpořila projekt UNIV II kraje, IQ Industry a ENERSOL.

• Komise projevila nespokojenost s průběhem nového modelu přijímacího řízení a iniciovala další kroky vedoucí ke změně tohoto
 systému. 
• Komise nesouhlasila se snižováním platů zaměstnanců ve školství o 4 %, požadovala přehodnotit návrh rozpočtu na rok 2010
 a povýšit fi nanční prostředky na odpovídající úroveň.

• Komise řešila otázku další existence školních statků jako samostatných příspěvkových organizací krajů a také vyšších odborných škol.

• Byla otevřena otázka zavedení povinného standardizovaného výstupního hodnocení vzdělávání v  5. a  9. třídách ZŠ s  cílem 
 umožnit využití výsledků získaných z tohoto hodnocení jako povinného kritéria pro přijímací řízení ke vzdělávání na střední škole.

• Komise požadovala systémové řešení povolování vzniku nových soukromých škol a zvyšování kapacity studijních oborů na nich,
 které by mělo vždy vycházet ze základních strategických dokumentů krajů.

• Komise navrhla upravit § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
 a jiném vzdělávání, v platném znění, týkající se odvolání z funkce ředitele, vyškrtnutím slova závažného.

• Komise řešila nastavené komponenty (H) normativního fi nancování v  rámci schválených rámcových vzdělávacích programů,
 které jde proti MŠMT proklamované podpoře učňovského školství a technického vzdělávání. Ekonomické zajištění uvedených
 oborů je přesouváno na kraje.

Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči
Předsedkyně: Bc. Jana Ryšánková, Ústecký kraj
Místopředsedové: Ing. Tomáš Škaryd, Kraj Vysočina
   Ing. Milan Richter, HMP

Komise pro kulturu a památkovou péči se v roce 2009 sešla třikrát  a věnovala se zejména těmto tématům:
• skladba a stav památkového fondu v Ústeckém kraji,
• problematika správy památkových objektů v kompetenci Národního památkového ústavu,
• dotační programy Ministerstva kultury ČR,
• možnosti zlepšení spolupráce mezi komisí AK a Ministerstvem kultury ČR,
• zastoupení komise ve výběrových komisích jednotlivých programů MK,
• zastoupení komise v jednotlivých dotačních programech Ministerstva kultury ČR,
• příprava projektů do IOP a možnost zlepšení komunikace a spolupráce s MKČR i v této oblasti,
• novelou zákona č. 304/2008 Sb., kterou se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na oceňování sbírkových
 předmětů v paměťových institucích,
• problematika veřejnoprávní instituce v kultuře,
• Problematika oceňování sbírkových předmětů (novela zákona o účetnictví),
• informace o rozpočtových pravidlech při tvorbě územních rozpočtů se zaměřením na dary pro příspěvkové organizace a novela
 zákona č. 250/2000 Sb.,
• dopady snížení přerozdělování prostředků z daňových příjmů do rozpočtu kraje, restriktivní opatření v oblasti kultury, navýšení
 platových tarifů a řešení úpravy platů v příspěvkových organizacích zřizovaných jednotlivými kraji, 
• činnost a přínos Komisí pro nakládání s památkovým fondem v jednotlivých krajích,
• možnosti legislativního řešení soustavného poškozování archeologických lokalit vlastníky detektorů kovových předmětů,
• plán ochrany městských památkových rezervací a městských památkových zón

Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti
Předseda: RNDr. Vít Příkaský, Liberecký kraj
Místopředseda: Ivo Grüner, Plzeňský kraj

Komise pro regionální rozvoj se v roce 2009 sešla třikrát a zabývala především těmito tématy:
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost
  Komise řešila nově navržené alokace na zajištění tzv. Smart administration, s nimiž nesouhlasila, a žádala tedy o přehodnocení 
nastavených limitů pro kraje.
Komise řešila návrh na vyhlášení nových výzev pro kraje jako konečné příjemce v rámci priority 4.1.



