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Ξ ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ASOCIACE KRAJŮ ČR

Vážení přátelé,

 Výroční zpráva Asociace krajů, kterou máte před 

sebou je bilancujícím dokumentem desátého roku 

od vzniku krajských samospráv. 

 Rok 2010, která tato zpráva shrnuje byl pro vedení 

krajů náročným obdobím. 

 Plně se v činnosti a v řízení krajů projevila nejen pro-

bíhající hospodářská krize, ale i nové povolební politické 

uspořádání vedení naší země.

 Krajské politické reprezentace v  tomto mimořádně 

obtížném období ukázaly naprosto přesvědčivě, jaký 

význam má jejich činnost a  úzká spolupráce v  rámci 

Asociace krajů. Stali jste se díky respektovanou organi-

zací, která dokáže jasně a důrazně formulovat nesouhlas 

s některými kroky současné vlády, a především hájit a pro-

sazovat stanoviska krajů, regionů a obcí.

 Přes velmi obtížné nastavování nových mantinelů pro 

komunikaci s vládou ČR kraje obstály a získaly si díky jed-

notnému postoji svůj prostor. 

 Byly jsme to my, kdo zcela zásadně odmítl návrh vlády 

ze srpna loňského roku na zrušení kofi nancování státního 

rozpočtů na projektech Regionálních operačních progra-

mů. Rozhodnutí, které vláda neměla podložené žádnou 

relevantní analýzou právní, procesní nebo ekonomic-

kou. Svůj postoj jsme nezměnily, ani přesto, že se někteří 

účastníci jednání snažili vyjednat dílčí výhody, jak pro sou-

kromou sféru nebo jenom pro obce. 

 Trvalo to téměř 5 měsíců, než vláda své stanovisko 

změnila a  v  lednu tohoto roku svůj záměr revokovala 

a  vrátila kofi nancování do  původní výše. Jsem přesvěd-

čen, že právě díky neměnnému postoji a aktivnímu jed-

nání krajů mohly v počátku tohoto roku pokračovat pro-

jekty, u nichž jsou v mnoha případech příjemcem přímo 

města, obce nebo jimi zřizované organizace.

 Kraje projevily svou nezastupitelnou roli i  v  přípa-

dě loňských povodní, které dramaticky postihly několik 

regionů.. Prokázaly svou schopnost dynamicky a efektiv-

ně koordinovat vzájemnou pomoc, podporu a  vzájem-

ně sdílet zkušenosti jak při řešení aktuálních krizových 

momentů, tak při odstraňování následků povodní.

 Období kdy vláda ČR a  Asociace krajů pracovaly 

bez zbytečných tenzí bohužel pominulo. Je nasnadě, že 

význam naší práce, hájení zájmů krajů, regionů, měst 

a obcí tím nabylo na významu.

 Vážení přátelé, dovolte mi na závěr poděkovat všem 

hejtmanům, vedení krajů za  spolupráci v  uplynulém 

období a vyjádřit přesvědčení, že jsme i do letošního roku 

vstoupili s razancí, odhodláním a správným směrem. Rok 

2011 otevírá další dekádu v činnosti Asociace krajů a kraj-

ských samospráv. Věřím, že za dobu své existence proka-

zujeme smysluplnost práce Asociace krajů a opodstatně-

nou existenci krajských samospráv.  

JUDr. Michal Hašek

Předseda Rady Asociace krajů ČR
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Ξ O Asociaci krajů ČR

Úvod

 Asociace krajů ČR (AKČR) je zájmovým sdružením 

právnických osob. Jejími členy je všech 13 českých a mo-

ravských krajů a hlavní město Praha.

Přestože má existence AKČR krátkou historii, patří k nej-

respektovanějším 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. 

Poslání

 Hlavním cílem AKČR je prosazování společných zájmů 

svých členů, tj. především péče o všestranný rozvoj území 

krajů a o potřeby občanů, kteří v nich žijí. 

 AKČR poskytuje krajským samosprávám služby saha-

jící od  zastupování zájmů krajů vůči parlamentu, vládě 

a evropským institucím, až k vypracovávání různorodých 

zpráv, stanovisek a iniciativ v celé škále činností krajů, kte-

ré zajišťují ze zákona.

 AKČR si klade za cíl usnadňovat svým členům výměnu 

zkušeností v mnoha oblastech veřejné správy, od systé-

mu vzdělávání přes zdravotnictví, informační technologie, 

oblast sociálního zabezpečení a jeho reformu až po život-

ní prostředí. AKČR poskytuje podporu krajům v jejich me-

zinárodních 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 Evrop-

ské charty místních samospráv. 

Struktura 

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 za-

sedání usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční vět-

šina všech jejích členů. Také k přijetí usnesení Rady je za-

potřebí nadpoloviční většiny všech jejích členů. Souhlasu 

všech členů Rady je třeba k přijetí usnesení, jímž se mění 

stanovy, přijímá nový člen AKČR a stanoví výše členského 

příspěvku. 

Členové Rady AKČR 2008-2012:

Předseda: Michal Hašek

hejtman Jihomoravského kraje

1. místopředseda: Radko Martínek

hejtman Pardubického kraje

Místopředseda: Jiří Běhounek

hejtman Vysočiny

Místopředseda: Martin Tesařík

hejtman Olomouckého kraje

Místopředseda: Stanislav Eichler

hejtman Libereckého kraje

Členové:

Milada Emmerová

hejtmanka Plzeňského kraje (do 8. 9. 2010)

Milan Chovanec

hejtman Plzeňského kraje (od 9. 9. 2010)

David Rath

hejtman Středočeského kraje

Pavel Bém

primátor hlavního města Prahy (do 29.11. 2010)

Bohuslav Svoboda

primátor hlavního města Prahy (od 30.11. 2010)

Lubomír Franc

hejtman Královéhradeckého kraje

Stanislav Mišák

hejtman Zlínského kraje

Josef Novotný

hejtman Karlovarského kraje

Jaroslav Palas

hejtman Moravskoslezského kraje

Jana Vaňhová

hejtmanka Ústeckého kraje

Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje
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Předseda AKČR

 Volební období předsedy je dvouleté. Předseda je 

statutárním orgánem AKČR, svolává a řídí zasedání Rady 

a plní další úkoly vyplývající ze Stanov AKČR. Předsedu za-

stupují místopředsedové na jeho pokyn nebo v určeném 

pořadí. Předseda je ze své činnosti odpovědný Radě. 

Komise Rady AKČR

 Rada může jako své iniciativní a  poradní orgány zří-

dit komise a jmenovat a odvolávat jejich členy. Komise se 

skládají z předsedy, místopředsedy a dalších členů, každý 

z  členů AKČR je v  komisi zastoupen jedním zástupcem. 

Komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou 

za tři měsíce. O průběhu zasedání se pořizuje zápis. Komi-

se může pro plnění některých úkolů zřídit subkomisi. 

Kancelář AKČR

 Kancelář AKČR zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů 

AKČR, organizačně a  technicky zabezpečuje jejich čin-

nost a  plní další úkoly uložené Radou nebo předsedou. 

V čele stojí ředitel, který je za činnost Kanceláře odpověd-

ný předsedovi. 

Kancelář tvoří ředitel, právní a zahraniční oddělení. V roce 

20010 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, MPA

Pracovník oddělení správních agend Kanceláře: 

Ing. Tomáš Kupec

Pracovník oddělení správních agend Kanceláře: 

Mgr. Simona Náhončíková 

Financování
AKČR je fi nancována formou pravidelných členských pří-

spěvků určených pro provoz administrativního zázemí 

poskytovaného Kanceláří.
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Ξ Plzeňský kraj

 Plzeňský kraj o rozloze 7 561 km2 je třetím největším 

krajem a zároveň s 571 980 obyvateli druhým nejřidčeji 

zalidněným krajem v České republice. Zaujímá strategicky 

významnou polohu ve spojení východ-západ Evropy.

 V Plzeňském kraji je 501 obce, z toho 15 obcí s rozšíře-

nou působností a 35 obcí s pověřeným obecním úřadem.

 Plzeňský kraj spravuje 4 600 km silnic druhé a třetí třídy, 

4 akutní nemocnice, 2 nemocnice následné péče, zdra-

votnickou záchrannou službu, 8 muzeí, 2 galerie, hvězdár-

nu Rokycany, stálou divadelní scénu v Klatovech, Studijní 

a vědeckou knihovnu, 12 gymnázií, 38 středních škol, 12 

ústavů sociální péče a Dětský domov Trnová. 

Tento majetek kraj postupně modernizuje a rekonstruuje. 

Největším projektem je výstavba nové klatovské nemoc-

nice.

 Historicky prvním hejtmanem Plzeňského kraje byl 

šest let Petr Zimmermann, kterého na dva roky vystřída-

la Milada Emmerová. Současným hejtmanem je Milan 

Chovanec.

www.plzensky-kraj.cz
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Ξ Středočeský kraj

Středočeský kraj v letech 2009-2010 v obrazech:

 

 8. prosince 2009, byla v  aukční síni fi rmy Sotheby´s 

v Londýně vydražena zcela ojedinělá památka české kniž-

ní malby! Tato iluminace je svým významem souměřitelná 

s fragmentem Dalimilovy kroniky a nyní je součástí sbírek 

GASK.

 V  letech 2009 – 2010 Středočeský kraj významně fi -

nančně podpořil zprovoznění několika zubních pohoto-

vostí v krajských nemocnicích Příbram, Kladno, Kolín (Kut-

ná Hora), Mladá Boleslav a Benešov.

Středočeský kraj v letech 2009 – 2010 výrazně podporo-

val také sociální oblast. Realizoval projekty několika no-

vých domovů seniorů v regionu.

  Ojedinělou jezdeckou 

sochu T.G. Masaryka odha-

lil v  březnu 2010 hejtman 

Středočeského kraje David 

Rath, oslavy se také účastnil 

jihomoravský hejtman Mi-

chal Hašek. Jezdecká socha 

prvního československého 

prezidenta byla realizová-

na ke  160. výročí narození 

Masaryka. Středočeský kraj 

projekt uskutečnil a vyhradil 

na  něj zhruba dva miliony 

korun.

 Středočeský kraj zahájil 8. května 2010 provoz Gale-

rie Středočeského kraje (GASK), která sídlí v kutnohorské 

Jezuitské koleji. Na této galerii se podílel nejmladší umě-

lecký tým na poli české galerijní scéně v čele ředitelem 

Janem Třeštíkem.   

 Na půdě Krajského úřadu se 11.října 2010 setkal stře-

dočeský hejtman MUDr. David Rath spolu s braniborským 

ministerským předsedou Matthiasem Platzeckem. Hlav-

ním tématem vzájemné diskuze byl aktuální politický 

vývoj a  možné prohloubení vztahů mezi Středočeským 

krajem a Braniborskem.

www.kr-stredocesky.cz
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Ξ Jihočeský kraj

 Jižní Čechy harmonické, to je slogan, který Jihočeský 

kraj používá při propagaci regionu v  turistickém ruchu. 

Harmonie se ale snažíme dosáhnout ve všech oblastech 

života v regionu – ve zdravotní a sociální oblasti, v dopra-

vě, školství, rozvoji venkova, příjmech a výdajích…

 Jsem přesvědčen, že se nám to i  v  roce 2010 dařilo. 

I  přes ekonomickou krizi a  škrty, kterými poslední vlády 

znepříjemňují krajům život, se nám podařilo zakončit rok 

2010  přebytkem ve výši téměř 330 milionů. Z celkového 

objemu výdajů byla více než 1 miliarda použita na fi nan-

cování investic. Největší částka, a to přes 529 milionů, šla 

do oblasti dopravy, z toho 425 milionů Kč do silnic. Další 

nemalou částku přes 87 milionů kraj investoval do školství. 

V  programu obnovy venkova se kraji podařilo podpořit 

rozvoj obcí rekordními osmdesáti miliony. |Připravili a re-

alizovali jsme výběrové řízení na  centrálního dodavatele 

energií, a to bude znamenat úsporu několika desítek mili-

onů ročně. 

 Krajem zřizované a zakládané organizace také nestag-

novaly. Nemocnice v Písku dokončila rekonstrukci gyne-

kologického oddělení, hemodialyzační jednotky a získala 

certifi kát Nemocnice 21. století. Strakonická nemocnice 

dokončila přístavbu pavilonu operačních oborů. Nemoc-

nice v Táboře zahájila rekonstrukci pavilonu chirurgických 

oborů. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 

otevřela nové operační středisko. Jihočeské nemocnice 

obsadily přední příčky v anketě „Nemocnice 2010“. Písec-

ká nemocnice bodovala jak v souhrnném hodnocení, tak 

v  podkategorii nejlepší nemocnice z  pohledu zaměst-

nanců, kde obsadila 3. příčku. Strakonická nemocnice se 

v  rámci celé republiky usadila na 4. místě mezi fi nančně 

zdravími obchodními společnostmi. Prachatická nemoc-

nice byla dokonce ve stejné kategorii ještě o příčku lepší. 

Písecká nemocnice v této kategorii obsadila 6. pozici. 

V oblasti školství školy pokračovaly jak v práci se studenty, 

tak na vylepšení budov. Například gymnázium v Jindřicho-

vě Hradci dokončilo půdní vestavbu. Jihočeský kraj pokr-

čoval v podpoře učňovských oborů, po kterých je poptáv-

ka na trhu práce. Mezi úspěšné žadatele rozdělil více než 1 

milion na grantový program, který učňům zajišťuje, za spl-

nění požadavků na prospěch a dobrou docházku, fi nanční 

podporu už od prvního ročníku. Věříme, že se nám podaří 

optimalizovat síť škol a vytvořit lepší poměr mezi studen-

ty učňovských a maturitních oborů. Na velký úspěch si už 

v roce 2010 zadělali studenti krajem zřizované SŠ obcho-

du, služeb a podnikání a VOŠ, když dokončili projekt „Zmi-

zelé a  nalezené osudy. Memento dvou světových válek 

20. století pro mladého člověka.“. Po vítězství v české části 

soutěže Innovative Eduaction Forum pořádané fi rmou 

Microsoft vyhrála škola evropské fi nále v Moskvě v kate-

gorii Spolupráce. Díky tomuto úspěchu v  konkurenci 86 

školních projektů z celé Evropy se zúčastní celosvětového 

fóra ve Washingtonu na podzim letošního roku.

 Náš region si často stěžuje na nedostatečnou dopravní 

infrastrukturu. V roce 2010 nový a dnes už bývalý ministr 

Bárta se svou dopravní superstrategií opět vzal Jihoče-

chům veškeré naděje, že by se mohli v  dohledné době 

dočkat dálničního napojení na  středočeský region a  pří-
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hraniční regiony v Rakousku a Německu. O to větší radost 

vyvolal nově otevřený úsek rychlostní silnice R4 Mirotice 

– Třebkov a  podpis smlouvy se společnostní ČEZ, která 

na základě rámcové smlouvy s Jihočeským krajem inves-

tuje v  následujících letech 1,6 miliardy do  jihočeských 

silnic. Budou to především obchvaty obcí, které by byly 

zatíženy nadměrnou dopravou v souvislosti s dostavbou 

jaderné elektrárny Temelín. 

Protože náš kraj patří k jednomu ze dvou krajů v republice, 

na jejichž území leží jaderná elektrárna, nevyhnulo se nám 

cvičení pro případ úniku radiace mimo elektrárnu Temelín. 

Na  tuto hypotetickou událost jsme se připravovali v  září 

při cvičení Zóna 2010. Výsledky byly odborníky hodnoce-

ny kladně. 

V uplynulém roce Jihočeský kraj převzal od státu památník 

Jana Žižky v Trocnově. Národní kulturní památka Rodiště 

Jana Žižky tvořena zejména kamennou sochou Jana Žiž-

ky, muzeem, tzv. Žižkovým kamenem, odkrytými základy 

dvou bývalých dvorců, roubenou studnou a s tím souvi-

sejícími pozemky. Jsem přesvědčen, že kraj jako veřejno-

právní korporace je dostatečným garantem nejen pro 

uchování dosavadní národní kulturní památky, ale i pro její 

další rozvoj, zejména revitalizací stávající expozice muzea 

a rozšířením kulturních a volnočasových aktivit v areálu. 

Ve výčtu v roce 2010 odvedené práce a zdařilých projektů 

by se dalo pokračovat, ale už jsme v roce 2011 a i v tom je 

potřeba pracovat na rozvoji regionu. Jak se nám to poved-

lo, to si povíme zase za rok. 
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Ξ Hlavní město Praha

 Praha je hlavním městem České republiky z toho vy-

plývá i  její úloha přirozeného centra politiky, mezinárod-

ních vztahů, vzdělávání, kultury a ekonomiky. Je součástí 

sociálně ekonomické a sídelní struktury celé země, sídlem 

nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů 

státu – parlamentu, vlády, prezidenta.  Hl. m. Praha je nej-

větším městem České republiky. Rozkládá se na ploše 496 

km2. Nejvyšším místem je zarovnaný povrch jihozápadně 

od Zličína (399 m n.m.). Naopak nejníže se nachází hladina 

Vltavy, když na severním okraji města v Suchdole opouští 

území Prahy (177 m n.m.), takže maximální výškové rozdíly 

dosahují přes 200 m na poměrně malou vzdálenost. Hlav-

ní město Praha je rozděleno na 57 městských částí. Počet 

obyvatel v Praze k 31.12.2010 je 1 257 158. 

 V Praze se každoročně konají významné mezinárodní 

akce jako například hudební festival Pražské jaro, Dvořá-

kova Praha, Mezinárodní hudební festival Prague Proms, 

Struny podzimu apod. Mezi významné sportovní akce 

v roce 2010 patřily např. mezinárodní turnaj v házené Pra-

gue Handball Cup 2010, mezinárodní turnaj ve  fl orbalu 

Czech Open 2010, seriál městských běhů Prague Interna-

tional Marathon 2010, mezinárodní atletický mítink Me-

moriál J. Odložila 2010, veslařský závod Primátorky 2010, 

Speedway Grand Prix 2010 – závody na  ploché dráze či 

zahajovací soutěžní utkání ročníku 2010/2011 NHL mezi 

Boston Bruins a Phoenix Coyotes.

 Krátkodobě se lze rekreovat v zeleni parků a  lesopar-

ků, ve  sportovně-rekreačních areálech nebo trávit volný 

čas v  jiných zařízeních, např. v  botanických zahradách 

nebo zoologické zahradě, ve hvězdárnách a v planetáriu. 

Na území Prahy se nachází 11 přírodních parků, které při-

spívají ke zlepšení životního prostředí města, fungují jako 

účinná ochranná pásma zvláště chráněných území a  je 

možné je využít i  pro rekreační účely. Pro dlouhodobou 

rekreaci slouží přírodní lokality v  bezprostředním i  vzdá-

lenějším zázemí hlavního města. Jejich nabídku rozšiřuje 

i relativně dobré dopravní spojení s hlavními rekreačními 

oblastmi ČR.
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Ξ Karlovarský kraj

Uplynulé desetiletí Karlovarského kraje

 Karlovarský kraj je nejzápadnějším územím České re-

publiky a je po Libereckém kraji druhým nejmenším kra-

jem. Skládá se ze tří okresů (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov). 

Podle současného administrativního členění je na území 

kraje celkem 132 obcí nejrůznější velikosti, tvořených jed-

nou až několika částmi.  K 31. 12. 2008 žilo v obcích Karlo-

varského kraje celkem 308 403 obyvatel, což představuje 

2,9 % obyvatel České republiky.

 V  Karlovarském kraji se nacházejí nejvýznamnější 

lázeňská místa v  zemi. V  karlovarském okrese jsou to lá-

zeňská města Karlovy Vary a  Jáchymov. Lázeňský provoz 

v Kyselce zanikl po roce 1989. V chebském okrese pak Ma-

riánské Lázně, Františkovy Lázně a  Lázně Kynžvart. Díky 

tradici a rozvoji lázeňství je Karlovarský kraj jedním z nej-

oblíbenějších turistických cílů. 

 Rozvoji turistiky a  lázeňství napomáhá nově zrekon-

struované mezinárodní letiště v  Karlových Varech, jehož 

obnova patřila k  nejrozsáhlejším projektům Karlovarské-

ho kraje. Od roku 2005 do roku 2009 prošlo letiště třemi 

etapami rekonstrukce spolufi nancovaných z  evropských 

fondů za zhruba 300 milionů korun. V roce 2010 odbavilo 

mezinárodní letiště Karlovy Vary celkem 70 903 cestujících 

včetně tranzitních.

 V  souvislosti s  rozvojem lázeňství a  turistiky kraj už 

od počátku svého vzniku usiluje o zařazení tzv. Lázeňské-

ho trojúhelníku mezi památky UNESCO. Na projektu úzce 

spolupracuje s dotčenými lázeňskými městy  - Karlovými 

Vary, Mariánskými a Františkovými Lázněmi. 

V době svého ustavení se Karlovarský kraj mimo jiné potý-

kal s absencí krajských institucí. Jedním z prvních projektů 

se tak stala výstavba nové krajské knihovny, která vznikla 

rekonstrukcí bývalé vojenské jídelny v  areálu krajského 

úřadu. Multifunkční informační centrum bylo slavnostně 

otevřeno 30. listopadu 2005 a  slouží obyvatelům celého 

regionu. 

 Po převzetí bývalých okresních nemocnic v Karlových 

Varech, Sokolově a Chebu stál před Karlovarským krajem 

nelehký úkol. Zlepšit úroveň zdravotní péče a dobudovat 

pracoviště, která v  regionu chyběla. Tím bylo bezesporu 

kardiocentrum, které začalo přijímat první pacienty v roce 

2005. Bylo vybudováno v  nemocnici v  Karlových Varech 

za celkem 56 milionů korun. Na fi nancování se podílel stát, 

Karlovarský kraj, nemocnice a  sponzoři. Pacienti z  Karlo-

varského kraje tak nemusí se srdečními chorobami jezdit 

do zdravotnických zařízení v Praze či Plzni. 

 Dlouhodobě se pracovalo na kompletním pokrytí Kar-

lovarského kraje výjezdovými stanovišti Územní zdravot-

nické záchranné služby. V roce 2008 byla dobudována síť 

11 stanovišť, která zaručuje, že záchranka přijede k pacien-

tům v zákonem stanoveném čase.  
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 Stranou nezůstala ani dopravní infrasturuktura. Kraj 

převzal do své správy více než 1800 km komunikací II. a III. 

tříd, které postupně rekonstruuje. Zároveň buduje ve spo-

lupráci s městy a obcemi páteřní cyklostezku podél Ohře.  

Její výstavba začala v roce 2004, ukončení je naplánováno 

na rok 2013. Cyklostezka podél Ohře bude vesměs kopíro-

vat tok řeky Ohře a tím protne celý Karlovarský kraj od hra-

nic s Německem na západě až po hranice s Ústeckým kra-

jem na východě.

 Klíčovým problémem je pro Karlovarský kraj dobu-

dování rychlostní silnice R6 z Chebu do Prahy. Od vzniku 

kraje usilují regionální politici na  všech úrovních o  do-

končení této životně důležité spojnice. V roce 2002 slíbila 

vláda na svém výjezdním zasedání v Karlovarském kraji, že 

komunikace R6 bude dokončena v  roce 2010. O kvalitní 

spojení do Prahy ale Karlovarský kraj doposud bojuje. 

Ohlédnutí za rokem 2010 v Karlovarském kraji

 Uplynulý rok se v Karlovarském kraji nesl ve znamení 

velkých projektů budovaných s dotací z ROP Severozápad, 

ale pokračovalo i  úsilí o  výstavbu dalších úseků páteřní 

rychlostní komunikace R6. V Ostrově postupně rostlo nové 

Centrum technického vzdělávání, nové podoby nabývala 

modernizovaná Integrovaná střední škola technická a eko-

nomická v Sokolově. V Karlových Varech prošla kompletní 

rekonstrukcí krajská interaktivní galerie Becherova vila. 

 Na jaře kraj po letech otevřel veřejnosti Císařské lázně 

v  Karlových Varech a  stavebníci uzavřeli most přes Ohři 

u  Sokolova na  budoucí R6. Na  jeho zprovoznění čekají 

netrpělivě tisíce řidičů především ze Sokolovska, které je 

v současnosti nesmírně dopravně přetížené.

 V areálu karlovarské nemocnice byla zahájena stavba 

nového pavilonu akutní medicíny za  600 milionů korun, 

začala stavba tří nových úseků páteřní Cyklostezky Ohře.  

Kraj podepsal historicky první smlouvu o spolupráci s ne-

státními neziskovými organizacemi a  přislíbil podporu 

jejich aktivitám. Odstartoval také program na  omezení 

výskytu bolševníku a  dalších invazních rostlin na  území 

regionu.

 Kraj dále bojoval o  fi nance na  stavbu dalších úseků 

rychlostní silnice R6, kterou se ministerstvo dopravy roz-

hodlo přesunout mezi dopravní stavby s  nejnižší priori-

tou. Poslanci v čele s hejtmanem Josefem Novotným i se 

zástupci krajské tripartity apelovali na premiéra i ministra 

dopravy, aby toto nekompetentní řešení zvážili. 

Letní povodně zasáhly ničivou silou některé české regiony. 

Karlovarský kraj jim okamžitě přispěchal na pomoc, mimo 

jiné vyhlásil fi nanční sbírku a předal hasičům z postižených 

oblastí nové uniformy. 

 Největší sportovní událostí roku bylo pro kraj bezespo-

ru fi nále MS v basketbalu žen, které probíhalo v KV Areně. 

Češky ohromily skvělým výkonem a podařilo se jim získat 

stříbrné medaile. V té době se na náš region upřela pozor-

nost celého nejen sportovního světa. 

 Kraj získal 138 milionů z ROP Severozápad na obnovu 

lůžek a přístrojů pro nemocnice v Karlových Varech, Soko-

lově a v Chebu. Jedna z částí Karlovarské krajské nemocni-

ce, nemocnice v Sokolově, byla pronajata s cílem vyvést ji 

z ekonomických potíží a zlepšit kvalitu zdravotní péče. 

 V roce 2011 kraj pokračuje v akcích, které před časem 

zahájil. Úspěšně byla zakončena přestavba Becherovy vily 

v Karlových Varech na interaktivní galerii. Cyklistům začaly 

sloužit tři nové úseky páteřní Cyklostezky Ohře na Sokolov-

sku a Chebsku. V září by měli zasednout do lavic žáci nově 

vybudovaného Centra technického vzdělávání v  Ostrově. 

Finalizovat budou také práce na modernizaci střední školy 

v Sokolově. Nově kraj začal rekonstruovat pavilon B chebské 

nemocnice za 140 milionů korun. V létě odstartuje výstavba 

nového sídla Územní zdravotnické záchranné služby, v plá-

nu je budování dopravních terminálů v Chebu a v Marián-

ských Lázních a další rekonstrukce krajských silnic.
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Ξ Ústecký kraj

Brána do Čech aneb Ústecký kraj 2001 - 2010

 Ústecký kraj byl jedním ze sedmi krajů, jejichž předsta-

vitelé podepsali v  červnu 2001 zakladatelskou smlouvu 

AKČR, teprve později se připojily i  další regiony. Ústecký 

kraj (dále jen ÚK) zaujímá sice jen necelých 7% rozlohy ČR, 

ale na 5 334,5 km2  tu žije téměř 836 tisíc občanů. Má 7 

okresů, 16 obcí s rozšířenou působností a celkem 354 obcí, 

z nichž je 57 měst. Jeho charakteristiku vystihují i některé 

zajímavé údaje: na území ÚK je 81% zásob hnědého uhlí, 

více než 40% instalovaného výkonu parních elektráren je 

právě tady a tak synonymem pro ÚK je stále spojení „ener-

getické srdce Čech“. A naopak: na území tohoto regionu 

jsou počátky české státnosti, leží tu více než 6 500 kultur-

ních a historických památek všech věků a z nich je čtrnáct 

Národními kulturními památkami.

 Za deset let existence kraje se prokázalo, že podstat-

nou měrou přispěl k hospodářskému rozvoji, k zásadním 

změnám společenským, politickým, kulturním i  ekono-

mickým a nejpodstatnějším je jistě fakt, že se tu rapidně 

lepší životní prostředí. Kraj se již zbavil chmurných přívlast-

ků; je územím bohatým, krásným a přívětivým. Musí o tom 

samozřejmě neustále přesvědčovat a bojovat o svůj nový 

image. A to jde nejlépe s novými turisty od nás i ze zahra-

ničí, kteří si sami udělají obrázek o krásách a pohostinnosti 

kraje. Proto také vznikl projekt Po stopách praotce Čecha 

nebo v  jubilejním roce 2010 projekt Brána do Čech. Byly 

ustaveny čtyři destinační agentury pro stejný počet nej-

zajímavějších turistických oblastí-  České Švýcarsko, Dolní 

Poohří, Krušné hory a České středohoří. 

 Deset let na počátku 3. tisíciletí přineslo do života kraje 

nepočítaně akcí a realizovaných projektů. Byla propojena 

dálniční síť mezi ČR a Německem (i když stále zbývá 16 km 

přes České středohoří), postaven byl dálniční přivaděč 

na D8 s novým mostem přes Labe pod Litoměřicemi, už 

několik let funguje strategická průmyslová zóna Triangle 

na Žatecku, jež je majetkem kraje a několikrát byla prohlá-

šena nejlepší a nejvybavenější zónou u nás. 

 V  rámci boje proti sociálnímu vyloučení některých 

skupin obyvatelstva nebo s extremismem byla přínosem 

i  konference Společně proti extremismu, kterou jsme 

uspořádali spolu s  Němci. Více než deseti miliard korun 

využil ÚK ze státních prostředků na rekultivace, revitalizace 

a také resocializace, tedy znovuotevření oblastí s bývalou 

těžbou uhlí lidem. K pozitivům patří využití mnoha miliard 

korun z evropských zdrojů prostřednictvím ROP Severozá-

pad (spolu s Karlovarským krajem) i peněz z EHP/Norsko 

na rekonstrukce silnic, investice do školství, sociálních slu-

žeb i  mnohých dalších oblastí. Oboustranně výhodná je 

spolupráce se sousedy v Německu, konkrétně ve Svobod-

ném státu Sasko. Jde o  přeshraniční styk, rozvoj veřejné 

dopravy, ochranu a tvorbu životního prostředí, příkladné 

spolupráce složek integrovaného záchranného systému, 

ale také o výměny a vzdělávání žáků, součinnost v kultu-

ře a  v  dalších oblastech unikátního projektu Cíl 3/Ziel 3. 

A nutno připomenout i fakt, že ÚK má již řadu let své ofi -

Mapka ukazuje šestnáct pověřených obcí v  Ústeckém kraji (z  nich je 
sedm bývalých okresních měst) a také hlavní silniční tahy. Nedokonče-
na je stále dálnice D8…

Pohled na budovanou průmyslovou zónu Triangle u Žatce z roku 2007. 
Na ploše bývalého vojenského letiště je nyní několik set hektarů s kom-
pletními inženýrskými sítěmi i dopravní infrastrukturou a přibývají sem 
noví investoři…

Již několik let se v Peruci na Lounsku konají Krajské dožínky Ústeckého 
kraje…
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ciální zastoupení v sídle EU, v Bruselu, které patří k nejagil-

nějším v  rámci celé ČR a významnou měrou se podílelo 

na organizaci řady akcí českého předsednictví v Evropské 

unii i na území Ústeckého kraje. Ke kladům posledních de-

seti let přiřaďme i ustavení Krajské zdravotní, a.s. (jediným 

akcionářem je ÚK), která sdružuje pět největších krajských 

nemocnic vybavených špičkovou technologií, například 

unikátním robotickým pracovištěm v krajském městě.

 Ano, i problémů je v našem kraji spousty. Patří k nim 

neustále vysoká míra nezaměstnanosti, nižší vzdělanostní 

struktura občanů,  problémová situace v  desítkách soci-

álně vyloučených lokalit, neustálá a  vyčerpávající práce 

při odstraňování škod z  téměř pravidelně se opakujících 

povodní (nejničivější v  roce 2002 napáchala v  ÚK škody 

za více než 11 miliard Kč!). 

 Výhled do budoucnosti je optimistický, i v Ústeckém 

kraji hledáme naději nejvíce u mladých lidí. Chceme, aby 

se zlepšilo jejich vzdělávání, aby naše krajské školy, nejen 

ty, které mají certifi kát „Páteřní škola“, vychovávaly od-

borníky především v  technických a  řemeslných oborech 

a obecně reagovaly na současný nepříznivý demografi cký 

vývoj ve společnosti a také na  požadavky nových i světo-

vých investorů v  regionu. Žákům a  jejich rodičům nabízí 

kraj motivační programy s příspěvky na dojíždění nebo sti-

pendia v průběhu studia vybraných učebních oborů. Roz-

víjí se i spolupráce s pražskými vysokými  školami. Některé 

z nich mají již detašovaná pracoviště v kraji a tak už Univer-

zita J. E. Purkyně v Ústí n. L. není jediným vysokoškolským 

zařízením v regionu. 

 Ústecký kraj – Brána do Čech – Krásu poznejte doma!

Rok 2010: Ohlédnutí za  desátým rokem existence 

Ústeckého kraje 

LEDEN: V Království železnice v Praze byl zpřístupněn že-

lezniční model ÚK, první ze všech regionů ČR.  *  Ukončení 

rekonstrukce Dětského domova ve Vysoké Peci na  Cho-

mutovsku za 35 mil. Kč. ÚNOR: Ve Štětí byl otevřen Do-

mov mládeže pro více než sto žáků Vyšší odborné školy 

obalové techniky; na rekonstrukci dal kraj 90 mil. Kč, přes 

32 mil. Kč přidal ČEZ, a.s. *  Na  zámku Červený Hrádek 

u  Jirkova jednali členové Asociace krajů ČR. Hostitelkou 

byla hejtmanka J. Vaňhova. BŘEZEN: V  chomutovském 

divadle byl 7. reprezentační ples Ústeckého kraje. Výtě-

žek ze vstupného ve výši 178 tis. Kč byl věnován na rozvoj 

Nemocnice Chomutov. * Čtrnáct pedagogů převzalo di-

plomy hejtmanky za mimořádný přinos k  rozvoji výcho-

vy a vzdělávaní v organizacích řízených krajem. DUBEN: 

Další stavba rychlostní komunikace R7 byla zahájena 

na Chomutovsku v useku Vysočany – Droužkovice – Nove 

Spořice. Po dokončeni umožní rychle spojeni Prahy s hra-

nicemi se SRN. *  Gymnázium v Rumburku, p.o.,  má 104 

let  a dočkalo se náročné rekonstrukce za 58 milionů Kč. 

KVĚTEN: Náměstek hejtmanky Pavel Kouda uvedl do pro-

vozu budovu odloučeného pracoviště roudnické Vyšší 

odborné školy ve Vědomicích. Působí tu též tzv. fotbalová 

farma. * Den otevřených dveří byl v krajské úřadu určen 

hlavně žákům a studentům. Soutěžili v kvízové hře o kul-

turních památkách. ČERVEN: Třetí krajský Den záchraná-

řů byl na  Autodromu Most. Prezentoval se Integrovaný 

Z  moderního robotnického pracoviště v  Masarykově nemocnici v  Ústí 
nad Labem, jež je jedním z pěti odštěpných závodu Krajské zdravotní, a.s.

Hejtmanem kraje byl osm let Jiří Šulc. V listopadu 2008 předal prapor kra-
je nové hejtmance Janě Vaňhové.
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záchranný systém UK. Představitelé kraje předali složkám 

IZS dary za  8 milionů korun. * Pomoc obcím postiženým 

červnovými povodněmi v hodnotě 545 tis. Kč předal ná-

městek hejtmanky Arno Fišera zástupcům šesti obci, de-

sítkám občanů dalších 455 tis. Kč. * Zastupitelstvo kraje 

schválilo poskytnutí fi nančních prostředků na  humani-

tární pomoc v celkové výši 2,5 mil. Kč pro Moravskoslez-

ský, Olomoucký a  Zlínský kraj, které poničily povodně. 

ČERVENEC: Na EXPO 2010 v Šanghaji se představil v čes-

kem pavilonu rovněž ÚK. Hejtmanka tu mezi jinými zahá-

jila Den regionů, později zavítala do provincie Anhui, kde 

byla podepsána smlouva o spolupráci. SRPEN: Od  7. srp-

na až do půlnoci 21. 8. vyhlásila hejtmanka stav nebezpečí 

na území bývalého okresu Děčín. Enormní srážky z počát-

ku srpna způsobily škody, které byly nakonec vyčísleny 

na téměř 2 mld. Kč. *  V Březně na Chomutovsku byl uza-

vřen 16. ročník soutěže Vesnice roku, z niž si kromě Zlaté 

stuhy vítěze pro Březno odnesly jiné stuhy i Koštice, M. Žer-

noseky, Růžova a Vrbice. ZÁŘÍ: Městys Peruc na Lounsku 

byl již potřetí v době končícího léta dějištěm dožínkových 

slavností ÚK. Byla tu též podepsána smlouva o spoluprá-

ci ÚK s  Krajskou agrární komorou. * V  průběhu veletrhu 

Zahrada Čech v Litoměřicích byly vyhlášeny výsledky kraj-

ských soutěži Potravinářsky výrobek a  Regionální potra-

vina Ústeckého kraje 2010. ŘÍJEN: Oceněni byli hrdinové 

srpnových povodní – hasiči, zdravotní záchranáři, policisté 

a  další členové složek IZS a  humanitárních organizací. *  

Benefi ční večer k 10. výročí vzniku ÚK byl v Chomutově. 

Mj. tam byly představeny projekty Atletika pro děti a Ús-

tecky kraj – Brána do Čech. LISTOPAD: V „Akci desetileti“, 

veřejné anketě o nejzajímavější stavbu či projekt let 2001 

- 2010, zvítězila jedna z páteřních cyklostezek kraje – Lab-

ská, dále 2.: Revitalizace zámku Novy Hrad (je v majetku 

kraje), 3.: projekt Po  stopách praotce Čecha. * Nejlepším 

dopravcem Ústeckého kraje roku 2010 se hlasy veřejnosti 

kraje stala společnost Autobusy Karlovy Vary, dále 2.: ČSAD 

Slaný, 3. Dopravní podnik měst Chomutova a  Jirkova. 

PROSINEC: Ve  Šluknovském výběžku bylo zahájeno au-

tobusové spojení mezi severní částí kraje a  Německem. 

Nové spoje jezdí např. mezi Jiříkovem a  Ebersbachem 

nebo mezi Varnsdorfem a Seifhennersdorfem. 

Dopravcem roku 2010 se v  Ústeckém kraji stala společnost Autobusy 
Karlovy Vary, a.s. , jeden ze smluvních přepravců ÚK. Cenu předala v ús-
teckém hotelu Vladimir hejtmanka Jana Vaňhová.

Kvůli nedostavěné dálnici D8 projíždějí denně na objízdných trasách de-
setitisíce aut. Náš snímek je z obce Bořislav na I/8 (E55).

Tradiční Den otevřených dveří na krajském úřadu. Návštěvníci, převážně 
mládež, v kanceláři krajské hejtmanky.