• OP Životní prostředí
  Komise se zabývala problematikou úspor energií. 
Komise řešila neefektivní nastavení systému administrace projektů včetně nastavení systému fi nancování projektů dle standard-
ních postupů v rámci OP ŽP. Komise požadovala, aby byl ministrovi životního prostředí předložen návrh na převod fi nančních 
prostředků plynoucích z podepsané dohody mezi ČR a Japonskem pro účel realizace projektů zateplení veřejných budov.

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  Komise řešila novou verzi manuálu OP VK. Požádala o schůzku se zástupci Řídícího orgánu OP VK, na níž by se projednaly navr-
žené úpravy a změny v rámci OP VK před platností a účinností manuálu a případně způsob vypořádání připomínek krajů. Schůzka 
byla přislíbena, bohužel k ní ani po urgencích ze strany Komise nedošlo. 5. verze manuálu tedy vešla v účinnost bez požadovaného 
projednání navržených úprav a změn.

• OP Technická pomoc
  Komise se zabývala zapojením krajů do absorpční kapacity OP TP.

• ROP
  Komise řešila změny ve fi nancování ROP, s tím, že v období fi nanční krize by se měl systém fi nancování maximálně zjednodušit 
a zrychlit.

• Program rozvoje venkova
  Komise řešila zajištění fi nancování DPH pro obce v rámci prioritní osy III Programu rozvoje venkova, tak, aby podmínky čerpání 
fondů EU byly pro obce v rámci tohoto programu nediskriminační v kontextu ostatních operačních programů ČR. Požadovala 
změnu ve fi nancování projektů pro obce tzv. metodou ex-ante (zálohový systém). 

• Kohezní politika 2014+
  Komise sledovala diskuzi k budoucnosti kohezní politiky.

• Agentura CzechInvest
  Komise se zabývala posílením reprezentační a akviziční role Agentury CzechInvest při získávání PZI pro kraje ČR prostřednic-
tvím účasti na světových investičních veletrzích a fórech. Požádala Agenturu CzechInvest zpracováním analýzy potřeb PZI v krajích 
ČR pro zefektivnění nabídky a poptávky PZI ve prospěch ekonomického a oborového rozvoje krajů.

  Celou řadu úkolů v oblasti působnosti Komise zajišťovala na pracovní úrovni Výkonná koordinační skupina AK ČR pro záleži-
tosti evropských fondů. Připravovala podklady pro rozhodnutí Komise a předjednávala návrhy se zástupci dotčených institucí.

Komise Rady AKČR pro dopravu
Předseda: Mgr. Michal Hašek, Jihomoravský kraj
Místopředsedové: Ing. Jaroslav Drozd, Zlínský kraj
   Jan Tichý, Pardubický kraj

Komise pro dopravu se v roce 2009 sešla třikrát a věnovala se zejména těmto tématům:
• společný postupu při zajištění dopravní obslužnosti regionální veřejnou dopravou a s tím spojeným nákupem kolejových vozidel
 v prostředků ROPů,
• možnost spolupráce se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) při fi nancování krajských projektů dopravních staveb, 
 silnic a dálnic všech tříd a regionálních železničních tratí
• navrhované legislativních změny v roce 2009 v oblasti dopravy (stanovisko k zákonu o veřejné dopravě, návrh zákona o liniových 
 stavbách atd.)
• fi nancování regionální dopravy
• možnosti poskytování slev na žákovské jízdné a sjednocení slev jízdného ve veřejné osobní dopravě
• možnostech fi nancování dopravních staveb formou PPP projektů
• nominace zástupců AK ČR do  externích orgánů (BESIP, odborná sekce kvality v  dopravě, Monitorovací výbor pro operační 
 program Doprava, Rada pro jakost oboru pozemních komunikací, hodnotící komise pro cyklistické stezky atd.)
• Integrované dopravní systémy v rámci jednotlivých krajů, jednotná koncepce jízdného a spolupráce mezi jednotlivými systémy
• strategický plán železniční dopravy v ČR a Harmonogram rozvoje dopravní infrastruktury SŽDC
• příprava zákona o veřejných službách
• metodika vysokorychlostního vážení silničních vozidel,
• úpravy užívání zimních pneumatik
• problematika čekání řidičů veřejné linkové osobní dopravy mezi spoji,
• fi nancování regionální železniční dopravy
• fi nancování investic a oprav krajské silniční sítě z rozpočtu krajů a projekty ROP na silnicích II. a lll. třídy
• možnost protihlukových opatření podél komunikací
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Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství
Předsedkyně:  Miroslav Novák, Moravskoslezský kraj 
Místopředsedové: Ing. Milena Kovaříková, Zlínský kraj 
    Ing. Jaroslav Bradáč, Karlovrský kraj