První z provizorních mostů byl po srpnových povodních postaven čes-
kou armádou v obci Kytlice na Děčínsku
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Ξ Liberecký kraj

 Liberecký kraj byl i v roce 2010, přes ničivé blesko-

vé povodně, v dobré kondici

Bývalí a současní zastupitelé Libereckého kraje a pracovní-

ci Krajského úřadu Libereckého kraje si připomněli 10. vý-

ročí vzniku krajů na setkání, které se konalo 18. října 2010 

v multimediálním sále úřadu.  

 Zaznělo zde například, že začátky fungování Libe-

reckého kraje, stejně jako ostatních, nebyly jednoduché. 

Všechny nově vzniklé kraje dostaly do vínku například za-

dlužené nemocnice, bídně udržované budovy středních 

škol a domovů důchodců či zdevastované silnice II. a  III. 

třídy. S tímto neblahým dědictvím kraje bojují dosud.

 Na  druhou stranu se po  vzniku krajů lidem přiblížila 

státní správa a o mnoha věcech se už nerozhoduje na mi-

nisterstvech, ale v sídle Krajského úřadu LK v Liberci. Na-

víc byla posílena role některých měst. Výhodou je také 

skutečnost, že lidé již nemusejí dojíždět na  krajský úřad 

do vzdáleného Ústí nad Labem nebo Hradce Králové. Jen, 

žel, nebyla adekvátně navýšena jejich fi nanční podpora 

na vedení této agendy. 

 V poslední době jsou však stále více cítit vládní  tlaky 

na posilování centrálních institucí, upozorněme například 

na snahu vytvořit „superústřední“ úřad práce a snahu cen-

tralizovat rozdělování sociálních dávek do Prahy.

 Přede dvěma roky bylo zvoleno Zastupitelstvo Libe-

reckého kraje na 3. volební období. Pro politickou repre-

zentaci Libereckého kraje, která vzešla z  listopadových 

voleb roku 2008, byl rok 2010 velmi složitý. Daňové příjmy 

se vyvíjely v  neprospěch kraje, muselo se hodně impro-

vizovat, přesouvat položky v rámci rozpočtu tak, aby byly 

pokryty krajské priority. 

 Rozpočet na rok 2010 krajská vláda sestavila velmi při 

zemi, aby v průběhu roku mohla podle vyvíjející se situace 

jednotlivé kapitoly posilovat. Poněkud horší to je a bude 

s  investicemi, ty jsou dočasně zmrazené, stejně jako 

v ostatních krajích České republiky.

 Velký škrt přes rozpočet při zvelebování regionu udě-

laly letošní bleskové povodně, které od  7. srpna zasáhly 

třetinu Libereckého kraje. Celkem bylo postiženo 81 obcí 

a měst a povodně zpustošily 56,9 % území, tedy 1 801 km2 

Libereckého kraje. Zemřelo 5 lidí a škody přesáhly 8 miliard 

Kč. Jen na silnicích II. a III. třídy byly škody vyčísleny částkou 

dvě miliardy Kč. Na  těchto silnicích bylo poškozeno 198 

mostů, u 121 mostů je omezena jejich zatížitelnost. Na že-

leznici činí škody 104 miliónů Kč a na majetku ve správě 

Povodí Labe – 1,7 miliardy Kč. Současná politika koaliční 

vlády ale investicím na opravy poničeného krajského ma-

jetku bohužel příliš nepřeje.

Liberecký kraj ve spolupráci s Agenturou regionálního roz-

voje s.r.o. také okamžitě vyhlásil sbírku na pomoc obětem 

povodní, která trvala od  10. 8. do  31. 12. 2010. Konečná 

suma fi nančních prostředků, která se díky solidaritě ob-

čanů, měst, fi rem a institucí nejen z celé České republiky, 

ale i od zahraničních partnerů Libereckého kraje, podařila 

nashromáždit, byla 3 947 959 Kč. Tyto peníze již byly rozdě-

leny mezi sedm nejvíce postižených obcí 

a měst, zejména na Frýdlantsku.

 Krajští zastupitelé myslí i na to, aby kraj měl dostateč-

nou rezervu na  fi nancování projektů podpořených z  Ev-

ropské unie. Lze říci, že Libereckému kraji se to daří, a pa-

tří k nejlepším v rámci České republiky. I tady však bojuje 

s neuváženými opatřeními vlády, která již nechce spolufi -

nancovat Regionální operační programy, což je například 

pro podnikatele a živnostníky smrtící. Na tyto projekty pro-

stě již nedosáhnou.

 Rok 2010 ale přinesl řadu pozitiv. Mezi ně patří na-

příklad zřízení krajských ředitelství Policie ČR v  dřívějším 

termínu. Je velkým úspěchem všech, že krajská ředitelství 

v těchto krajích vznikla nikoli v roce 2012 či 2011, jak bylo 

původně avizováno, ale už 1. ledna 2010. Policejní reforma 

tak nyní plně respektuje krajské uspořádání země. Existuje 

14 krajských plnohodnotných policejních ředitelství s pů-

sobností v hranicích kraje.  Liberecký kraj a další kraje tak 

mají konečně pro komunikaci s Policií ČR jediného partne-

ra. To je významné zejména pro účinnou a rychlou spolu-

práci všech složek Integrovaného záchranného systému 

a  řešení případných mimořádných situací. To se potvrdi-

lo právě při bleskových povodních, kdy policie a celý In-

Současný a  bývalý hejtman LK krájejí dort ve  tvaru kraje k  10. výročí 
vzniku krajů
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tegrovaný záchranný systém Libereckého kraje fungoval 

bezchybně. Rozhodnutí o  vzniku krajské správy policie 

Libereckého kraje lze chápat i  jako průlomové na  cestě 

za  tzv. plnohodnotnými kraji.  Je totiž potřebné, aby se 

po ní postupně vydaly i ostatní státní instituce, které kraj-

ské územně správní členění zatím nerespektují. Po policii 

se snad už brzy změní i situace na soudech a státních za-

stupitelstvích a jejich organizační členění začne konečně 

respektovat hranice všech vyšších územních samospráv-

ných celků.

 Tradičními úspěšnými akcemi, které pořádá Liberecký  

kraj, byly v průběhu roku třeba 

6. hejtmanský ples, ze kterého byl výtěžek 95 tisíc Kč vě-

nován třem příspěvkovým organizacím Libereckého kraje.

 Dále se vydařil Den otevřených dveří spojený s Dět-

ským dnem, kdy občané mají možnost, jako každý rok, 

prohlédnout si celou budovy Krajského úřadu Liberecké-

ho kraje a navštívit hejtmana a další členy rady v jejich pra-

covnách. 

Předávání dobročinného šeku na  minulém  hejtmanském plese 
v Novém Boru

Budova KÚLK při Dni otevřených dveří

Radní pavel Petráček na Dni otevřených dveří úřadu

Hejtman se nechal v rámci Dne otevřených dveří transportovat vrtulní-
kem z nejvyššího patra Budovy libereckého krajského úřadu
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 Podařily se i  červnové Krajské slavnosti, na  nichž 

každoročně prezentuje kraj um a dovednosti sportovců, 

umělců, členů neziskových a dobrovolnických organizací, 

žáků a studentů škol působících v Libereckém kraji, to vše 

je zasazeno v celodenním maratonu složeného z bohaté-

ho programu pro všechny věkové kategorie. 

 Tradičně byly uděleny Pocty hejtmana Libereckého 

kraje. Hejtman Stanislav Eichler slavnostně předal Poctu 

hejtmana Libereckého kraje a  hejtmanský dukát sedmi 

významným osobnostem, které se svými činy zasloužili 

o dobré jméno Libereckého kraje. Oceněnými v roce 2010 

byli PhDr. Tomáš Edel (in memoriam), Ing. arch. Svatopluk 

Technik (in memoriam), doc. PhDr. Ing. Miloš Raban, Th.D., 

plk. PhDr. Otto Janoušek, Luděk Vele, plk. Stanislav Hnělič-

ka a Mgr. Věra Vohlídalová. 

 Za  další velký úspěch považuje vedení kraje přípra-

vu a  bezproblémový průběh IV. zimní olympiády dětí 

a mládeže České republiky (ODM) 2010, které se zúčast-

nilo 923 sportovců ze všech čtrnácti krajů České republiky. 

Tato dětská olympiáda, jak se letos ukázalo, byla výbornou 

přípravou na 10. zimní evropský olympijský festival mláde-

že EYOWF 2011. 

 

 Současná Rada a Zastupitelstvo LK jsou teprve v polo-

vině čtyřleté volební trati. Liberecký kraj je v dobré kondici 

a tak rok 2010 a další roky třetího volebního období jsou 

a budou  pro náš region a  jeho občany, přes pokračující 

hospodářskou a ekonomickou krizi a neuvážené rozpoč-

tové škrty vlády,  obdobím úspěšného rozvoje a zlepšová-

ní životní úrovně. 

Hejtman a hrdina od Tobruku plk. Stanislav Hnělička

Krajské slavnosti v jablonci n. N. - hejtman a radní se zapojili do soutěží

Udělení Poct hejtmana v roce 2010

Krajské slavnosti v Jablonci n. N. byly hlavně pro děti
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Ξ Kralovéhradecký kraj

Královéhradecký kraj slaví 10 let

Narozeniny mají lidé, zvířata, státy 

a  slavit je mohou i  kraje: Králové-

hradecký kraj se narodil přesně 19. 

prosince 2000, na  sklonku loňské-

ho roku se tak kraj dožil deseti let. 

Od roku 2000 se během tří voleb-

ních období vystřídalo v  krajském 

zastupitelstvu, které má celkem 45 

křesel, 97 mužů a žen.

Cestování po kraji se výrazně změnilo

Cestování vlakem či autobusem po  Královéhradeckém 

kraji se zásadně proměnilo, pro cestující po kraji je výrazně 

jednoduší. Od června, kdy se v kraji spustil nový integrova-

ný systém veřejné dopravy, mohou cestující přestupovat 

mezi vlakem i autobusem na jednu jízdenku a přepraví se 

na ni po celém kraji. V kraji slouží i více spojů, které na sebe 

lépe navazují. Autobusy budou díky integrovanému systé-

mu dopravy daleko více využité.

Opravené silnice na  Broumovsku usnadní lidem 

cestování. 

Lidem usnadní cestování opravené silnice, které vedou 

k  hraničním přechodům Broumovského výběžku. Místo 

rozbité vozovky zde řidiči najdou pohodlné a  bezpečné 

silnice, jejichž modernizace stála více než 100 milionů ko-

run. Finance na opravy získal Královéhradecký kraj a jeho 

partneři z Polska z fondů Evropské unie.

Díky aukci ušetří kraj více než 13 milionů korun za plyn.

Více než 13 milionů korun - tedy přes 22 procent - ušetří 

Královéhradecký kraj za dodávku plynu na rok 2011 díky 

elektronické aukci na  dodavatele plynu. Do  soutěže pro 

98 příspěvkových organizací a  obchodních společnosti 

kraje se přihlásilo 5 fi rem. V elektronických aukcích chce 

kraj pokračovat, například na dodávkách elektřiny pro ne-

mocnice krajského zdravotnického holdingu by kraj měl 

v letošním roce ušetřit minimálně čtyři miliony korun.

Kraj loni investoval do  sociální oblasti 220 milionů 

korun.

Dostavba Domova důchodců v  Albrechticích nad Orlicí, 

rekonstrukce a přístavba Domova důchodců v Polici nad 

Metují či modernizace Ústavu sociální péče v Chotělicích. 

To jsou některé ze staveb, které se podařilo Královéhradec-

kému kraji v loňském roce dokončit. Celkem kraj investo-

val do oprav a staveb v sociální oblasti více než 220 milio-

nů korun.

D11 jako PPP projekt: dálnice může vzniknout 

i za soukromé peníze.

Dálnice D11 by se do  budoucna nemusela stavět jen 

za peníze státu. Protože se dnes její výstavba na veřejné 

fi nanční zdroje spolehnout nemůže, nechal kraj vytvořit 

studii, která popisuje možnost postavit klíčovou dopravní 

tepnu s využitím soukromých fi nančních zdrojů.

Řidičům začne sloužit opravená silnice z Častolovic do 

Solnice.

Od začátku října začal řidičům sloužit opravený více než 

pětikilometrový úsek silnice od křižovatky v Častolovicích 

směrem na Synkov, Domašín a Solnici na Rychnovsku. Sil-

nice byla rekonstrována v rámci rozvoje průmyslové zóny 

Solnice – Kvasiny.
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Ξ Pardubický kraj

10 let Pardubického kraje

 Spolu s  ostatními 

kraji České republi-

ky si také Pardubický 

kraj v  loňském roce 

připomněl 10 let své 

existence. A  všich-

ni, kteří v  uplynulé 

dekádě stáli v  jeho 

čele, nebo se na  jeho 

utváření podíleli, se 

shodli na  tom, že re-

gion z  východu Čech 

zaznamenal za  toto 

období skutečně vel-

ký posun vpřed.

 Jako jeden z  tzv. 

nových krajů totiž začí-

nal úplně od nuly. Zbrusu nová krajská samospráva, stejně 

jako krajský úřad, neměla v roce 2001 k dispozici ani své 

vlastní prostory a z pronajaté budovy se do současného 

sídla stěhovala až po premiérovém roce fungování Pardu-

bického kraje. V průběhu let také vznikaly instituce, které 

na krajské úrovni chyběly. Ředitelství hasičského záchran-

ného sboru, Ředitelství silnic a dálnic, Správa a údržba sil-

nic a v nedávné době i krajské ředitelství policie. Jen soud 

je i po deseti letech a desítkách slibů stále jen pobočkou 

královéhradeckého krajského soudu.  

 V  těchto pionýrských dobách si také Pardubický kraj 

připsal několik prvenství. Stal se pořadatelem vůbec prv-

ních Olympijských her dětí a  mládeže, jako první region 

z celého bývalého východního bloku získal úvěr od EIB pří-

mou cestou bez prostřednictví vlády. Byl to také Pardubic-

ký kraj, konkrétně paluba výletního parníku Arnošt z Par-

dubic, kde se hejtmani krajů v roce 2001 dohodli na zřízení 

společného orgánu – Asociace krajů ČR. 

 Jak už to ovšem v  dnešním světě bývá, největšímu 

zájmu médií a veřejnosti se těší katastrofy a krizové situa-

ce. Pardubický kraj se tímto způsobem dostal v roce 2007 

dokonce do vysílání zpravodajské stanice CNN. Důvodem 

bylo největší středoevropské ohnisko ptačí chřipky, která 

zasáhla především Choceňsko a Vysokomýtsko. Pozitivní 

zprávou světu tehdy bylo alespoň to, jak se krajská samo-

správa ve spolupráci s dalšími dotčenými složkami dokáza-

la s nepříjemnou a nebezpečnou situací vypořádat. Stejně 

jako v případě velké havárie v opatovické elektrárně, kvůli 

níž se v zimních měsících ocitly bez tepla dvě nejlidnatěj-

ší města regionu, sesuvu půdy nad Hřebečským tunelem, 

který uzavřel hlavní dopravní tepnu na Moravu a poprvé 

v historii kraje si vyžádal vyhlášení stavu nebezpečí, nebo 

objevení nelegálního skladu nebezpečných chemikálií 

ve Chvaleticích. 

 Své organizační schopnosti však mohli členové sa-

mosprávy i krajští úředníci samozřejmě využít i ve chvílích 

příjemnějších. Pardubický kraj například naplno využil pří-

ležitostí, které jemu i dalším regionům nabídlo evropské 

předsednictví České republiky v roce 2009. Kraj se úspěšně 

představil v Bruselu či v Berlíně a velmi dobrý ohlas měly 

i dvě akce, které uspořádal přímo na svém území – seminář 

k problematice lesnictví a návštěva velvyslanců členských 

zemí EU v  proslulém kladrubském hřebčíně. V  Pardubic-

kém kraji bylo ostatně české předsednictví i  symbolicky 

ukončeno. Za účasti vrcholných představitelů obou zemí 

bylo pomyslné evropské žezlo předáno Švédsku na Mezi-

národním operním festivalu Smetanova Litomyšl. 

 Ani na  poli ekonomickém si Pardubický kraj nevedl 

špatně. Dlouhodobě se umisťuje na  čele žebříčku krajů, 

které vynakládají nejvíce prostředků na investice. Patří také 

k  nejlepším regionům v  čerpání z  prostředků Evropské 

unie. Rozvoji kraje pomohlo napojení na evropskou dál-

niční síť, které získal díky dostavbě dálnice D11. V provozu 

už je i mimoúrovňová křižovatka u Opatovic nad Labem, 

která je součástí toužebně očekávané rychlostní komuni-

kace R35. Pro výstavbu nové spojnice Čech a Moravy dělá 

krajská samospráva maximum a v její dohledné dokončení 

doufají všichni obyvatelé regionu. Ti ve východní části kra-

je už využívají moderní dopravní terminál v České Třebové 

a podstatné kroky už byly učiněny v přípravě podobného 

projektu v Pardubicích. 

 Pardubický kraj úspěšně prošel obdobím svého zalo-

žení a stabilizace a nyní se nachází v etapě nové. V etapě, 

která smysluplně navazuje na již vytvořené, zároveň však 

přehodnocuje a  přichází se změnami, které Pardubický 

kraj a  život v  něm posunou zase o  několik pomyslných 

kroků dále. Reformami prochází například krajské školství 

nebo zdravotnictví, kraj také reaguje celosvětovou hospo-

dářskou krizi a snaží se být co nejlepším a nejhospodárněj-

ším správcem svého majetku a fi nancí. 

 Deset let je obdobím, po  němž už je možné bilan-

covat. O desetiletém Pardubickém kraji lze říci, že obhájil 

své znovuvzkříšení po zániku v polovině minulého století. 

Na jeho území vznikly stavby a byly realizovány projekty, 

ke kterým by za předchozího územněsprávního uspořádá-

ní zřejmě nedošlo. A probíhající a plánované aktivity dávají 

Oslava 10. výročí vzniku Pardubického kraje
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důvod věřit, že život občanů regionu se bude zlepšovat 

i nadále. 

Pardubický kraj v roce 2010

 Také v  roce 2010 pokračoval Pardubický kraj v  celé 

řadě rozvojových projektů, optimalizacích klíčových kra-

jem spravovaných oblastí, ale nevyhnul se ani řešení krizo-

vých situací. 

 K  zásadní změně došlo například v  podpoře cestov-

ního ruchu. Místo rozmělňování prostředků mezi řadu 

malých projektů se kraj rozhodl zaměřit na  několik vět-

ších akcí, které mají potenciál přilákat i zahraniční turisty 

a  pomoci Pardubickému kaji odpoutat se z  nelichotivé 

poslední příčky v návštěvnosti. Z 1,5 miliardy korun, kte-

ré se na cestovní ruch podařilo získat z regionálního ope-

račního programu, putovala téměř polovina do Ski-areálu 

v Dolní Moravě. U druhé nejprudší zjezdovky v republice 

už tuto zimu funguje nová čtyřsedačková lanovka a v ná-

sledujících letech by měla vyrůst další infrastruktura, která 

v tomto středisku v severovýchodním koutě Pardubického 

kraje vytvoří podmínky srovnatelné s těmi alpskými. 

 Nejvýznamnější stavbou v  oblasti dopravy bylo do-

končení dopravního terminálu v  České Třebové. V  místě 

významného železničního uzlu byla na  jediném místě 

propojena železniční, autobusová a osobní automobilová 

doprava. Lidem z Orlickoústecka a Svitavska se tak výraz-

ně zvýšil cestovní komfort a byly vytvořeny podmínky pro 

to, aby veřejnou dopravu v tomto regionu mohlo a chtělo 

využívat ještě více cestujících, než dosud. Příslibem pak 

jsou úspěšná jednání s ministrem dopravy Vítem Bártou. 