Komise pro životní prostředí a zemědělství se v roce 2009 a věnovala se zejména těmto tématům:
• Problematika nového zákona o odpadech se zaměřením na energetické využití
• Značka Region Klasa tzv. „chodníkový zákon“
• Staré ekologické zátěže
• Zapojení krajů do projektu C
• Celostátní sítě pro venkov
• Likvidace invazních rostlin v krajích
• Problematika Národního lesnického programu II (NLP II) ve vztahu ke krajům
• Problematika výstavby fotovoltaických elektráren Strategie udržitelného rozvoje 
• Finanční prostředky do lesního hospodářství 
• Návrh nového Zákona o ochraně ovzduší Teze nového Zákona o odpadech 
•Obsah výzvy OPŽP 

Komise Rady AKČR pro cestovní ruch
Předseda:  Bc. Miroslav Petřík, Olomoucký kraj
Místopředsedové: Ing. Lidie Vajnerová, Ústecký kraj 
    Ing. Milan Richter, ZHMP

Komise pro cestovní ruch se v roce 2009 sešla třikrát a věnovala se zejména následujícím tématům :
• Rozvoj turistického potenciálu, podpora marketingu pro rozvoj CR, spolupráce s MMR
• Spolupráce AKČR a CzechTourismu v oblasti Územního členění turistického potenciálu a rozvoje domácího cestovního ruchu
• Spolupráce s BVV Brno, Veletrhy Regiontour a GO 2010
• Regionální veletrhy cestovního ruchu v ČR – vzájemná výměna expozic a spolupráce krajů 
• Regionální operační programy – výměna zkušeností (výzvy, projekty v podoblastech)
• Spolupráce s komisí pro cestovní ruch Svazu měst a obcí
• Účast krajů na EXPO 2010 v Šanghaji
• Možnosti zavedení Rodinných pasů a vzájemného propojení mezi jednotlivými kraji

Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti
Předseda: MiloslavČermák , Karlovarský kraj 
Místopředseda: Pavel Petráček, Liberecký kraj

Komise pro sociální záležitosti se v roce 2008 sešla šestkrát a věnovala se zejména těmto tématům:
• Prezentace důležitým subjektům z oblasti sociálních služeb např. Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Agentura pro sociální
 začleňování, zástupci kanceláře ombudsmana apod.
• Financování sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MPSV, dále pak příprava novely zákona o sociálních službách,
 příprava společného projektu s MPSV analyzujícího fi nancování sociálních služeb. 
• Problematika úhrad zdravotní péče v  sociálních zařízení od  zdravotních pojišťoven. V  této oblasti také nakonec zásluhou 
 společného postupu krajů došlo k posunu a k velkému navýšení původně navrhovaných úhrad od pojišťoven.. 
• V dotační komisi MPSV si komise prosadila navýšení na 2 místa a tím zvýšila vliv na rozdělování prostředků do této oblasti. Také
 v boji za navýšení původně navrhované nedostatečné částky 3 mld. na  sociální služby se členové komise hodně angažovali 
 a výsledné získání konečných 6,9 mld. je do jisté míry i výsledkem jejich úspěšného přesvědčování poslanců sněmovny, která
 nakonec pozměňovací návrh schválila.
• Problematika transformace pobytových sociálních služeb zazněla na několika zasedáních a byla projednávána také společně se
 zástupci MPSV.

Komise Rady AKČR pro zdravotnictví
Předseda:  MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina 
Místopředsedové: Ing. Hana Příleská, Zlínský kraj
    MUDr. Michael Fischer, Olomoucký kraj 

V průběhu roku komise operativně reagovala na jednotlivé kroky Ministerstva zdravotnictví s dopadem na zdravotnická zařízení 
krajů. Zejména byla řešena témata:
• vakcinace proti chřipce H1N1
• úhradová vyhláška a její dopad na fi nancování nemocnic
• zajištění Lékařské služby první pomoci v krajích



• koordinace Zdravotnických záchranných  služeb a problematika územních přesahů
• vzdělávání lékařů a problematika tzv. rezidenčních míst
• založení Asociace krajských nemocnic
• rušení specializovaných zařízení a ústavů (m.j. kardiocentra)

Komise Rady AKČR pro fi nancování krajů
Předseda: Ing. Jaroslav Drozd, Zlínský kraj
Místopředsedové: JUDr. Martin Netolický, Pardubický kraj
   JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., ZHMP

Komise pro fi nancování krajů se v roce 2009 sešla třikrát a věnovala se zejména těmto tématům:
• Zdroje rozpočtu krajů a věcné nastavení výše podílu krajů na Rozpočtovém určení daní
• Nominace zástupců Komise Rady AKČR pro fi nancování do Pracovní skupiny Ministerstva fi nancí k rozpočtovému určení daní
• Vývoj sdílených daní v roce 2009 a plán na rok 2010 – predikce MF ČR
• Vykazování prokazatelné ztráty Českých drah, a.s. v regionální osobní dopravě
• Financování sociálních služeb v pobytových zařízeních zřizovaných kraji
• Využitelné výhody realizace PPP projektů
• Postup realizace majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy 
• Vývoj fi nancování dopravní infrastruktury ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury
• Informace k  naplnění dohody Rady AKČR o  fi nancování regionální železniční dopravy dle usnesení vlády ČR č. 1132/2009, 
 projednání návrhu desetileté smlouvy a návrh Memoranda mezi kraji a vládou ČR
• Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2010 z hlediska dopadu do krajských rozpočtů a dotace na sociální služby v roce 2010
• Dopady legislativních změn do rozpočtu krajů
• Projednání návrhu novely zákona č. 563/1991 Sb. o  účetnictví, vyhodnocení první etapy, jednání o  odložení účinnosti 
 prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví

Komise Rady AKČR –IZS 
Předseda: Ing. Luboš Navrátil, Středočeský kraj 
Místopředsedové: Ing. Aleš Boňatovský,Pardubický kraj
   Mgr. Bc. Rudolf Broulík, Liberecký kraj

Komise zahájila svoji práci až v srpnu 2009.

Tématicky se zabývala těmito aktuálními problémy:
• příprava na očkování proti chřipce H1N1
• novelizace zák.č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
• příprava na povodňové situace v krajích
• jednání s Ministerstvem vnitra o projektu Informačního systému IZS

Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností
Předseda: Mgr. Ivan Hudeček, Pardubický kraj
Místopředsedové: Ing. Aleš Konopásek, Ústecký kraj
   Kateřina Koželuhová, Jihočeský kraj 

Komise pro vztahy s veřejností se v roce 2009 sešla čtyřikrát a věnovala se zejména těmto tématům:
• Způsoby komunikace jednotlivých krajů s veřejností. 
• Přednášky na téma Strategie komunikace samosprávy s občanem a Dopady přijetí tzv. náhubkového zákona na problematiku
 ochrany osobních údajů s dodatkem (
• Prezentace zástupců společnosti KIT digital Praha ve věci integrovaného aplikačního systému ke zpřístupnění multimediálního
 audio – vizuálního obsahu klienta v rámci sítě internet formou zákaznické instalace nebo spravované služby, běžící přímo na
 platformě společnosti. 
• Problematika webových stránek krajů a záměru Kanceláře AKČR zkvalitnit webové stránky asociace. 
• Komunikace v krizových situacích s využitím zkušeností z červnových ničivých záplav v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Ξ Odborná pracovní skupiny pro vnější vztahy