Některé klíčové dopravní stavby, jako například rychlostní 

komunikace R35 nebo obchvat Chrudimi, byly původně 

vyškrtnuty z  prioritních staveb státu. Pardubickému kraji 

se podařilo dosáhnout zařazení těchto staveb zpět na se-

znam těch nejdůležitějších a obyvatelé kraje tak mají opět 

reálnou naději, že tyto důležité komunikace v reálné době 

vyrostou. 

 Pardubický kraj také zaznamenal úspěchy na poli sta-

bilizace činnosti krajského úřadu a jeho umístění. Od státu 

se mu podařilo získat budovu bývalého okresního úřadu, 

v níž byl dosud v pronájmu a která je stavebně propoje-

na se stávajícími prostory úřadu. A krajskému úřadu bude 

sloužit i zcela zrekonstruovaná budova bývalé reálné školy, 

kterou dělí od sídla kraje pouhých pár metrů. Krajský úřad 

tak mohl opustit několik budov rozptýlených po  městě 

Pardubice a  občané už nebudou muset trávit obíháním 

jednotlivých oddělení celé dny. Zrekonstruovaná budo-

va reálky se navíc architektonicky velice zdařilou stavbou, 

která se pozitivně podepsala na tváři pardubického histo-

rického centra. A to s podstatně nižšími náklady, než kolik 

činil původní rozpočet stavby. Úspory byly vůbec mottem 

roku 2010 a  také na  tomto poli zaznamenal Pardubický 

kraj úspěchy. Prostřednictvím elektronické aukce dosáhl 

15% úspor na  nákladech úřadu i  zřizovaných organizací 

za  elektrickou energii a  byly zahájeny přípravy stejného 

postupu i v případě nákupu plynu. 

 V oblasti školství si kraj vytyčil jako prioritu pozvednutí 

úrovně vzdělávání na  středních školách zřizovaných kra-

jem. Proto rozhodl o zrušení všech ekonomických oborů 

na jiných školách, než jsou obchodní akademie, a ředite-

lům gymnázií a obchodních akademií doporučil omezení 

počtu tříd tak, aby se tyto školy staly opět školami výběro-

Kunětická hora

Rekonstruovaná budova bývalé reálné školy - sídlo KrÚ Pk
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vými a prestižními. V souladu s tím se také Pardubický kraj 

rozhodl zavést přijímací řízení na  všechny střední školy, 

tedy školy odborné a učiliště, s tím, že podoba přijímacích 

testů bude v celém regionu jednotná. 

 Reformní kroky ve zdravotnictví byly v této oblasti v zá-

věru roku přehlušeny jinou událostí. Lékaři v celé republice 

zahájili protestní akci Děkujeme, odcházíme! A tak nebyl 

ani Pardubický kraj ušetřen reálné hrozby krize ve zdravot-

nictví, která hrozila propuknout po 1. 3. 2011, kdy končila 

výpovědní lhůta lékaři podaných výpovědí. Ač celkové 

řešení daného problému leželo na  vládě a  centrálních 

organizacích lékařských odborů, Pardubický kraj se velice 

aktivně zapojil do hledání cesty, jak zajistit zdravotnickou 

péči pro občany regionu. Situace nakonec v únoru 2011 

vyústila v  dohodu na  republikové úrovni. dobré vztahy 

vytvořené korektními jednáními mezi krajem a  lékaři se 

však pozitivně podepsaly na bezproblémových návratech 

lékařů do nemocnic a pacienti nepocítili žádné omezení 

péče. A vládní přísliby systémových změn se nakonec staly 

dobrým podkladem pro optimalizaci, kterou bude muset 

krajské zdravotnictví projít, má-li být ekonomicky života-

schopné. 

Slavnostní otevření nového dopravního terminálu v České Třebové

Návštěva velvyslanců členských zemí EU v  hřebčíně Kladruby nad 
Labem

Zahájení festivalu Smetanova Litomyšl, v jehož rámci bylo symbolicky 
předáno předsedtniví v EU Švédsku
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Ξ Vysočina

KRAJ VYSOČINA 2001 - 2010

 Kraj jako vyšší územně samosprávný celek České re-

publiky vznikl v  roce 2000. Do  května 2001 se jmenoval 

Jihlavský kraj. Prvním hejtman byl František Dohnal (2000 

-2004), následovali Miloš Vystrčil (2004 – 2008) a  Jiří Bě-

hounek (od 2008).

V roce 2001 rozhodli občané kraje ve veřejné anketě o po-

době znaku a praporu Vysočiny. Dnes oba symboly zdobí 

zralé jařebiny.

 V roce 2002 zřídil kraj Vysočina Fond Vysočiny, ve kte-

rém jsou pravidelně sdružovány prostředky určené na po-

skytování podpory rozvojovým aktivitám napříč obory. 

Celkem bylo za posledních osm let vyhlášeno 248 granto-

vých programů v hodnotě 599 miliónů korun. Čtrnáct tisíc 

přijatých žádostí svědčí o smysluplnosti tohoto dotačního 

systému, jehož model byl vzorový pro další kraje.

 V roce 2003 byla novostavba sídla kraje Vysočina v Jih-

lavě zařazena mezi pět prestižních staveb Vysočiny po-

sledního desetiletí. Ve  stejném roce jí byl přidělen i  titul 

za  příkladnou proměnu vysloužilých kasáren na  správní 

centrum kraje se zřetelem na  dobré výrazové propoje-

ní starých a nových částí. V témže roce převedl stát reps. 

Česká republika do vlastnictví kraje Vysočina pět bývalých 

okresních nemocnic v Jihlavě, v Pelhřimově, v Havlíčkově 

Brodě, v Novém Městě na Moravě a v Třebíči. V okamžiku 

jejich předání bohužel automaticky kraj převzal také jejich 

nasčítané dluhy ve výši 650 milionů korun. 

 V létě 2004 kraj prošel prvním velkým cvičením záchra-

nářů HORIZONT 2004. Ukázalo, že pokud by snad došlo 

k nehodě v Jaderné elektrárně Dukovany, dokážou záchra-

náři, armáda a veřejná správa zasáhnout včas. O čtyři roky 

později Integrovaný záchranný systém kraje Vysočina pro-

šel znovu simulovanou havárií v jaderné elektrárně a opět 

s velice příznivým a pro veřejnost uklidňujícím výsledkem. 

Cvičení záchranářů bohužel ukázalo, že větší problémy má 

Vysočině s  bezpečností dálnice, než s  jadernou elektrár-

nou.

 Parlament České republiky přijal a  prezident Václav 

Klaus podepsal zákon č. 375/2004 Sb., o  zřízení Vysoké 

školy polytechnické Jihlava. Vznikla tak první neuniverzit-

ní veřejná vysoká škola v  regionu, která ve  velice krátké 

době akreditovala startovací studijní obory Finance a říze-

ní a Cestovní ruch. První studenti zasedli do poslucháren 

v únoru 2005. V ten okamžik se završila maximální snaha 

kraje Vysočina o  zajištění dostupného vysokoškolského 

vzdělání i pro obyvatele Vysočiny.

 Dramatické bylo pro Vysočinu jaro a léto 2005. V hrázi 

vodního díla Mostiště se objevila nebezpečné trhlina a za-

čala prosakovat voda. Povodí Moravy nařídilo okamžitou 

opravu. Před pěti lety krajská samospráva začala dlouhý 

boj o zřízení krajského policejního ředitelství. Povedlo se ... 

1. ledna 2010.

 První Rodinné pasy představující soubor výhod pro 

rodiny s  dětmi vydal kraj Vysočina v  roce 2006. Do  sou-

časné doby systém slev využívá téměř devět tisíc rodin 

z Vysočiny a další desítky tisíc rodin z ostatních krajů České 

republiky i Dolního Rakouska. Ve stejném roce se na dál-

nici D1 objevily první proměnné informační tabule, které 

k instalaci doporučila právě Vysočina, přispívají k zajištění 

plynulosti provozu na dálnici a také k předávání aktuálních 

informací účastníkům provozu.

 Rok 2007 má ve svém pomyslném rodném listě krajská 

příspěvkovka Vysočina Tourism, která nyní už třetím rokem 
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na starost zejména propojení činnosti soukromých fi rem 

podnikajících ve všech oblastech cestovního ruchu s čin-

nostmi, které ve  stejném odvětví vyvíjí kraj a  obce. Před 

třemi roky také začalo plnohodnotně fungovat specializo-

vané kardiointervenční pracoviště s  nejmodernější tech-

nikou v  Nemocnici Jihlava. Občanům Vysočiny odpadlo 

v  případě akutních srdečních příhod cestování do  vzdá-

lených nemocnic v  sousedních krajích. Pro zdravotnictví 

na  Vysočině byl však klíčový rok 2008, kdy odstartovaly 

největší opravy nemocnic v novodobé historii kraje i těch-

to zdravotnických zařízení. Jako první začala za podpory 

ROP Jihovýchod modernizace interního pavilonu Nemoc-

nice Havlíčkův Brod, která také v létě letošního roku úspěš-

ně skončila. 

 V  roce 2008 kraj založil organizaci Vysočiny Educa-

tion, která má posílit podmínky pro rozvoj vzdělanosti 

v  kraji a  pomoci při efektivní využití až 800 milionů ko-

run z globálních grantů v  rámci evropských fondů. Akti-

vity této krajské příspěvkové organizace jsou shrnuty na 

www.vys-edu.cz.

 Rok 2009 byl obrovskou zkouškou stability nejen pro 

krajský rozpočet. Navzdory ekonomické krizi, která se po-

depsala na  životaschopnosti celé řadě obvyklých aktivit, 

přistupovala krajská samospráva odpovědně k investicím 

do  majetku nebo do  modernizace silnic, které pomohly 

částečně udržet sektorovou zaměstnanost v regionu. Vel-

kých úspor se kraji Vysočina podařilo v letech 2009 – 2010 

dosáhnout především díky elektronickým aukcím energií 

a plynu. Ušetřené desítky milionů korun pak pomohly za-

chovat standard v sociálních službách a zdravotnictví. Kraj 

také neomezil spolufi nancování evropských projektů a zá-

kladní dopravní obslužnost. 

 V  roce 2009 začaly krajský úřad i  kraj používat dato-

vé schránky. Společně s  Dolním Rakouskem uspořádala 

Vysočina historicky první přeshraniční Dolnorakouskou 

zemskou výstavu s názvem Rakousko – Česko. Rozděleni 

- odloučeni - spojeni“. Výjimečný projekt zaměřený na spo-

lečný historický a společenský vývoj Česka a Rakouska vi-

dělo více než 400 tisíc návštěvníků. Vysočina hostila také 

jednu z posledních akcí českého předsednictví EU, kterým 

bylo setkání lesních hospodářů z celé Evropy. 

 Jen krátce k  letopočtu 2010. Dvakrát jsme volili, a  to 

do  zastupitelstev obcí a  také do  Senátu Parlamentu ČR. 

V  tomto roce byly veřejnosti představeny nové nízko-

podlažní vlaky Regio-Shuttle, které se na regionálních že-

lezničních tratích v  počtu 17 kusů začnou objevovat už 

v polovině příštího roku. Do užívání byla předána tři nová 

výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje 

Vysočina ve Velkém Meziříčí, Jemnici a Přibyslavi.

Předání nejvyšších krajských ocenění

Zlatá podkova

Zlatá lyže
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Ξ Jihomoravský kraj

Desátý rok samosprávy ve znamení úspěšné bilance

 Putovní výstava Desítka – Jihomoravský kraj, více než 

úřad, předznamenala v roce 2010 řadu akcí, kterými jsme 

uctili desáté výročí obnovení krajské samosprávy v  Jiho-

moravském kraji. Region dostal k narozeninám nové logo, 

ve znamení jubilea byl Den otevřených dveří na krajském 

úřadu i  červnový Den Jihomoravského kraje na  brněn-

ském náměstí Svobody. Také slavnostní říjnový koncert, 

na němž byly předány Ceny Jihomoravského kraje osob-

nostem regionu. 

Výstava k  výročí měla co připomínat – ať už to bylo vy-

budování tří technologických a  biotechnologických in-

kubátorů v  letech 2003-2008, nebo zřízení Regionální 

rozvojové agentury, Jihomoravského centra na podporu 

integrace cizinců, vyhlášení stipendijního programu So-

MoPro na  léta 2009-2013, lákajícího do  regionu špičko-

vé vědce – výzkumníky ze zahraničí, založení úspěšného 

slevového programu Rodinný pas a Senior pas, úspěšnou 

soutěž o  nejlépe opravenou památku kraje, pořádanou 

od roku 2007, nebo podporu rozvoje venkova, jejíž objem 

kraj neomezil ani v době hospodářské recese. 

 Na mnohé z minulých deseti let kraj organicky navá-

zal v loňském roce. Do kategorie jednoznačných úspěchů 

patří červencové dokončení Integrovaného dopravního 

systému, který je svým propojením páteřní železniční do-

pravy s periferní dopravou autobusovou a s veřejnou  do-

pravou ve velkých městech republikovým unikátem. První 

etapa jeho budování začala v roce 2004 a zahrnovala hlav-

ně Brněnsko. Ta poslední začlenila do  systému 167 obcí 

Znojemska, takže nyní jeho služeb využívají občané všech 

673 obcí kraje a další téměř padesátka obcí z pěti soused-

ních krajů a států. Někde totiž spoje obsluhují i obce za ra-

kouskými či slovenskými hranicemi.  

 Také rozvoj brněnského mezinárodního letiště vloni 

pokračoval – navzdory hospodářské krizi, která ukrajovala 

z počtu přepravených osob. Poté, co kraj v roce 2006 za 245 

milionů korun vybudoval nový odletový terminál a později 

rekonstruoval také příletovou halu, pokračoval nákupem 

speciálních letištních autobusů a hasičského vozidla za cel-

kem 32 milionů korun v budování infrastruktury, odpoví-

dající požadavkům na  mezinárodní letiště v  schengen-

ském prostoru. Ani jednání s leteckými dopravci nezůstala 

na mrtvém bodě, takže během roku 2010 k dosavadním 

letům Brno-Londýn (Stansted) přibyly další spoje na lince 

Brno – Londýn (Luton), rozšířen byl počet týdenních spo-

jů s Moskvou (Vnukovo), do seznamu pravidelných spojů 

v sezóně přibyla linka Brno-Zadar, v listopadu byl zahájen 

provoz na lince Brno-Milán (Bergamo) a bylo dohodnuto 

další rozšíření nabídky od března 2011 o linku Brno – Řím 

(Fiumicino) a také Brno – Alicante, která spojí pravidelnými 

lety jihomoravskou metropoli s jihem Španělska. Po krátké 
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přestávce se podařilo obnovit také pravidelné přímé letec-

ké spojení s hlavním městem ČR – Prahou.

 Několikrát během roku vedení kraje v čele s hejtma-

nem Michalem Haškem při jednání s ministry dopravy ČR 

Gustavem Slamečkou i Vítem Bártou, stejně jako při schůz-

ce s  dolnorakouským zemským hejtmanem Erwinem 

Pröllem aktivně podpořilo přípravu rychlostního spojení 

Brno -Vídeň silnicí R 52, stejně jako další plánované strate-

gické dopravní stavby. Při srpnovém jednání s ministrem 

Bártou se hejtmanu Michalu Haškovi dostalo ujištění, že 

tunely pod ulicí Dobrovského v Brně budou jako nejdůle-

žitější stavba Velkého městského okruhu v Brně dostavěny 

a zkolaudovány v roce 2012. 

 V únoru výbor Regionální rady Jihovýchod schválil pro 

kraj dotace z Regionálního operačního programu ve výši 

238,7 milionu korun na 19 projektů z oblasti služeb v ces-

tovním ruchu, dopravní infrastruktury a  rozvoje města 

Brna. V  březnu následovalo přidělení dotací ve  výši 860 

milionů korun na projekty dopravní infrastruktury, nákup 

nízkopodlažních autobusů pro veřejnou dopravu, budo-

vání cyklostezek a dalších celkem 33 projektů. Nová Ne-

časova vláda se pokusila zvrátit dosavadní vývoj v čerpání 

prostředků z EU zastavením státního podílu na fi nancová-

ní těchto projektů ve všech krajích, ale nakonec se Asociaci 

krajů ČR  podařilo soustředěným tlakem a vyjednáváním 

toto rozhodnutí z  podstatné části zvrátit. Jihomoravský 

kraj si na  úhradu svého podílu na  projektech fi nancova-

ných z EU sjednal dvoumiliardový úvěrový rámec od Ev-

ropské investiční banky a postupně žádá o alokaci těchto 

prostředků do projektů rekonstrukce silnic druhé a třetí tří-

dy, zateplení zdravotnických objektů, snížení energetické 

náročnosti školních budov, doplnění infrastruktury brněn-

ského letiště, výstavby a dostavby deseti domovů pro seni-

ory ve všech okresech kraje, do rozvoje lázeňství a do ně-

kolika vědeckotechnických projektů. Že se to vyplatí, o tom 

svědčí jen příklad v červenci schvalované alokace patnácti 

investičních projektů za 509 milionů korun. Na celkových 

nákladech těchto akcí se úvěr z Evropské investiční banky 

bude podílet jen 22 procenty, ostatní prostředky kraj získá 

z vnějších zdrojů od EU a ze státních fondů.

 Výrazně do života kraje v  jubilejním roce zasáhly po-

vodně. I  když jejich rozsah nebyl tak velký jako v  letech 

1997, 2002 a 2006, ani neměly tak tragické následky jako 

v severních Čechách, i v roce 2010 musel hejtman Michal 

Hašek vyhlásit stav nebezpečí a zřídit povodňovou krizo-

vou linku. Není divu, že oslavy 10. výročí vzniku Integrova-

ného záchranného systému Jihomoravského kraje se nesly 

ve znamení díků za pomoc hasičů, zdravotnických záchra-

nářů i  policistů během povodní – nejen na  území kraje. 

Vždyť mnozí z nich se jako dobrovolníci podíleli na zása-

zích v severních Čechách. Kraj pamatoval na dobrovolné 
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hasiče dvaatřicetimilionovou dotací, určenou k  zlepšení 

materiálního vybavení, podpořil také činnost Vodní zá-

chranné služby ČČK. Rovněž obce, postižené povodní, 

dostaly od kraje fi nanční pomoc. Z iniciativy hejtmana se 

v  září Bezpečnostní rada kraje zabývala bezpečnostní si-

tuací v souvislosti s chystanými rozpočtovými škrty Minis-

terstva vnitra, které by znamenaly zrušení několika obvod-

ních oddělení Policie ČR a stanic Hasičského záchranného 

sboru. V rozpočtu kraje na rok 2011 pak zastupitelé schvá-

lili rezervu ve výši 20 milionů korun na případnou pomoc 

profesionálním složkám Integrovaného záchranného sys-

tému. Díky této iniciativě se podařilo rušení oddělení a sta-

nic – až na oddělení Policie ČR v Černé Hoře – zabránit. 

 Výčet významných událostí roku 2010 by nebyl úpl-

ný bez zmínky o březnové návštěvě britského následníka 

trůnu prince Charlese, bez vzpomínky na pracovní návště-

vu prezidenta Václava Klause v Brně a na  říjnové setkání 

hejtmanů s  prezidentem republiky v  Lánech. Bez připo-

menutí, že již v  srpnu 2010 hejtman Michal Hašek před-

stavil ministru zdravotnictví práci svého poradního sboru 

na Koncepci lůžkové péče v kraji a v prosinci po schůzce 

s představiteli Lékařského odborového klubu z nemocnic 

žádal vládu o jednání s lékaři, aby se zabránilo vzniku krizo-

vé situace v souvislosti s akcí Děkujeme, odcházíme. Nesmí 

chybět ani zmínka o půlmiliardové dotaci ministerstva kul-

tury na rekonstrukci zámeckých jízdáren v Lednici a jejich 

přeměnu na Multifunkční centrum. O schválení projektu 

vybudování Moravského vědeckého centra v pavilonu D 

na brněnském výstavišti. 