Rada AKČR zřídila Odbornou pracovní skupinu pro vnější vztahy usnesením č. 132 ze dne 26.června 2009 jako servisní a poradní 
orgán Rady.
Předsedkyně:  PhDr. Lenka Housková, Jihočeský kraj
Místopředsedkyně: Ing. Jitka Brabcová, Olomoucký kraj
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První jednání se konalo dne 11. prosince 2009 v Praze. Na tomto úvodním setkání se členové věnovali zejména tématům:
• Problematika systému práce komise
• Dunajská iniciativa – postoj krajů na základě žádosti Úřadu vlády z 10. prosince 2009
• Vzájemná výměna informací o přípravách krajů na výstavu EXPO 2010 v Shanghaji
• Informace z Rady AKČR k návrhu Memoranda k činnosti Euroinfocenter
• Mapování dotačních zdrojů pro realizaci mezinárodní spolupráce 
 ( výzva č. 52 OP LZZ, Fond Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce, tzv. norské fondy, Višegrádský fond a jiné)
• Nabídka Fóra pro rozvojovou spolupráci  (FORS) Asociaci krajů  ČR na seminář k programu Europaid

Ξ Činnost pracovních skupin

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

Významnou aktivitou v r. 2009 bylo zřízení diskusního fóra, na kterém byly diskutovány aktuální problémy právní praxe dotýkající 
se krajů. Tématicky se pracovní skupina zabývala zejména těmito problémy:
• Novela zákona č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve  znění pozdějších předpisů, provedená 
 zákonem č. 477/2008 Sb.
• Realizace zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb.
• Postupy v  rámci jednotlivých krajů při přípravě zákonodárné iniciativy, organizaci připomínkových řízení a  přípravě právních
 předpisů kraje
• Problematika regulačních poplatků ve zdravotnictví
• Problematika zabezpečení agendy veřejné podpory v rámci krajských úřadů

Výkonná koordinační skupina pro záležitosti evropských fondů
Předsedkyně: Ing. Klára Dostálová, Královéhradecký kraj
   Ing. Pavel Kalivoda, Pardubický kraj

  Výkonná koordinační skupina se sešla v roce 2009 dvakrát za účelem koordinace projektů Smart administration a e-Govern-
ment. Jednání se uskutečnila dne 29. června  a 18. září 2009 v Jihlavě. Dále připravovala tři jednání Komise Rady AKČR pro regio-
nální rozvoj a evropské záležitosti. Tato jednání byla připravována elektronicky. 

  Po celou dobu Výkonná koordinační skupina pro ROPy zajišťovala na pracovní úrovni řadu konkrétních úkolů v oblasti působ-
nosti 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
Místopředseda: Ing. Zdeněk Semorád , ředitel Úřadu Regionální rady Severozápad

  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 jejich koordinaci s ostatními 
programy a utváří platformu pro odbornou diskusi a hledání společných řešení a postupů.
  Kromě OPS AKČR pro evropské fondy pod její gescí byly ustanoveny i další skupiny za účelem lepší koordinace společných 
řešení a předávání zkušeností.
V roce 2009 se Odborná pracovní skupiny pro evropské fondy sešla celkem devětkrát:

Hlavní body jednání:
• projednávání projektů Pověřených auditních subjektů
• jednání k monitorovacímu systému – návrh výběru varianty rozhraní do MIS
• zajištění koordinace mezi ROP a ostatními OP, jmenování kontaktní osoby pro OPVK, informace o notifi kaci vozidel HD, zakázka
 na sledování tisku
• jednání s p. Bc. Michalem Čechurou o veletrhu URBIS 
• projednávání výsledku jednání v otázce nesrovnalostí s Ing. Gregorem z PCO
• jednání k benchmarkingu hlavního procesu implementace ROP 
• informace o notifi kaci vozidel, výzvy na drážní vozidla
• jednání s paní Ing. Janou Vohralíkovou, ředitelkou odboru SF, MŠMT, ve věci synergie IOP a ROP
• jednání se zástupci IOP Ministerstvo kultury – Ing.Vohralíková, Ing. Beránek
• informace z jednání s DG Regio dne 27.3.2009
• příprava na URBIS, kulatý stůl s hejtmany a bankéři



• defi nice řešení nesrovnalostí – vývoj diskuse s PCO
• notifi kace kolejových vozidel a autobusů  
• jednání s Ing.Martinou Křížkovou, MBA z EuroManagers k drážním vozidlům
• systémy – smlouva, memorandum, zdroje fi nancování
• operační program technická pomoc – řešení aktuální situace v oblasti projektů vzdělávání a publicity
• projednávání problematiky porušení rozpočtové kázně 
• jednání ke koordinace výzev na drážní (kolejová vozidla), aktuální informace z regionů
• řešení problematiky nakládání s majetkem pořízeným z dotace
• jednání s Ing. Janem Gregorem, ředitel MF o  pilotní certifi kaci, plánu činnosti PCO a diskuse nad uznatelností výdajů spojených 
s implementací ROP
• jednání s  Ing. Danielem Braunem, M.A., vrchní ředitel a Ing. Vítem Šumpelou, ředitel odboru, oba MMR - diskuse nad možností
 realokace prostředků mezi OP, hodnocení stavu čerpání ROPů, diskuse nad budoucností kohezní politiky a příprava studie na
 využití fi nančního nástroje Jessica zadávaná MMR
• jednání se zástupci společnosti GORDIC s.r.o., Ing. Kateřina Černíková, k otázkám vedoucím k řešení aktuálních problémů
• jednání s Ing. Josefem Polákem a Ing. Zdeňkem Brandtem z NKÚ, o průběhu kontrol
• řešení otázky drážních vozidel - informace ke stávajícímu stavu, sladění výzvy a kurzu 
• aktuální informace k modifi kovaným platbám 
• projednávání aktuálních problémů k datovým schránkám
• ladění spolupráce na evaluacích, publicitě SROP a na kontrolách
• informace o průběhu minulého jednání u Kulatého stolu s bankéři a přípravy nového
• úvodní diskuse na přípravu na programovací období 2014 – 2020
• řešení problematiky nakládání s majetkem pořízeným z dotace

Ξ Zastoupení AKČR v externích orgánech

Rada vlády pro BESIP Ing. Libor Joukl

Dozorčí rada České centrály cestovního ruchu PaedDr.Josef Novotný

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace Ing. Hana Příleská

Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci PaedDr.Josef Novotný 

Koordinační rada pro Národní lesnický program II Ing. Jaroslav Palas

Rada Státního fondu životního prostředí Ing. Martin Tesařík

Rada vlády pro udržitelný rozvoj Mgr. Jiří Zimola

Rada vlády pro informační společnost Ing. Evžen Tošenovský

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace Miroslav Čermák

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky MUDr. Pavel Bém

Správní rada Vzdělávacího centra pro správu o.p.s. JUDr. Martin Netolický

Dozorčí rada Vzdělávacího centra pro správu o.p.s. Ing. František Kofroň

Dozorčí rada Výstaviště České Budějovice Mgr. Jiří Zimola

Rada Fondu kultury 2009-2011 Mgr. Radovan Raštík

Rada Fondu kultury 2009-2011 Bc. Jana Ryšánková

Rada pro odpadové hospodářství Miroslav Novák
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5.



  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 gover-
nance 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 faci-
litates 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 chair-
man 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 pro-
vide 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 mana-
gement 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 go-
vernment-regions issues. The Board as well as the advisory standing committees select diff erent 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. 
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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 aff airs. Bureau is headed by the Director who is responsible to the President of Association for activities of the Bureau.
Bureau has staff  of 5.

Brief summary of Year 2009 

  This is the 5th Annual report issued in the 10 years since establishment of regions by Law No.129/2000.