 Na  další desítky událostí, důležitých pro život kraje 

v roce 2010, nezbývá místo. Až na jednu: K důkazům věcné 

a střízlivé politiky kraje pod vedením ČSSD lze počítat fakt, 

že po červnovém rozbití dosavadní koalice krajským líd-

rem ODS se podařilo na dosavadní práci plynule navázat 

v nové koaliční sestavě ČSSD – KDU-ČSL, a že prosincové 

jednání zastupitelstva bez jediného „proti“ schválilo rozpo-

čet kraje na rok 2011. 
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Ξ Olomoucký kraj

 Olomoucký kraj se rozkládá ve  střední části Moravy 

a  zasahuje i  do  její severní části. Svou rozlohou se řadí 

k menším regionům a zaujímá osmé místo mezi 14 kraji 

v ČR. Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou me-

zistátní hranici s  Polskem, na  východě sousedí s  Morav-

skoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským 

krajem a na západě s krajem Pardubickým. Geografi cky je 

kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky 

Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou.

 Celkem 642 041 obyvatel (k 31. 12. 2009) Olomouckého 

kraje žije v 399 obcích, z nichž má 30 přiznaný statut města 

a 12 statut městyse. Statutárními městy jsou krajské město 

Olomouc a  město Přerov. Olomoucký kraj je tvořen úze-

mím 5 okresů – Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šum-

perk. Z hlediska územně-správního tvoří spolu se Zlínským 

krajem Region soudržnosti NUTS II – Střední Morava.

 Olomoucký kraj spravuje 3 098 km silnic druhé a třetí 

třídy, je jediným akcionářem akciové společnosti Nemoc-

nice Olomouckého kraje sdružující 3 nemocnice, je zřizo-

vatelem zdravotnické záchranné služby, 5 muzeí,  hvězdár-

ny, vědecké knihovny, archeologického centra, 32 zařízení 

sociální péče, 125 škol a  školských zařízení (67 středních 

škol – z toho 14 gymnázií).

 Olomoucký kraj je místem dvou turistických regionů. 

Každý je jiný, ale každý má své osobité kouzlo. Je vhodným 

místem pro milovníky hor, cykloturistiky a historických 

i  přírodních památek. Nejvýznamnější z  hlediska náro-

dopisného je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočin-

ku pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je 

město Olomouc s významnou památkou, jež je zapsána 

na  seznamu UNESCO – sloupem Nejsvětější Trojice. Pro 

milovníky historie jsou otevřeny brány hradů, zámků, zří-

cenin a muzeí, sportovcům se nabízí bohatá síť cyklotras 

či množství sjezdovek. Odpočinout si můžete v několika 

vyhlášených lázeňských centrech.

Domov pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou v Jedlí, 29 mil. 

Centrum sociálních služeb v Prostějově, 332 mil.

Budova pro historické fondy Vědecké knihovny v Olomouci, 38 mil. Kč

10 let Olomouckého kraje v obrazech

Sportovní hala v Mohelnici, 43 mil. Kč
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Nemocnice Přerov - nová kuchyně, 113 mil.

Most u elektrárny v Přerově, 180 mil. Kč

Tělocvična Gymnázia Šternberk, 49 mil. 

Obtokový kanál - most u plynárny v Olomouci, 540 mil. Kč

Okružní křižovatka v Prostějově, 27 mil. Kč

Stravovací pavilon Gymnázia Hejčín, 118 mil.

Ohlédnutí za rokem 2010 v Olomouckém kraji

 Také v  roce 2010 pokračovala rada kraje v naplňová-

ní svého programového prohlášení pro roky 2008 - 2012, 

které deklaruje, že prioritami krajské samosprávy jsou 

především školství, doprava, zdravotnictví, sociální oblast 

a rozvoj cestovního ruchu. Rok 2010 byl ovlivněn světovou 

hospodářskou krizí a česká ekonomika vykazovala známky 

recese. Rozpočet Olomouckého kraje byl nastaven na úro-

veň roku 2008. Úspory byly nalezeny především v provoz-

ních výdajích, a co je podstatné, kráceny nebyly fi nance 

na investice, ani dotační tituly pro obce, spolky a sdružení. 

 Ve všech oblastech, které jsou kraji ze zákona svěřeny 

tak mohly být zahájeny nebo ukončeny investiční akce 

různého charakteru. V  oblasti dopravy to byly například 

realizované průtahy obcemi (např. Skřípov, Dětkovice, 

Troubky), rekonstruované mosty v rámci programu za 40 

mil. Kč (Heřman, Moravičany, Hoštejn). V  oblasti školství 

lze vyzdvihnout například rekonstrukci budovy odbor-
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ného výcviku SOŠ gastronomie a služeb v Přerově nebo 

zahájení výstavby dlouho očekávaného Vzdělávacího cen-

tra pro slabozraké v hodnotě 240 mil. Kč, které bude stát 

v Olomouci. V oblasti zdravotnictví Olomoucký kraj spustil 

dotační titul na podporu vzdělávání lékařů před atestací. 

Dokončena byla rekonstrukce centrální kuchyně a prádel-

ny Odborného léčebného ústavu v Pasece za 17 mil. Kč. 

Zdravotnická záchranná služba pořídila vozové terminály 

za  18 mil. Kč a  vybavila vozy novou speciální technikou 

v hodnotě 25 mil. Kč. V sociální oblasti se podařilo zahá-

jit přípravu investičních akcí v  Domově seniorů Pohoda 

a Domově pro seniory v  Radkově Lhotě s plánovanými 

investicemi kolem 400 mil. Kč. V oblasti kultury a památ-

kové péče se například podařilo realizovat přístavbu de-

pozitářů Muzea Komenského v Přerově nebo vybudovat 

stálou expozici o historii Jesenicka v tamním vlastivědném 

muzeu. Rozvoj cestovního ruchu Olomoucký kraj podpořil 

zavedením příspěvků informačním centrům na svém úze-

mí. Finančně se podílel na vzniku moderního lyžařského 

areálu v Koutech nad Desnou, Veteran areny v Olomouci 

nebo zpřístupnění Arcibiskupského paláce veřejnosti. 

Významnou událostí roku 2010 byla nvštěva prezidenta 

České republiky Václava Klause v Olomouckém kraji 14.–

16. června, během které navštívil prezidentský pár řadu 

měst, obcí, podniků a institucí, kde se setkal s mnoha oby-

vateli našeho regionu.

 Olomouckému kraji se na  přelomu května a  června 

bohužel opět nevyhnuly lokální povodně. Rozvodněná 

řeka Bečva způsobila škody na Hranicku, Přerovsku, Lipen-

sku a Kojetínsku za více než 1 miliardu korun. Kromě ob-

rovského nasazení složek IZS a dobrovolníků při záchraně 

majetku či následné likvidaci škod se opět projevila také 

mnohokrát prověřená solidarita mezi kraji, ať už v rovině 

lidské, fi nanční nebo věcných darů.      
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Ξ Zlínský kraj

 Zlínský kraj se nachází ve  východní části České 

republiky, hraničí se Slovenskou republikou a zaujímá stra-

tegickou polohu v centru Evropy na hlavních dopravních  

tazích sever - jih a východ - západ. Na ploše 3 964 km2 žije 

necelých šest set tisíc obyvatel. V kraji je 305 obcí, z toho 

6 městysů, 29 měst a jedno statutární město (Zlín).

„Kouzlo rozmanitosti“ je slogan výstižně vyjadřující cha-

rakter Zlínského kraje, který se vyznačuje pestrou tvářností 

krajiny i množstvím kulturních památek rozličných stylů.

Ohlédnutí za deseti lety

Nejvýznamnější investiční akce realizované Zlínským 

krajem

 Od  svého vzniku realizoval Zlínský kraj až do  součas-

nosti přes 800 investičních akcí, do nichž byly z krajského 

rozpočtu vloženy přibližně dvě miliardy Kč. 

Nejvíce investic se uskutečnilo v  oblasti školství (290 

rekonstrukcí, modernizací apod.), 187 v  dopravě, 147 

ve  zdravotnictví, 114 v  sociálních službách, 62 v  kultuře 

a 5 investičních projektů se týkalo majetku krajského úřadu.

Za  všechny investiční akce lze namátkou připomenout 

například:

  • Dostavba a modernizace gymnázia v Lesní čtvrti ve Zlíně

  •  Výstavba nové sportovní haly v gymnáziu a Obchodní 

akademii ve Valašských Kloboukách 

  • Přístavba Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž

  •  Výstavba nového dvoupodlažního infekčního a plicní-

ho pavilonu v Krajské nemocnici T. Bati

  •  Rekonstrukce objektu sociální péče pro dospělé na Ve-

lehradě (Vicentinum)

  •  Otevření moderního onkologického centra v  Krajské 

nemocnici T. Bati ve Zlíně

  •  Vybudování středisek zdravotnické záchranné služby 

ve Zlíně, Valašském Meziříčí, Uherském Brodě a Bystřici 

pod Hostýnem

  •  Přestavba porodnicko-gynekologického oddělení 

v uherskohradišťské nemocnici

  •  Rekonstrukce Domova pro seniory v  Rožnově pod 

Radhoštěm 

  •  Vybudování specializovaného centra sociálních služeb 

v Domově důchodců v Kvasicích

  • Modernizace Domova důchodců v Lukově

  •  Rekonstrukce objektu v  areálu bývalých kasáren 

v Uherském Hradišti a v Kroměříži

  •  Záchrana chátrající kulturní památky – Baťova mrako-

drapu a jeho přebudování v sídlo Zlínského kraje a fi -

nančního úřadu

  • Stavební úpravy atria zámku ve Vsetíně

  •  Přeměna Památníku Velké Moravy v moderní interak-

tivní muzeum

  •  Vytvoření archeologicko-historické expozice v Muzeu 

Kroměřížska atd.

V současnosti Zlínský kraj pokračuje v budování strategic-

ké průmyslové zóny v Holešově, pracuje na vytvoření Kraj-

ského kulturního centra v části bývalého továrního areálu 

ve Zlíně a kromě toho je investorem dalších 37 rozpraco-

vaných akcí.

Baťova nemocnice – parkovací dům

Záchraná stanice – Valašské Meziříčí
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Propojení Zlínského kraje s dálniční sítí

 V  roce 2009 se završilo mnohaleté úsilí představitelů 

kraje a dobrá spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic, když

kraj konečně získal napojení na  dálniční síť prostřednic-

tvím dálnice D1.

Zvyšování kvality silnic druhé a třetí třídy

 V r. 2002 se Zlínský kraj začal prostřednictvím své or-

ganizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) starat 

o silnice II. a III. třídy. Ve správě ŘSZK je 574 km silnic II. tří-

dy a 1199 km silnic III. třídy. K těmto silnicím patří také 713 

mostů o celkové délce 7,8 km.

Na  krajských silnicích bylo realizováno 162 investičních 

staveb, z toho bylo 45 nově vybudovaných mostů a 117 

staveb zahrnuje výstavbu, modernizace nebo rekonstruk-

ce silničních úseků.

Zatímco v r. 2003 bylo 444 km vozovek v havarijním stavu, 

v r. 2010 je v této kategorii o 104 km méně.

V  r.2001 byla na  krajských silnicích 1 okružní křižovatka, 

v r.2010 je jich 15.

Od r. 2002 do r.2010 byly do silniční sítě vloženy fi nanční 

prostředky z rozpočtu kraje, státu i fondů EU ve výši dosa-

hující téměř šesti a půl miliardy Kč. Větší polovinu z toho 

představují investice (3.330 mil Kč) a 3.091 mil Kč činí pro-

vozní prostředky.

Kraj zavedl systém motivace občanů, které odměňuje 

za příkladné činy

 Zlínský kraj si vytvořil vícestupňový systém záslužných 

vyznamenání. Nejvýznamnější je záslužné vyznamenání 

I. stupně, které uděluje krajská rada za mimořádné a vý-

jimečné zásluhy. Záslužné vyznamenání II. stupně má 

podobu bronzové stolní medaile s  nápisem „Za  zásluhy 

o Zlínský kraj“ a hejtman ji uděluje za aktivní a dlouhodo-

bou činnost nebo za aktivity přispívající k rozvoji a propa-

gaci Zlínského kraje. Pamětní medailí pak hejtman oceňuje 

vybrané jednotlivce při jiných významných příležitostech.

 Mimo systém záslužných vyznamenání zpravidla kraj 

uděluje i další ocenění, mezi něž patří například:

  • cena PRO AMICIS MUSAE za přínos v kulturní oblasti

  • ocenění Lidová stavba Zlínského kraje

  •  ocenění nejlepších sportovců roku v anketě Sportovec 

Zlínského kraje 

  • ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 

  •  Cena Salvator za  mimořádný čin v  oblasti ochrany 

zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel  regionu 

  • ocenění nejoblíbenějších učitelů v anketě Zlatý Ámos, 

  •  ocenění pedagogických pracovníků za významný pří-

nos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, 

  •  ocenění žáků středních škol za  mimořádné úspěchy 

v mimoškolní činnosti 

  • ocenění dobrovolníků za dlouholetou práci s mládeží

  • ocenění v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje, 

  •  ocenění nejlepších internetových stránek měst a obcí 

v soutěži Zlatý erb atd.

Akce konané k desátému výročí Zlínského kraje:

Den kraje přilákal stovky návštěvníků

 Na začátku října zorganizovalo zlínské hejtmanství při 

příležitosti oslav 10. výročí vzniku Zlínského kraje „Den kra-

je“. Jeho program se odehrával nejen v sídle samotného 

Zlínského kraje, tedy památkově chráněném Baťově mra-

kodrapu, ale také v kulturních organizacích, které Zlínský 

kraj zřizuje, zejména v  muzeích celého regionu. Akce se 

setkala s mimořádným úspěchem a přilákala přes tisícov-

ku návštěvníků. Největším tahákem byla možnost projížď-

ky legendární Baťovou pojízdnou pracovnou, velkému 

zájmu setěšila také moderovaná diskuse s  hejtmanem 

Stanislavem Mišákem. K  příjemné atmosféře sobotního 

dne přispělo vystoupení populárních osobností a oblíbe-

ných muzikantů a  zpěváků, mezi nimiž nechyběla např. 

Jarmila Šuláková.
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Důstojný ofi ciální večer byl poděkováním všem, kdo 

pomohli rozvoji Zlínského kraje

 Na konci listopadu 2010 uspořádal hejtman Stanislav 

Mišák slavnostní večer, na který v roli hostitele pozval své 

předchůdce, Františka Slavíka, jenž stál v  čele Zlínského 

kraje v letech 2000–2004, a Libora Lukáše, hejtmana v le-

tech 2004-2008. Pozvání přijali také poslanci a senátoři Par-

lamentu České republiky, bývalí krajští zastupitelé a osob-

nosti kulturního a společenského života regionu. Stanislav 

Mišák poděkoval svým předchůdcům a  všem, kdo stáli 

u  zrodu, vytváření i  formování Zlínského kraje, za  jejich 

práci a  připomenul, že bylo potřebné tvrdě odpracovat 

nejen etapu úplných začátků, ale i následné období, kdy 

se krajům otevřely nové možnosti čerpání fi nančních pro-

středků z evropských zdrojů. Hejtman také zmínil, v jakém 

rozsahu byly realizovány investice na  krajském majetku 

a současně dodal: „Nejde jen o bezprostředně hmatatel-

né výsledky. Kraj je živý organismus, jehož hodnotu nelze 

měřit jen kvantitativně – například počtem realizovaných 

investic nebo opravených silnic. Kraj, to jsou především 

lidé a  jejich potřeby a příběhy, z nichž se píší dějiny, tra-

dice a kultura. A kraj bez lidí by byl jen barevnou skvrnou 

na mapě,“ řekl Stanislav Mišák a poděkoval všem, kdo při-

spěli ke zvelebování a rozvoji Zlínského kraje ať už na poli 

veřejné práce, ve vědě, v podnikání, ve sportu, kultuře či 

jiných oblastech života. 

Hejtman Mišák inicioval vznik knihy, která přibližuje 

historii i současnost Zlínského kraje 

 V listopadu 2010 vydal Zlínský kraj k desátému výročí 

prvních voleb do krajského zastupitelstva konaných v lis-

topadu 2000 „Putování časem Zlínským krajem“. 

„Naším záměrem bylo vylíčit kraj z hlediska jeho bohatých 

dějin i současné charakteristiky a mimo jiné také připome-

nout, že správní útvar, který se dnes nazývá Zlínský kraj, 

nese stopy po správním členění, jež se zde objevovalo už 

v  dávných dobách. Šlo nám o  to dát knížce univerzální, 

populárně naučný charakter a obsáhnout v ní tolik zajíma-

vých informací, aby našla své místo v knihovnách našich 

občanů,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák, který byl iniciá-

torem díla. Na dvou stech stranách vybavených bohatou 

fotodokumentací čtenáři najdou známá fakta i méně zná-

mé skutečnosti týkající se různých oblastí života Zlínského 

kraje. Tematicky je kniha členěna do následujících kapitol: 

Historické kontury správního členění, Přírodní tvář, Lidská 

sídla a jejich obyvatelé, Bez práce nejsou koláče, Zeměděl-

ství, myslivost, rybářství, Jak se v kraji cestovalo, Škola zá-

klad života, ve zdraví i v nemoci, Nejen chlebem živ je člo-

věk, Putování, cestování, volný čas, Ve zdravém těle zdravý 

duch, Stopy ducha a tvořivosti, Krajská samospráva. 

Knihu Putování časem Zlínským krajem hejtman Stanislav 

Mišák slavnostně „pokřtil“ 14. prosince 2010 na  tiskové 

konferenci ve Zlíně.

„Den kraje“

Křest knihy „Putování časem Zlínským krajem“
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Ξ Moravskoslezský kraj

Deset let od vzniku Moravskoslezského kraje 

 Uplynulo již 10 let od vzniku krajů jako vyšších samo-

správných celků. Ve vztahu k jiným institucím to  není ně-

jak zvláště dlouhé období, pokud se však začtete do násle-

dujících informací, zjistíte, že i za tak krátkou dobu došlo 

k jeho dynamickému rozvoji.  Moravskoslezský kraj si  vy-

dobyl dobrou pozici  mezi ostatními regiony.

Kraj v číslech 

   •  Počet obyvatel: 1  249  033 -  z  toho 639  929 žen 

a 612 104 mužů 

   •  V Moravskoslezském kraji žije více než 23 000 cizinců 

s povoleným pobytem

   •  Rozloha: 5 426,4 km2

   •  Počet obcí: 299, z toho 5 statutárních měst, 36 měst, 3 

městysy

   •  Moravskoslezský kraj je nejlidnatějším ze všech krajů 

České republiky

Krátká rekapitulace 

   •  12. listopadu roku 2000, kdy proběhly první volby 

do  zastupitelstev krajů, bylo zvoleno zastupitelstvo 

Moravskoslezského kraje. 

   •  K  1. lednu 2001 byla jmenována ředitelka krajského 

úřadu, 4. ledna rada kraje jmenovala prvních pět ve-

doucích odborů a  krajský úřad zahájil svou činnost 

v pronajatých prostorách. Budova krajského úřadu byla 

slavnostně předána do užívání dne 25. června 2001.

   •  Za uplynulých 10 let se konalo celkem 65 zasedání za-

stupitelstva kraje a bylo přijato  4 371 usnesení. Také se 

uskutečnilo celkem 389 schůzí rady kraje, na kterých 

bylo přijato 15 153 usnesení.

   •  V Moravskoslezském kraji pracuje 4 632  lékařů, fungu-

je 18 nemocnic,  2 825  ostatních zdravotnických zaří-

zení a 294 lékáren. 

   •  V kraji je celkem 170 galerií, muzeí a jejich poboček, pa-

mátníků a expozic, 1 památku „kulturní dědictví“, 14 ná-

rodních kulturních památek, 18 městských a 6 vesnic-

kých památkových zón, 5426 movitých a nemovitých 

kulturních památek a 3 městské památkové rezervace.

   •  V  regionu se nachází celkem  469 mateřských škol 

s 38 136 dětmi, 452 základních škol s cca 97 302 žáky, 

152  středních škol s cca 66 034 žáky, dvě  konzervatoře 

s 424  žáky, 13 vyšších odborných škol s cca 2 712 stu-

denty, 52 základních uměleckých škol s 26 577 poslu-

chači, 4 jazykové školy s právem státní jazykové zkouš-

ky s cca 939 posluchači a 5 vysokých škol a univerzit 

s cca 45 224 studenty.  

   •  V kraji se na poli poskytování sociálních služeb poda-

řilo postupně stabilizovat síť s více než 600 registrova-

ných sociálních služeb, které v úhrnu ročně hospodaří 
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s přibližně 3 miliardovým rozpočtem. Největší zastou-

pení mají služby sociální péče ( 326 služeb), dále služ-

by sociální prevence ( 215 služeb) a v neposlední řadě 

služby poskytující odborné sociální poradenství ( 65 

služeb).

   •  V  rámci příspěvkových organizací kraje působících 

v sociální oblasti kraj zajišťuje péči na více než 1 600 

lůžkách v domovech pro seniory a 1100 lůžkách v so-

ciálních službách pro lidi se zdravotním postižením.

Kraj a jeho příspěvkové organizace

Oblast školství 214

Oblast kultury 7

Oblast silničního hospodářství 1

Oblast sociální 24

Oblast zdravotnictví 11

 Kraj je zřizovatelem 257 příspěvkových organiza-

cí. Z  celkové účetní hodnoty nemovitého majetku kraje 

27 651 mil. Kč je drtivá většina nemovitostí předána k hos-

podaření těmto příspěvkovým organizacím. Jde o majetek 

v účetní hodnotě 26 440 mil.Kč, to je více než 95%. Tržní 

hodnota nemovitostí je samozřejmě násobně vyšší.

 Moravskoslezský kraj je jediný akcionář ve společnosti 

Letiště Ostrava, a.s., která provozuje v Mošnově Letiště Leo-

še Janáčka Ostrava dále je také 100% vlastníkem    Bílovec-

ké nemocnice a.s., Sanatoria Jablunkov, a.s. a Agentury pro 

regionální rozvoj , a.s. Ve třech společnostech máme ma-

jetkové podíly a to v KIC Odpady, a.s., VAK Brumtál, a.s. a Ko-

ordinátor ODIS, s.r.o. Jsme jediným zakladatelem obecně 

prospěšné společnosti Krajská energetická agentura.

Hospodaření kraje 

   •  V  roce 2004 se Moravskoslezský kraj poprvé podro-

bil ratingovému hodnocení mezinárodní ratingové 

agentury Moody´s. Našemu kraji bylo poprvé uděleno 

mezinárodní ratingové hodnocení na úrovni A3. V pro-

sinci 2006 byl rating zvýšen na úroveň A2 se stabilním 

výhledem. Ratingové ohodnocení na úrovni A2 si kraj 

udržel až do letošního roku.

   •  V  listopadu letošního roku byla mezi  Moravskoslez-

ským krajem a Evropskou investiční bankou  podepsá-

na smlouva o dalším úvěrovém rámci ve výši 2 mld. Kč 

pro fi nancování projektu Moravia-Silesia Regional Infra 

II. Tyto fi nanční prostředky budou využity převážně 

na úhradu podílu kraje u investičních akcí spolufi nan-

covaných z evropských fi nančních zdrojů.

   •  Kraj je každoročně podroben přezkoumání hospoda-

ření ze strany Ministerstva fi nancí, v  průběhu celého 

období nebyly v  hospodaření kraje zjištěny chyby 

a nedostatky.
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Můžeme nabídnout kulturní akce nadregionálního 

i světového významu

 Za deset let existence Moravskoslezského kraje se po-

dařilo nastavit a stabilizovat systém krajské podpory všech 

oblastí kultury – zážitkové kultury a folklórních aktivit, umě-

lecké činnosti, aktivit muzeí a galerií, literární a audiovizu-

ální činnosti, péče o památky a kulturní dědictví  a dalších 

kulturních činností. Důležitým nástrojem podpory kultury 

v  Moravskoslezském kraji jsou každoročně vyhlašované 

dotační programy. Dlouhodobě kraj fi nančně přispívá také 

na tradiční kulturní akce krajského a nadregionálního vý-

znamu – například Mezinárodní hudební festival Janáčkův 

máj, hudební festival Colours of Ostrava nebo Slezské dny 

v Dolní Lomné. Formou dotací na spolufi nancování pro-

vozních nákladů podporuje Moravskoslezský kraj činnost 

profesionálních divadel a  profesionálního symfonického 

orchestru, v oblasti knihovnictví jsou z rozpočtu kraje hra-

zeny regionální funkce knihoven. Každoročně v  prosinci 

u  příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených 

uděluje Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro au-

tory děl z  oblasti kultury, která přispívají k  poznání pro-

blémů občanů se zdravotním postižením a  podporuje 

myšlenku jejich společenské integrace. Kulturní činnost 

zabezpečuje také sedm příspěvkových organizací Morav-

skoslezského kraje v  odvětví kultury – Moravskoslezská 

vědecká knihovna v  Ostravě, Těšínské divadlo Český Tě-

šín s  dvojjazyčnou divadelní scénou, Galerie výtvarného 

umění v Ostravě a čtyři muzea, která se svými pobočkami 

tvoří základ muzejní sítě v kraji - Muzeum Těšínska, Muze-

um Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum v Bruntále a Muzeum 

Novojičínska. Mezi největší úspěchy lze zařadit realizaci 

projektu na záchranu Kapucínského kláštera s kostelem sv. 

Josefa ve  Fulneku a  akci „Rekonstrukce a  obnova Muzea 

ve  Frenštátě pod Radhoštěm“, na  které bylo vynaloženo 

celkem 65,5 milionů korun  a které byly spolufi nancovány 

z evropských fi nančních zdrojů.

Nové Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje.



39 ΞVÝROČNÍ ZPRÁVA 2010  Ξ  ASOCIACE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ξ AKTIVITY ASOCIACE KRAJŮ ČR V ROCE 2010

4.
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Ξ AKTIVITY ASOCIACE KRAJŮ ČR V ROCE 2010

Zasedání Rady AKČR

 V  roce 20010 proběhlo osm zasedání Rady Asociace 

krajů ČR (Rady AKČR), 

10. zasedání Rady AKČR - 15. ledna 2010 v Brně

 Čerpání evropských dotačních programů a  otázky 

zdravotnictví byly hlavními tématy jednání Rady Asociace 

krajů ČR, které se konalo na brněnském výstavišti. Hejtma-

ni vyzvali vládu k inventuře jednotlivých operačních pro-

gramů spravovaných ministerstvy. 

 Hostem jednání Rady Asociace krajů ČR byl ředitel 

Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák. Hejtmani 

s  ním vyjednávali zejména o  situaci po  úpravě sítě kar-

diovaskulárních center, jejichž seznam obsahuje Věstník 

Ministerstva zdravotnictví ČR, vydaný v závěru loňského 

roku. Podle hejtmana Běhounka je třeba pečlivě vážit 

jednotlivé kroky při soustřeďování odborné péče a  brát 

v  úvahu například fakt, že pacienti s  implantovanými 

kardiostimulátory budou pak v  trvalé péči ambulancí 

vybraných center, kam budou muset dojíždět mnohdy 

i do jiných krajů. Podle hejtmana Michala Haška se komu-

nikace Ministerstva zdravotnictví s  kraji příliš nezlepšila 

ani po odchodu ministra Julínka. 

11. zasedání Rady AKČR - 26. února 2010 v Jirkově

 Hejtmani zaujali stanovisko k  avizované pondělní 

stávce dopravců. Asociace krajů ČR ocenila včerejší roz-

hodnutí úřednické vlády Jana Fischera předložit v legisla-

tivní nouzi novelu zákona o DPH, která řeší problematiku 

zdanění zaměstnaneckých výhod. Hejtmani připomně-

li, že odpovědnost za  nynější vyhrocenou situaci nesou 

především lídři ODS Mirek Topolánek a TOP 09 Miroslav 

Kalousek. „

 Hejtmani oceňují rozhodnutí odborářů o  posunu 

jejich případných protestních akcí a  nadále respektují 

oprávněnost jejich požadavků.

 Rada vyzývá politickou reprezentaci a všechny posla-
necké kluby PSP ČR, aby využily vzniklý čas k  intenzivní-

mu řešení problému.  

 Jedním z  témat jednání hejtmanů byla oblast zdra-

votnictví. Hejtmani projednali postup krajských samo-
správ při řešení problematiky proplácení zdravotnických 

poplatků.Vyjádřili podporu ústeckému zastupitelstvu 

ve sporu s Ministerstvem vnitra ve věci kompetenční ža-

loby. Ostatní kraje mimo politické podpory vyjádřily i vůli 

se případně k žalobě připojit.

 Diskutovali rovněž o  úhradách záloh od  Všeobecné 

zdravotní pojišťovny krajským nemocnicím. Podle ně-

kterých hejtmanů jsou zálohy nízké. Je téměř jisté, že 

nemocnice kvůli jejich snížení neudrží kvalitu péče. Rada 

rozhodla o ustavení krizového týmu, který v této věci po-

vede jednání s Ministerstvem zdravotnictví.

 Rada Asociace krajů se také věnovala rušení možnosti 

implantace kardiostimulátorů v  některých krajských ne-

mocnicích. Hejtmani s tímto krokem nesouhlasí a budou 

v této věci nadále intenzivně jednat s MZd.

 Jeden z bloků jednání byl věnován i dopravě a čerpá-

ní peněz z evropských fondů. Hejtmani kritizují, že Česká 

republika ve využívání dotačních možností zaostává, při-

tom peníze určené regionům se podle nich daří využívat 

dobře. Chtějí proto nabídnout vládě, aby část peněz pře-

sunula právě regionům.

 Na  jednání hejtmanů vystoupila Gabriela Švecová 

z Úřadu vlády ČR k problematice Eurocenter. Na tato in-

formační centra Úřadu vlády ČR se občané mohou obra-

cet s veškerými dotazy týkajícími se Evropské unie. Úřad 

vlády přichází s návrhem spolupráce v  jednotlivých kra-

jích. Podle této nabídky by centra k informování o evrop-

ských záležitostech měla sídla na  jednotlivých krajských 

úřadech a  personálně by chod center zajišťoval nadále 

Úřad vlády. V  některých krajích, například ústeckém, již 
Eurocentra takto fungují.

12.  zasedání Rady AKČR - 26. března 2010 v Jablonci 

nad Nisou

 Hlavním tématem jednání Rady hejtmanů Asociace 

krajů České republiky, které se  konalo v Jablonci nad Ni-

sou, byla realokace prostředků z kapitoly Ministerstva pro 

místní rozvoj do regionálních operačních programů.

 Schopnost podstatně efektivněji tyto uvolněné fi -

nanční prostředky zpracovat a  přičlenit k  jednotlivým 

projektům je v současnosti více než zřejmá. 

 Omezení reálného rizika, že se za  stávajícího stavu 
nepodaří čerpat peníze z  Evropské unie je naprosto klí-

čovým faktorem, který vede Radu k dalším krokům v jed-

nání s předsedou vlády České republiky Janem Fischerem 
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a ministrem pro místní rozvoj ing. Vondruškou.

 Rada přijala doporučení komise pro životní prostředí 

asociace a  přijala usnesení vyzívající Ministerstvo země-

dělství aby bezodkladně navýšilo rozpočet pro splnění zá-

vazků plynoucích z rámcové směrnice EU o čištění měst-

ských odpadních vod.

 Hejtmani dnes v rámci programu rady navštívili také 

Ještěd, dominantu Libereckého kraje a hojně navštěvova-

né místo, které potřebuje vyřešit otázku dopravní dostup-

nosti. 

 Právě evropské peníze získané z  regionálního ope-

račního programu pomohou kompletně rekonstruovat 

hlavní přístupové komunikace k  horskému hotelu a  te-

leviznímu vysílači a  do  sportovního areálu v  úseku Vý-

přež-Ještědka-Ještěd. Opraví se vozovka, zpevní se svahy 

a krajnice, obnoví se odvodnění a opěrné zdi. Pro návštěv-

níky tak bude připraveno 2 826 m vozovky směřující k ob-

líbenému místu na severu Čech.

 Dalším bodem programu rady bylo vystoupení Vác-

lava Marka ze společnosti Česká hlava, který hejtmanům 

představil akci Machr roku, což je celorepubliková soutěž, 

při níž jde především o propagaci a popularizaci učňov-

ského školství. Loni se první ročník konal v Brně, letos má 

být 17. 9. v Liberci.  

 Závěrem byla rada seznámena s vývojem projektu Ná-

rodní sítě místních akčních skupin (MAS). Jsou to spole-

čenství veřejné správy (obcí, svazků obcí a mikroregionů), 

soukromé sféry a neziskových organizací, které chtějí spo-

lupracovat na rozvoji venkova a zemědělství a při získává-

ní fi nanční podpory z EU a z národních programů.

13. zasedání Rady AKČR - 23. dubna 2010 v Kroměříži

 Financování a nastavení koncepce dálniční sítě i sítě 

rychlostních komunikací, problematika možného zavede-

ní mýtného na silnicích II. a  III. tříd i dopracování a sjed-
nocení připomínek zákona o krizovém řízení, tím vším se 

zabývali hejtmani v rámci dvoudenního 13. zasedání Rady 

Asociace krajů ČR v Kroměříži.

 Při jednání novely zákona o  krizovém řízení hejtma-
ni v  reakci na  středeční jednání s  premiérem Fischerem 

a ministry, sdělili svá stanoviska týkající se vyvážení zod-

povědnosti hejtmanů a jejich pravomocí zabezpečit úko-
ly, které z této zodpovědnosti vyplývají. 

 V  rámci projednávání otázek dopravy byl spolu se 

svým týmem spolupracovníků přítomen jednání Rady 

Asociace krajů ČR i ministr dopravy Gustav Slamečka. Pra-
covní jednání bylo zejména o koncepci ministerstva do-

pravy ohledně rychlostních komunikací, dálnic, modelů 

fi nancování a krátce byla zmíněna také železniční dopra-

va.. 

 Diskutovalo se také o  možném zavedení mýtného 

na  silnicích II. a  III. tříd. Meritem věci je rostoucí zatěžo-

vání těchto silnic kamionovou dopravou, poté co bylo 

zavedeno mýtné na  dálnicích a  rychlostních komunika-

cích. Mnohdy je to také o  tom, že řidiči kamionové do-

pravy zvolí, prostřednictvím satelitní navigace umístěné 

ve  svých vozidlech, právě cestu po krajských silnicích II. 

a III. tříd, čímž si krátí cestu k cíli. Přitom se přepravují třeba 

po silnících, na jejichž rekonstrukci kraje za několik let vy-

naložily stovky milionů korun a kamionová doprava tyto 

silnice doslova ničí. .  

14. zasedání Rady AKČR - 25. 6. 2010 v Olomouci

 Rada Asociace krajů ČR se dnes shodla s  vedením 

Svazu měst a obcí ČR na nutnosti regulovat výherní hrací 

automaty. Obě organizace proto společným dopisem vy-

zvou rodící se koalici, aby byl tento bod zařazen do pro-

gramového prohlášení budoucí Nečasovy vlády. 

 Svaz měst a obcí ČR bude podporovat iniciativu mo-

ravských krajů na  realizaci protipovodňových opatření 

nazvanou Olomoucká výzva. Dokument podepsaný v zá-

věru května v Olomouci je adresován vládě, parlamentu 

a  politickým stranám.. Podle předsedy Vlasáka je Olo-

moucká výzva dobře připraveným dokumentem, který 

bude jeho svaz podporovat. 

 Hejtmani se dnes v Olomouci zabývali také čerpáním 

fi nanční podpory z evropských zdrojů po roce 2013, kdy 

skončí současné programovací období. Podle hejtmana 

Pardubického kraje Radko Martínka se regiony chtějí ak-

tivně zapojit do jednání o budoucí podobě této podpory. 

Kraje hodlají usilovat o směřování fi nancí například na vý-

stavbu obecní a krajské infrastruktury, komunikace, pro-

tipovodňová opatření, podporu podnikání a fi nancování 

vědy a výzkumu. 

 Předseda Rady Asociace krajů ČR Michal Hašek dnes 

získal podporu svých kolegů v  záměru nadále tento or-

gán řídit. Hejtman Hašek, který byl v parlamentních vol-

bách zvolen poslancem, zůstane i v čele Jihomoravského 

kraje. V  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nehodlá 
usilovat o žádnou funkci, chce být jen řadovým členem 

výboru a preferoval by zemědělský výbor. 

15. zasedání Rady AKČR - 25. srpna 2010 v Praze

 Hejtmani na 15.zasedání Rady AKČR vzali na vědomí 

rezignaci paní hejtmanky Plzeňského kraje doc. MUDr. Mi-
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lady Emmerové na funkci místopředsedkyně Rady Asocia-

ce krajů České republiky. Při této příležitosti členové Rady 

AKČR ocenili práci, kterou vykonala na této pozici, a podě-

kovali jí za spolupráci. Současně byl zvolen jednomyslně 

všemi přítomnými nový místopředseda Rady AKČR pan 

hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler. V  rám-

ci jednání bylo schváleno snížení počtu místopředsedů 

Asociace. Vedení Rady AKČR ve složení – předseda AKČR , 

hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, 1. mís-

topředseda AKČR, hejtman Pardubického kraje Mgr. Rad-

ko Martínek, místopředseda AKČR, hejtman kraje Vysoči-

na MUDr.  Jiří Běhounek, místopředseda AKČR, hejtman 

Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík a místopředseda 

AKČR, hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler.

16. zasedání Rady AKČR – 24. září 2010 v Olomouci

 Podpis memoranda s Národní radou osob se zdravot-

ním postižením ČR a spolupráce s Českomoravskou ko-

morou odborových svazů byly hlavními body 16. zasedá-

ní Rady Asociace krajů ČR, které se uskutečnilo 24. 9. 2010 

v Olomouci. 

 

 Předseda Rady Asociace krajů ČR Michal Hašek po-

depsal s Václavem Krásou předsedou Národní rady osob 

se zdravotním postižením memorandum o  koordinaci 

a vzájemná podpoře aktivit organizovaných ve prospěch 

života osob se zdravotním postižením. Obě organizace se 

shodly na podporování společných projektů, zaměřených 

na začleňování osob se zdravotním postižením do  spo-

lečnosti, na  podporování projektů zpřístupňujících pro-

středí pro osoby se zdravotním postižením, a to v rámci fi -

nančních možností jednotlivých partnerských krajů nebo 

na prosazování společných cílů a zájmů v rámci legislativ-

ního procesu. 

 

 Místopředseda Českomoravské komory odborových 

svazů Václav Pícl ocenil vzájemnou spolupráci krajských 

samospráv se zástupci odborů, úřadů práce, ale i zaměst-

navatelů a vzdělávacích institucí v rámci krajských tripar-

tit. Předseda Rady Asociace krajů ČR Michal Hašek dekla-

roval připravenost krajů být minimálně na této platformě 
odborům partnerem k jednání.

 Rada Asociace krajů uvítala prodloužení 8. výzvy z In-

tegrovaného operačního programu na  Rozvoj služeb 

eGovernmentu v krajích. Dále udělila záštitu tradičnímu 
veletrhu Regiontour, který se bude konat v  lednu 2011 

v Brně.