  As stated in the introduction of Mr. Michal Hašek, the newly elected Chairmen of the Association, the Year 2009 has brought 
along itself as a dominant feature fi nancial and economic crisis . It naturally had not sidestepped Czech and Moravian regions. 
The Board of the Association had been totally renewed. Right from the fi rst months of their new mandate the association served 
as a platform for regions leadership. This contributed to discussions and, above all, problem solving focused mainly on search for 
reserves, rationalization and anti-crises measures in the management of regions and organizations created and funded by regions.  
The utmost attention and high priority has been paid to successful fi nancial streams from European Structural Funds since in the 
period of overall economic slow-down the regions try to pursue strategic investments, inclusive those stemming from EU funding. 
The positive eff ects of improved collaboration between the central government and regions were refl ected in many common 
anti-crises measures. As the key priority was identifi ed further development of transport infrastructure. 
The Association of Regions hopes for continuation of this trend of collaborative governance in upcoming years
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• Zpráva auditora za období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009

• Rozvaha (Bilance) ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2009

• Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2009

• Příloha k účetní závěrce za rok 2009
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Ξ KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kancelář AKČR
Zborovská 11
150 21  Praha 5
e-mail: indrova@asociacekraju.cz
www.asociacekraju.cz 

Ing. Martin Bělčík
ředitel Kanceláře 
belcik@asociacekraju.cz

Zuzana Indrová
asistentka ředitele Kanceláře
tel: +420 257 280 122
fax: +420 257 280 639
indrova@asociacekraju.cz
 

JUDr. Rostislav Duchoň
vedoucí oddělení správních agend Kanceláře
tel: +420 257 280 634
duchon@asociacekraju.cz

Ing. Tomáš Kupec
pracovník oddělení správních agend Kanceláře
tel: +420 257 280 635
kupec@asociacekraju.cz
 
 
Mgr. Simona Náhončíková
pracovník oddělení správních agend Kanceláře
tel: +420 257 280 530
nahoncikova@asociacekraju.cz
 

Ing. Eva Vrbová
vedoucí zahraničního oddělení Kanceláře
tel: +420 257 280 636
vrbova@asociacekraju.cz





Kontakty na krajské úřady :

Ξ Plzeňský kraj
Krajský úřad
Škroupova 18
306 13  Plzeň
Tel.:  +420 377 195 111
Fax:  +420 377 195 111
www.kr-plzensky.cz

Ξ Středočeský kraj
Krajský úřad
Zborovská 11
150 21  Praha 5
Tel.: +420 257 280 111
Fax: +420 257 280 203
www.kr-stredocesky.cz

Ξ Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
370 76  České Budějovice
Tel.: +420 386 720 111
Fax: +420 386 359 004
www.kraj-jihocesky.cz

Ξ Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 01  Praha 1 
Tel. ústředna: +420 236 001 111 
Fax:   +420 236 007 102
www.praha.eu

Ξ Karlovarský kraj
Krajský úřad
Závodní 353/88
360 21  Karlovy Vary 
Tel.:  +420 353 502 111 
Fax:  +420 353 331 509 
www.kr-karlovarsky.cz

Ξ Ústecký kraj
Krajský úřad
Velká Hradební 3118/48
400 01  Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
www.kr-ustecky.cz

Ξ Liberecký kraj 
Krajský úřad
U Jezu 642/2a
461 80  Liberec 2
Tel. ústředna: +420 485 226 111
Fax:  +420 485 226 444
www.kraj-lbc.cz

Ξ Královéhradecký kraj
Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03  Hradec Králové
Tel.:  +420 495 817 111
Fax.:  +420 495 817 336
www.kralovehradeckykraj.eu
www.kr-kralovehradecky.cz

Ξ Pardubický kraj
Krajský úřad
Komenského nám. 125
532 11  Pardubice
Tel.: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
www.pardubickykraj.cz

Ξ Kraj Vysočina
Krajský úřad
Žižkova 57
587 33  Jihlava
Tel. ústředna: +420 564 602 111
Fax:  +420 564 602 420
www.kr-vysocina.cz

Ξ Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82  Brno
Tel.:  +420 54165 1111
Fax:  +420 54165 1209
www.kr-jihomoravsky.cz

Ξ Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11  Olomouc
Tel.: +420 585 508 111
Fax: +420 585 508 111
www.kr-olomoucky.cz 

Ξ Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90  Zlín
IČ: 70 89 13 20
Tel.: +420 577 043 111
Fax: +420 577 043 202
www.kr-zlinsky.cz

Ξ Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28. října 117
702 18  Ostrava
Tel.:  +420 595 622 222
Fax:  +420 595 622 126
www.kr-moravskoslezsky.cz