17. zasedání Rady AKČR - 12. listopadu 2010 ve Dvoře 

Králové

 Dopady plošných vládních škrtů do  oblasti zdravot-

nictví a  stabilizace lékařů i  zdravotnického personálu 

v této oblasti, jednání se zástupci Českého olympijského 

výboru či fi nancování regionálních operačních programů. 

Byla některá z témat, kterými se 12. listopadu 2010 zabý-

vali na  své 17. schůzi čeští a  moravští hejtmani v  rámci 

jednání Rady Asociace krajů České republiky v Náchodě. 

Hejtmani mimo jiné vyzvali ministra zdravotnictví Leoše 

Hegera, aby zasedl s  vedením krajů ke  kulatému stolu 

a hledal s nimi společně cestu z nynějšího chaosu v tom-

to resortu.

Všechny zápisy z  jednání Rady AKČR naleznete na  webových 
stránkách www.asociacekraju.cz v sekci Jednání Rady AKČR

Zahraniční vztahy 

Kongres místních a regionálních samospráv (CLRAE)

 Asociace krajů ČR má v Delegaci ČR v Kongresu míst-

ních a  regionálních samospráv Rady Evropy 3 členy a  4 

náhradníky. Další místa v  Delegaci obsazuje Svaz měst 

a obcí ČR. 

 Rada Evropy (založená v roce 1949, sídlo má ve Štras-

burku) je jednou z  nejvýznamnějších evropských orga-

nizací, jejíž hlavním posláním je ochrana lidských práv. 

V oblasti místní demokracie je nutno zmínit důležitou me-

zinárodní úmluvu Rady Evropy, kterou je Evropská charta 

místní samosprávy. Ta členské státy zavazuje k uplatňová-

ní pravidel, zaručujících politickou, správní a fi nanční ne-

závislost územní samosprávy. Kongres místních a  regio-

nálních samospráv je od r. 1994 poradním orgánem Rady 

Evropy. Pracuje na základě rezoluce Výboru ministrů RE. 

Členy delegace mohou být pouze volení zastupitelé.

 V Kongresu pracují zastupitelé všech 47 členských stá-

tů Rady Evropy. Celkem má Kongres 318 titulárních členů 

a 318 náhradníků. Na ČR připadá 7 titulárních členů a 7 

náhradníků. Delegaci České republiky do Kongresu míst-

ních a  regionálních orgánů Rady Evropy tvoří v Komoře 

místních orgánů zástupci Svazu měst a obcí ČR a v Komo-

ře regionů zástupci Asociace krajů ČR. 

 V průběhu roku 2010 se Kongres sešel ve Štrasburku 
na dvou plenárních zasedáních. První z nich se uskutečni-

lo ve dnech 17. až 19. března 2010. V průběhu třídenního 

jednání, na jehož počátku byl novým generálním tajem-
níkem zvolen Rakušan Andreas Kiefer, bylo přijato několik 

rezolucí a doporučení týkajících se problematiky klimatic-

kých změn, genderu v místní a regionální politice, místní 

demokracie na Islandu a dalších. Kongres schválil rovněž 

rezoluci související s volbami v Azerbajdžánu, které se ko-
naly v prosinci roku 2009.

 V  pořadí 19. plenární zasedání Kongresu se konalo 

ve dnech 26. až 28. října 2010. Kongres rozhodoval o svém 
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budoucím směřování i o prioritách na  léta 2011 a 2012. 

V rámci reformy bylo odhlasováno prodloužení mandátů 

členů Kongresu ze dvou na čtyři roky, což by do budouc-

na mělo zajistit větší kontinuitu. Odsouhlaseno bylo rov-

něž nahrazení dosavadního Stálého výboru Statutárním 

fórem složeným z předsedů jednotlivých delegací a čle-

nů Byra a  nahrazení stávajících čtyř statutárních výborů 

třemi. Během třídenního jednání zvolil Kongres též své 

nejvyšší představitele. Novým předsedou se stal Brit Keith 

Whitmore. Předsedkyně české delegace, poslankyně a za-

stupitelka kraje Vysočina Jana Fischerová, byla zvolena 

jedním ze sedmi místopředsedů Komory regionů. 

 V průběhu roku se pravidelně scházely také jednotlivé 

výbory Kongresu.

Výbor regionů

 Plenární zasedání v  roce 2010 proběhlo celkem pět-

krát, a to v termínech: 10. a 11. 2. 2010, 14. a 15. 4. 2010, 

9. a 10. 6. 2010, 4. – 6. 10. 2010, 1. – 2. 12. 2010.

Předsednictvo Výboru regionů zasedlo v termínech 10. 2. 

2010, 11. – 12. 3. 2010, 13. 4. 2010, 8. 6. 2010, 9. – 10. 

9. 2010, 4. 10. 2010, 30. 11. 2010.

 Každému plenárnímu zasedání předcházela schůzka 

národní delegace, na které členové domlouvali společ-

né pozice k  vybraným otázkám a  řešili administrativní 

a organizační záležitosti. Schůzky se konaly na půdě Za-

stoupení Prahy při EU v Pražském domě. 

I. personální složení delegace

 V  únoru proběhlo ustanovující plenární zasedání 

s mandátem na 5-ti leté funkční období (funkční období  

Výboru regionů bylo prodlouženo z  4 na  5 let Lisabon-
skou smlouvou). V únoru se členy české národní delegace 

stali níže uvedení představitelé místní a krajské samosprá-
vy ČR: 

Nominováni AK ČR – řádní členové

• Pavel Bém (P)

• Stanislav Eichler (P/N)
• Roman Línek (P/N)

• Josef Novotný

• Jana Vaňhová

• Jaroslav Palas

• Jiří Zimola

Nominováni AK ČR - náhradníci

• Jiří Běhounek
• Milada Emmerová

• Lubomír Franc

• Radko Martínek

• Stanislav Mišák

• David Rath
• Martin Tesařík

Členové české národní delegace po celý rok pracovali v 6 

komisích Výboru regionů, a to v komisích:

CIVEX  (p. Línek, pí. Langšádlová, p. Palas, p. Osvald)

COTER  (p. Zimola, p. Palas, p. Osvald, p. Thoma)

NAT  (pí. Vaňhová, p. Zimola, p. Bytel, p. Thoma)

ENVE  (p. Bém, p. Eichler, pí. Vaňhová, p. Bytel)

ECOS  (p. Eichler, p. Novotný, p. Línek, p. Thoma)

EDUC  (p. Novotný, p. Bém, p. Kubata, pí. Langšádlová)

 V únoru 2010 byl předsedou české národní delegace 

znovu zvolen primátor Prahy pan Pavel Bém, místopřed-

sedou pan Petr Osvald. Členy předsednictva pan Pavel 

Bém (náhradník pan Roman Línek) a pan Petr Osvald 

(náhradník pan Stanislav Eichler). 

Členové české delegace dále byli nominováni na  tyto 

posty:

Roman Línek  –  člen pracovní ad hoc komise pro bu-

doucí uspořádání Výboru regionů

Petr Osvald  – člen  pracovní komise pro Turecko 

Josef Novotný  –  člen v  pracovní skupině pro Chor-

vatsko 

Stanislav Eichler  –  náhradník v  pracovní skupině pro 

Západní Balkán a  náhradník v  pra-

covní skupině pro FYROM

Sylva Kováčiková –  náhradnice v  pracovní skupině pro 

FYROM

 Nominace všech výše uvedených členů schválilo 

předsednictvo Výboru regionů 10. 2. 2010. 

 Po  ztrátě mandátů po  komunálních volbách se de-

legace v  redukovaném počtu členů (k  1. 12. 2010 měla 

delegace 7 plnoprávných členů) na  svém prosincovém 

zasedání usnesla na následujících změnách:

 Předsedou české delegace byl zvolen pan Stanislav 

Eichler. Místopředsedou delegace byl znovu potvrzen 

Petr Osvald.

 Novými členy předsednictva Výboru regionů byli 
zvoleni p. Roman Línek a  jeho ad personam náhradni-

ce pí.  Jana Vaňhová. Členy předsednictva dále zůstali 

p. Petr Osvald 
a jeho náhradník ad personam p. Stanislav Eichler.

II. Další aktivity členů:

Petr Osvald, Stanislav Eichler – opakovaně vystoupili 
za PES v rámci debat s komisařem a k tématu složení Vý-

boru regionů na plenárním zasedání Výboru regionů.

Jana Vaňhová – v  rámci komise ENVE obhájila návrh 

na studijní cestu komise do Ústeckého kraje (bude se ko-
nat na jaře 2011).
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Petr Osvald, Roman Línek, Jana Vaňhová, Stanislav 

Eichler – předložili pozměňovací návrhy k  několika sta-

noviskům VR, např. směrnice EIA, urbánní politika atd., 

společně s  dalšími členy české delegace průběžně byli 

podepsáni pod dalšími pozměňovacími návrhy, podáva-

nými jinými členy Výboru regionů. 

III. Situace ohledně nového složení Výboru regionů

•  Lisabonská smlouva stanoví strop 350 (aktuálně 344 

členů), tento strop má být udržen i  po  jakémkoliv 

rozšíření.

•  Na podzim 2009 velké státy začaly neformálně tlačit 

myšlenku přeskupení křesel pod záminkou rozšíření, 

fakticky ovšem šlo o  snížení počtu členů pro malé 

a středně velké státy na úkor států velkých.

•  Protest některých středně velkých států (včetně ČR 

– prostřednictvím p.  Línka a  p.  Osvalda na  zasedání 

předsednictva VR) vedl ke smetení návrhů a ke vzniku 

ad hoc skupiny, která začala celou věc řešit na svých 

zasedáních v únoru, červnu a září 2010.

•  Česká pozice byla následující:

 •  jakékoliv změny v počtech členů akceptujeme až 

po rozšíření

 •  do  té doby trváme na  12 členech pro českou 

delegaci

 •  držet současné stropy, tj. max. 24 členů a  min. 

5 členů na národní delegaci, všechny úbytky čle-

nů jsou možné i do budoucnosti jen v rámci stro-

pů. Jsme připraveni se vzdát počtu míst výlučně 

ve prospěch rozšíření.

 •  Odmítáme přímé srovnávání s Evropským parla-

mentem, jehož kompozice je založena na jiných 

principech než složení VR.

•  Finální znění doporučení Radě a Komisi o složení Vý-

boru regionů bylo schváleno plenárním zasedáním 

v říjnu 2010.

•  O situaci ve Výboru regionů a probíhajících debatách 

bylo průběžně informováno Stálé zastoupení ČR při EU.

•  Pozici české delegace se podařilo obhájit, a  to 

ve všech bodech. Pozice byla obhájena jak na zářijo-

vém zasedání ad hoc komise, tak na říjnovém plenár-
ním zasedání. 

www.asociacekraju.cz

 Asociace krajů ČR provozuje webové stránky na do-

méně www.asociacekraju.cz. Náplň stránek tvoří infor-
mace o  AKČR, programy a  zápisy z  jednání Rady AKČR, 

tiskové zprávy AKČR, kalendář akcí, kontakty, důležité od-

kazy. V rubrice Zprávy z krajů využívá AKČR zpravodajství 
ČTK a také aktuální informace od jednotlivých krajů. Ak-

tuální informace se objevují také v rubrice Informujeme. 

Některé komise a pracovní skupiny využívají také prostoru 

uzavřeného diskusního fóra na těchto stránkách.

Záštity AKČR

 Asociace krajů ČR se při své činnosti setkává s mno-

ha žádostmi o podporu nejrůznějších projektů a při jejich 

udělování vždy zohledňuje jejich přínos pro kraje. Pod-

poruje ty aktivity, které život v krajích pomáhají zlepšit či 

přispívají k informovanosti občanů.

V roce 2010 AKČR uctila svou záštitou následující projekty:

• FOR ARCH 2010

• Folklorní sdružení ČR:

 – VII. Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark, 

26. – 31. 8. 2010

 - XVIII. Mezinárodní festival dětských folklorních sou-

borů „Písní a tancem“, 9. - 12. 9. 2010 v Luhačovicích

 – X. Koncerty „Zpěváček – Slávik“ a  „Zpíváme pro 

radost“, 9. – 10. 10. 2009

 – XVI. Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových 

písní „Zpěváček“, 14. – 15. 6 2010 ve Velkých Losinách

• Salima 2010

• Český svaz zpracovatelů masa: 

 – Salima -3.3. 2010,

 – Výstava Země živitelka 27. 8. 2010,

 – Skalský dvůr 2010,

 – Zakončení oslav- Národní zemědělské muzeum, 

 – soutěž „Řeznická sekera- 24. 4. 2010“ 

 – soutěž „Přehlídka odborných dovedností“

• Zlatý erb 2010

• Bibiloweb 2010

• ISSS 2010

• Festival Americké jaro 2010

• Konference Porta Moravica 2010

• 14 klenotů v srdci Evropy - Jana Berg

• Má vlast – setkání krajů na Vyšehradě 2010

• Festival fotbalového srdce 2010

• TOP EXPO: 

 – soutěž „Česká dopravní stavba roku 2009“, 

 –  soutěž„Český energetický a ekologický projekt roku 

2009

• Arnošt Lustig – devět životů

• Agrární komora ČR:

 –  Konferenci nevládních agrárních organizací nových 

členských zemí EU TECHAGRO 2010
• Vesnice roku 2010

• ABF,a.s.

 –  SUSO – soutěžní přehlídka řemesel 2010

• EKO-COM :

 –  cyklu odborných konferencí zaměřených na proble-
matiku nakládání s  komunálními odpady a  zpětný 

odběr odpadů a  vybraných produktů s  názvem 

Odpadové dny 2010
• Dějepisná soutěž gymnázií 2010 – Cheb

• Machři roku 2010

• Rodinné zlato:

 –  cyklus pořadů pro Českou televizi o památkách ze 

seznamu UNESCO na území České republiky
• Poklady Moravy - výstava
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•  Nad oblaky aneb každý může být hvězdou – celo-

státní festival handicapovaných talentů

• Zlatý Ámos 2010/2011

• Mezinárodní kongres nájemníků IUT

• Výstaviště Lysá nad Labem:

 - Zemědělec 2010 a 2011

 - Regiony České republiky 2011

 - Natura Viva 2011

• Konference URBANUS 2010

• Soutěžní přehlídka řemesel SUSO 2010/2011

• Miss Junior 2010

• Konference Moravské obce a města 2010

• Veletrh GO a REGIONTOUR 2011

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 zasedala 

v  roce 2010 celkem 4x a  průběžně hlavní problematiku 

konzultovala, vedle toho proběhla další jednání předsedy 

a  místopředsedů se zástupci Ministerstva vnitra ve  věci 

výzvy č. 08 IOP a dalších oblastí rozvoje eGovernmentu 

všeobecně a také jednání s Komisí informatiky Svazu měst 

a obcí o spolupráci při aktivitách zaměřených na podporu 

elektronizace veřejné správy. Základním tématem všech 

jednání komise byla příprava projektů krajů do výzvy č. 08 

Integrovaného operačního programu (IOP).

 Komise upozornila na to, že na centrální úrovni se vý-

razně projevují škrty v rozpočtu a ministerstvo vnitra má 

problémy s kofi nancováním jednotlivých projektů z Inte-

grovaného operačního programu - týká se to jak základ-

ních registrů, tak budování komunikační infrastruktury ve-

řejné správy. Úspěšný je rozvoj Czech Pointů jak z hlediska 

počtu stanovišť tak i rozšiřování nabízených služeb, stejně 
tak se podařilo odstranit většinu problémů s informačním 

systémem datových schránek i díky spolupráci s Komisí 

pro informatizaci krajů AKČR. Zásadním tématem byl ná-

vrh ministerstva fi nancí na zpoplatnění služeb Datových 

schránek pro instituce veřejné správy, který byl po  kriti-
ce ze strany AKČR, SMO i  ostatních ministerstev stažen. 

V souvislosti s problémem kofi nancování již běžících pro-

jektů eGovernmentu je zarážející snaha Ministerstva vnit-
ra o přerozdělení části prostředků v IOP na další informa-

tické projekty.

 V  souvislosti s  výzvou č. 08 IOP byla průběžně řešena 

otázka společného postupu při zadávání veřejných zakázek. 

Po posouzení v krajích se zakázky na krajích řeší individuálně.

 Komise projevuje obavy o budoucnost eGovernmen-

tu v České republice. 

Komise Rady AKČR pro školství a sport

Předseda: Bc. Radek Cikl , Liberecký kraj 

Místopředsedové: 

Mgr. Věra Palková Moravskoslezský kraj

PhDr. Jiří Nosek Královéhradecký kraj 

V roce 2010  proběhlo šest jednání .

Personální změny

 Radní Jihomoravského kraje Mgr. Jiří Janda byl nahra-

zen radním Ing. Stanislavem Juránkem, který se zúčastnil 

jednání v  Sepetné. Náměstkyně Ing.  Marie Kousalíková 

ukončila po podzimních volbách svou činnost. Do funkce 

náměstka primátora Magistrátu hl. města Prahy byl zvo-

len Ing. Antonín Weinert, CSc.

Členové Komise byli usnášeníschopní na  všech jed-

náních mimo jednání v Mariánských Lázních, kde je-

den člen Komise hlasoval Per Rollam.

 Všechna jednání řídil předseda Komise Bc. Radek Cikl. 

Na jednání Komise byli zváni hosté s cílem operativně ře-

šit problémy vzniklé v oblasti vzdělávání či seznámit členy 

Komise s  koncepčními záměry ve  vzdělávání. Zasedání 

v Sepetné se zúčastnili mimo jiné i vedoucí odborů škol-

ství, mládeže a  tělovýchovy krajských úřadů. Hosty byli 

pracovníci MŠMT ČR, jmenovitě pak Ing.  Petr Špirhanzl, 

Ing. Tomáš Kažmierski, Ing. Ladislav Němec, dále senátoři 

PhDr. Jaromír Jermář a PhDr. Marcel Chládek, MBA. 

Stěžejní témata jednání byla podložena přijatými 

usneseními.

Členové Komise projednávali:

•  otevřený dopis ministryni školství, v  němž učitelé   
Plzeňského kraje, pracovníci SPC Plzeňského kraje 

a  odboru školství, mládeže a  sportu Krajského úřa-
du Plzeňského kraje reagovali na tendenční kampaň 

probíhající v médiích za veřejné podpory vedoucích 
pracovníků MŠMT namířenou proti fungujícímu systé-

mu vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

•  integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
která musí být vždy podmíněna respektováním názo-

ru odborníků.

•  otevřenou výzvu Kraje Vysočina k neprodlenému za-

hájení kroků vedoucích ke standardizovanému výstu-

pu žáků ze základní školy.

•  nezbytnost navýšení technické pomoci v  rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost (OP VK) na  pokrytí personálních nákla-

dů a  zajištění personálního navýšení. Důvodem byl 
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poddimenzovaný stav zaměstnanců a  hrozící riziko 

nemožnosti uřízení globálních grantů OP VK. 

• otázku udržitelnosti projektů OPVK.

• záměr MŠMT ČR na vytvoření šablon pro střední školy.

•  návrh materiálu Doporučené výše možného promi-

nutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové káz-

ně u projektů realizovaných v rámci Operačního pro-

gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

•  informaci o délce udržitelnosti projektů v oblasti prio-

ritní osy 1 a 3 a problematice fi nancování.

•  nutnost vyvolat jednání s  vládou ČR ve  věci zrušení 

7,5% kofi nancování Regionálních operačních progra-

mů ze strany státu; tento zásah stojí mimo uzavřené 

smlouvy na úrovni vlády České republiky.

•  nezbytnost vyvolat jednání na úrovni vlády s němec-

kou stranou ve věci aktivity Ústředního řemeslnického 

svazu v Berlíně, který řeší problém nízkého zájmu mla-

dých lidí o vzdělání v řemeslných oborech a zároveň 

nedostatek takto vzdělaných absolventů na trhu prá-

ce náborem učňů v České republice.

•  otázku nejasností při nově navrženém fi nancování 

pedagogických a nepedagogických pracovníků, a to 

zvláště s ohledem na rozpočtové určení daní.

•  nezbytnost vyvolání jednání s MŠMT ČR z důvodu, že 

řada systémového fi nancování přešla pod fi nancování 

grantové (př. ONIV – ostatní neinvestiční výdaje), což 

nelze považovat za optimální zvláště z důvodu časo-

vého omezení čerpání fi nančních prostředků z evrop-

ských fondů.

•  návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a  rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR.

•  otázku víceletých gymnázií, která by měla být určena 

pro obzvláště talentovanou mládež. Přijímání by se 

mělo pohybovat na úrovni 5 %.

• hodnotou H pro rok 2011.

•  nutnost hledat cesty, jak současně se snížením kapa-

cit veřejných středních škol snížit i kapacity středních 

škol ostatních zřizovatelů, např. snížením procent 

dotace na žáka.

•  úpravou § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o  pedagogic-

kých pracovnících. Členové Komise požadují uvést 

v platnost původní návrh MŠMT ČR k proplácení přes-

početných hodin a v souvislosti s tím změnit i meto-

diku MŠMT ČR.

•  souhlas s navýšením platů dle nových tarifních tabu-

lek u nepedagogických pracovníků.

•  přesun fi nančních prostředků ve  výši 1,5 mld. Kč 

do  oblasti podpory 1.5 Zlepšování podmínek pro 

vzdělávání na středních školách.

•  přesunutí fi nančních prostředků ve výši minimálně 1 

mld. Kč do globálních grantů krajů, prioritní osy 1.

•  požadavek nestanovovat ve  vyhlašovaných výzvách 

globálních grantů závazek udržitelnosti.

•  potřebu vytvoření ve spolupráci s Ministerstvem prá-

ce a  sociálních věcí fi lozofi e a  dlouhodobé syntézy 

potřeb na  trhu práce, pomocí nichž by Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo strukturova-

ný odhad vývoje studijních a učebních oborů podle 

jednotlivých krajů.

•  otázku vztahující se ke  struktuře oborů na  středních 

školách. Považují za potřebné nerozšiřovat další střed-

ní školy a otevírání nových solitérních oborů.

•  Dlouhodobý záměr ČR. Požádali MŠMT ČR o informaci, 

z jakých zdrojů byly prezentované informace čerpány.

•  potřebnost zpracování metodiky vyřizování žádostí 

na asistenta pedagoga.

Členové Komise podpořili:

• anketu o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.

•  pohybový program Roberta Změlíka a Romana Šebr-
leho „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ urče-

ný pro žáky základních škol.

•  projekt Svazu důstojníků a  praporčíků Armády ČR 

„Obrazy z českých dějin 1914 – 2004“.

•  výzkum a mapování speciálních pedagogických cen-
ter (SPC) a doporučili odborům školství spolupracovat 

s Univerzitou Palackého v Olomouci – řešiteli projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost „Inovace činnosti SPC posuzováním vzdě-

lávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“. 

•  projekt „Žijeme Londýnem“ s  doporučením lépe 

strukturovat rozpočet, který v předložené podobě ne-
odpovídá fi nančním možnostem jednotlivých krajů.  

 Členové komise se zabývali otázkou přípravy státní 

maturity, vyhodnocením MAG 10 a výstupním hodnoce-

ním žáků 5. a 9. tříd základních škol. 
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Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči

Předseda:

 Ing. Tomáš Škaryd, Kraj Vysočina

Místopředsedkyně:

Bc. Jana Ryšánková, Ústecký kraj 

 Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči se 

roce 2010 sešla čtyřikrát

 V únoru 2010 rezignovala na svoji funkci předsedky-

ně Bc. Jana Ryšánková a došlo k vzájemné výměně funkcí 

s místopředsedou Ing. Tomáše Škarydem, který z pozice 

místopředsedy přešel do funkce předsedy komise.

Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči v roce 

2010 řešila hlavně problematiku:

•  plány ochrany MPR a MPZ

•  činnost Komise ministra kultury pro nakládání 

s památkovým fondem

•  dotační tituly vyhlašované Ministerstvem kultury

•  společné kulturní projekty krajů

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 2010 sešla třikrát 

a věnovala se zejména tématům:

•  OP Lidské zdroje a zaměstnanost

 •  Komise projednávala 42. vyhlášenou výzvu tzv. 

Smart administration a výzvy č. 57  na vzdělávání

 •  Komise sledovala celkový vývoj v OP LZZ - uzavře-

né výzvy zaměřené na zvyšování kvality a efekti-

vity fungování veřejné správy. Kraje v současnosti 

preferují především vzdělávání zaměstnanců úřa-

dů v jazycích a informačních technologiích

•  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 •  Komise řešila závěry z  jednání Monitorovacího 

výboru, který navrhl přesun2,5 mld. Kč z uspoře-

ného individuálního projektu v objemu 1,5 mld. 
Kč do nově vytvořené oblasti podpory 1.5 – Zlep-

šování podmínek pro vzdělávání na  středních 

školách, tzv. šablony pro střední školy a na navý-

šení Globálních grantů OP VK v oblasti podpory 

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání o 1 mld. Kč., 
který podpořila svým usnesením

 •  Komise řešila i zpožděné proplácení Souhrnných 

žádostí o platbu, které je až 1 rok od předložení 
žádosti a  v  důsledku by mohlo vést k  zastavení 

fi nancování projektů

•  OP Technická pomoc

 •  Komise řešila nastavení procesu přesunu pro-

středků mezi OPTP a ROP v rámci oblasti podpory 

3.2. Podpora absorpční kapacity. 

•  ROP

 •  Komise projednávala změny ve fi nancování ROP: 

návrh vlády na zrušení spolufi nancování ROP ze 

státního rozpočtu ČR. Tento návrh neprošel při-

pomínkovým řízením a spolufi nancování ROP ze 

SR v roce 2011 zůstane zachováno ve výši 7,5% 

•  IOP

 •  Komise řešila návrh přesunu alokací z IOP do ROP 

v rámci priorit 1,2,3 a 5.

 •  Komise řešila návrhu úprav programového doku-

mentu IOP 

 •  Komise projednávala vyhlášenou 8. výzvu na Roz-

voj služeb e-governmentu v krajích a problémy 

s fi nancováním ex-post, které by zatížily rozpočty 

krajů

 Na  základě dopisu předsedy Komise RREZ ředitelce 

IOP byla přislíbena změna způsobu fi nancování ve  pro-

spěch krajů - fi nancování projektů na  základě kontroly 

nezaplacených faktur. Doba mezi vynaložením fi nančních 

prostředků a  jejich proplacením bude zkrácena na  dva 

týdny.

•  Kohezní politika 2014+

 •  Komise sledovala diskuzi k budoucnosti kohezní 

politiky.

 •  Komise navrhla zřízení pracovního týmu pro pří-

pravu pozice regionů pro budoucí programova-

cí období EU 2014 - 2020 regionů ČR „REGIONY 

2014+“.

 •  Komise navrhla nominovat do pracovního týmu 

pro přípravu pozice regionů pro budoucí progra-

movací období EU 2014 - 2020 regionů ČR „RE-

GIONY 2014+“ členy Výkonné koordinační skupi-
ny pro záležitosti evropských fondů Rady AK ČR 

doplněné o zástupce z ostatních krajů a ředitele 
Úřadů regionálních rad. 

 •  Rada AK ČR pověřila Mgr. Martínka koordinací ak-
tivit související s budoucím plánovacím obdobím 

a byl ustanoven Řídící výbor regionů.

 •  Komise se usnesla, že v současné době je důleži-

té prosadit politiku soudržnosti a prosazení prio-

rit regionů do budoucí kohezní politiky. V přípa-
dě vazby budoucího období pouze na Strategii 

2020, budou kraje své priority obhajovat velice 

těžce. Kraje by měly zaujmout jednotné stano-
visko v  dalším vyjednávání s  Ministerstvem pro 

místní rozvoj o  budoucnosti kohezní politiky 

po roce 2013. Proto je potřeba defi novat priority 

jednotlivých krajů a prosazovat je jako jednotná 

regionální témata, která budou prezentována 
na národní úrovni.

• Brownfi elds

 •  Komise navrhla  řešit okamžitě a systémově rege-
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neraci BF a  iniciovat k tomu nové projednání již 

zpracované a aktualizované komplexní „Národní 

strategie regenerace

 •  Komise podpořila posílení koordinační činnosti 

CzechInvestu v  oblasti BF včetně posílení spo-

lupráce na  krajské úrovni (např. při projednává-

ní, aktualizaci a následné implementaci Národní 

strategie regenerace BF, naplňování Národní da-

tabáze BF).

 •  Komise navrhla předložit za  celou Asociaci kra-

jů ministrovi MPO a  předsedovi vlády žádost 

o  aktualizaci, projednání, schválení a  následnou 

implementaci Národní strategie regenerace BF 

(komplexní verzi) v  ČR jako právně závazného 

dokumentu pro řešení BF v ČR.

• Další

 •  Komise projednávala např. Zásady urbánní politi-

ky -  rámcovým dokumentem, který se zaměřuje 

na koncepční rozvoj měst, na vztahy mezi městy 

a venkovem.

 Celou řadu úkolů v oblasti působnosti Komise zajišťo-

vala na pracovní úrovni Výkonná koordinační skupina 

AK ČR pro záležitosti evropských fondů. Připravovala 

podklady pro rozhodnutí Komise a předjednávala návrhy 

se zástupci dotčených institucí.

Komise Rady AKČR pro dopravu

Předseda:   

Ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana, Zlínský kraj 

Místopředsedové: 

Ing. Libor Joukl, Kraj Vysočina    

Jan Tichý, Pardubický kraj

 Komise Rady AKČR pro dopravu v roce 2010 jednala 

pětkrát.

 V průběhu roku došlo ke změně v obsazení předsedy 

a místopředsedů.
Změny v obsazení členů komise: 

na funkci předsedy komise rezignoval Mgr. Michal Hašek,
Rada usnesením 342 jmenovala předsedu komise Ing. Ja-

roslava Drozda a místopředsedu komise Ing. Libora Joukla.

Komise se hlavně zabývala těmito důležitými tématy:

Dopravní obslužnost v krajích:

•  Specifi ka pravidelné a nepravidelné veřejné dopravy

•  Zajišťování dopravní obslužnosti na území kraje, infor-

mace z jednání vedoucích oddělení veřejné dopravy 
krajů ČR ve Zlíně

•  Postavení a působnost organizátorů veřejné dopravy 

v krajích
•  Integrovaný dopravní systém JmK

Železniční doprava:

•  Střednědobý rozvoj regionální železniční dopravy ČR

•  Harmonogram a  věcné plnění výběrových řízení 

na pořízení nových kolejových vozidel v rámci všech 

krajů 

•  Návrh kriterií a harmonogramu otevírání trhu v dálko-

vé železniční dopravě

•  Žádost Českých drah a.s., krajům ČR na zvýšení ekono-

micky oprávněných nákladů uvedených v předpoklá-

dané výši prokazatelné ztráty

•  Rozpočet SŽDC pro rok 2011 a perspektivy využívání 

regionálních tratí

Financování dopravy:

•  Rozpočet Státního fondu dopravní infrastrukturyna 

rok 2010 a rozpočtový výhled

•  Financování regionální železniční dopravy

•  Využití metody PPP (koncese) při údržbě a rekonstruk-

ci silnic II. a III. tříd 

•  Financování investičních akcí na  silnicích II. a  III. tříd 

z ROP

•  Posouzení výhodnosti variantních způsobů rekon-

strukce a údržby silnic II. a III. tříd

•  Rozšíření mýtného pro nákladní dopravu na  silnice 

spravované kraji: zahraniční zkušenosti, technologické 

možnosti, možné přínosy a eliminace rizik.“

•  Řešení protihlukových opatření podél komunikací dle 

zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

•  Kompenzace ztrát dopravců provozujících dopravní 

služby, které vznikly vyplácením zvýšených odměn 

za čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové autobu-

sové dopravě 

Koncepce dopravy:

•  Středoevropský dopravní koridor

•  Dopravní politika České republiky a  aktualizace do-

pravní politiky ČR pro léta 2005 - 2013 v  roce 2010, 

Interní vize Ministerstva dopravy s výhledem do roku 

2025    

•  Rozsah železniční dopravy

•  Informace o rozsahu staveb silniční sítě

•  Vyjednávací pozice regionů k budoucí kohezní politi-

ce Evropské unie 

•  Výkonové mýto a zpoplatnění silnic I., II. a III. tříd výko-

novým mýtem
•  Vážení vozidel

Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství

Předseda: 

Miroslav Novák, Moravskoslezský kraj 
Místopředsedové:  

Milena Kovaříková, Zlínský kraj 

Ing. Jaroslav Bradáč, Karlovrský kraj

 V  roce 2010 se členové Komise Rady AKČR pro ŽP 

a zemědělství sešli celkem třikrát.

Na svých zasedáních se Komise zabývala tématy:

• Problematika fotovoltaických elektráren



49 ΞVÝROČNÍ ZPRÁVA 2010  Ξ  ASOCIACE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

•  Memorandum o spolupráci s potravinářskou unií

• Projekt Enersol

• Hospodaření v lesích z pohledu regionů

• Program rozvoje venkova

•  Otázka dořešení převodů vlastnictví k  pozemkům 

školních polesí z LČR na kraje jako zřizovatele lesnic-

kých škol

• Financování managementu NATURA 2000

• Novela zákona o odpadech

•  Aktualizace strategie fi nancování požadavků na čiště-

ní městských odpadních vod

• Program „Zelená úsporám“

• Protipovodňová ochrana území

• Národní lesnický program II

• Novela Zákona o lesích

• Návrh na změnu z.č. 99/2004 Sb., o rybářství

•  Návrh na změnu z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny

• Novela Zákona o lesích

• Ochrana půdy

Komise Rady AKČR pro cestovní ruch

Předsedkyně: 

Ing. Lidie Vajnerová, Liberecký kraj 

Místopředsedové:

Bc. Miroslav Petřík, Olomoucký kraj

Bc. Ondřej Pecha, člen Rady hlavního města Prahy

 Komise Rady AKČR pro cestovní ruch roce 2010 jedna-

la třikrát.

 V průběhu roku došlo ke změně na pozici předsedy 

komise, na funkci předsedy rezignoval Bc. Miroslav Petřík, 

Rada AKČR 24.9. 2010 jmenovala předsedkyni Ing.  Lidii 

Vajnerovou, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého 

kraje

Hlavní body jednání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch:

• Návrh a příprava zákona o cestovním ruchu.
 • fi nancování cestovního ruchu.

 • .Ustavení turistických regionů a jejich uspořádání.
 •  Státní koncepce cestovního ruchu pro období 

2007-2013

•  Příprava výstavy EXPO v Šanghaji a otázka fi nančního 
příspěvku pro dětský sbor, který by měl na Expu vystu-

povat.

• Projekt „Systém kvality a inovací v cestovním ruchu“

•  Zapojení AKČR do  Celostátního kolegia cestovního 

ruchu ČR
• Projekt „Ochutnejte Českou republiku“

• Informačních center krajů a turistických oblastí

•  Projekty z oblasti CR v rámci Integrovaného operační-
ho programu - vhodné pro celostátní organizace.

• Podpora sociálního cestovního ruchu

•  Průběžné informace o kampani na podporu domácí-

ho cestovního ruchu

•  Regionální výstavy cestovního ruchu v  roce 2011 

a krajské účasti (výměna mezi kraji)

•  Projekt „Česko jede“ a váznoucí komunikace s Asociací 

turistických regionů

• Financování Klubu českých turistů ze strany krajů

Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti

Předseda: MiloslavČermák , Karlovarský kraj 

Místopředseda: Pavel Petráček, Liberecký kraj

 V roce 2010 měla Komise Rady AKČR pro sociální zále-

žitosti (dále jen komise) celkem 5 zasedání.

 Komise byla na  svých zasedáních vždy usnášení-

schopná, průměrně bylo zastoupeno 12 – 13 krajů. Neú-

časti byly řádně omluveny.

 Zasedání se zúčastňovali pravidelně i zástupci MPSV, 

jednání komise  se zúčastnili i náměstci ministra Bc. Šiška 

a pan Mgr. Kavka.  Na zasedáních byla umožněna prezen-

tace důležitým subjektům z oblasti sociálních služeb např. 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ( APSS ), Národ-

ní rada zdravotně postižených, Unie zaměstnavatelských 

svazů, Česká asociace pečovatelské služby ( ČAPS ) atd. 

Nejvíce diskutovaným bodem na zasedáních sociální ko-

mise bylo fi nancování sociálních služeb. 

 Velkým úspěchem komise je skutečnost, že na  rok 

2010 byly vyčleněny dostatečné fi nanční prostředky již 

na  začátku roku a  nemusel se opakovat postup z  roku 

2009, kdy se doplňoval rozpočet sociálních služeb něko-

likrát. Konec roku po nástupu pravicové vlády byl ve zna-

mení vyjednávání  o  výši fi nančních prostředků pro 

poskytovatele sociálních služeb na  rok 2011. Vzhledem 

k  118-cti členné většině  pravicových poslanců v  parla-

mentu byl schválen rozpočet na  sociální služby ve  výši 
o 1 mld. menší, oproti roku 2009. Také probíhali diskuse 

o přechodu fi nancování sociálních služeb na kraje.

 Za velmi cennou považuji skutečnost, že se členové 

komise účastní zasedání pravidelně a  ve  velkém počtu 

a že jsou schopni i ve velmi složitých situacích najít kon-

senzus.
V nové dotační komisi MPSV rovněž disponuje AKČR se 

dvěma  zástupci. Sociální komise se podílí na  realizaci 

společného projektu „Analýza prostředí a  nákladovosti 
sociálních služeb a metody BSC“.

Komise Rady AKČR pro zdravotnictví

Předseda: MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina 

Místopředsedové: 
Ing. Hana Příleská, Zlínský kraj 

MUDr. Michael Fischer, Olomoucký kraj 

 V roce 2010 zasedla komise pětkrát.
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•  dokončeno založení Asociace krajských nemocnic – 

registrována k 3. 12. 2010

•  projednáno vzdělávání lékařů a  zdravotních pracov-

níků, cílem komise je posunout tuto problematiku 

na vládní úroveň a změnit současný nevyhovující sys-

tém rezidenčních míst

•  řešena otázka LSPP

•  koordinace činnosti zdravotnických záchranných slu-

žeb, projednány přesahující zásahy sousedících krajů

•  komise projednala a připomínkovala:

 •  vyhlášku o úhradě zdravotní péče;

 •  zákon o ZZS;

 •  zákon o zdravotních službách;

 •  zákon o specifi ckých zdravotních službách;

•  předseda komise vyjednával s VZP o stavu Přílohy č. 2 

a smluvních aktech, dále o zálohách a platbách za po-

skytnutou zdravotní péči

•  předseda komise vyjednával s ministrem zdravotnic-

tví o  stavu iktových a  komplexních cerebrovaskulár-

ních center v krajích

•  projednáno očkování proti pandemické chřipce 

H1N1, vedena intenzívní jednání s vládou a minister-

stvem zdravotnictví

•  představen a projednán projekt „Jednotná úroveň in-

formačních systémů operačního řízení a moderniza-

ce technologií pro příjem tísňového volání základních 

složek integrovaného záchranného systému“, do  to-

hoto projektu se zapojily všechny kraje

•  jednání se Státním ústavem pro kontrolu léčiv ohled-

ně lékové politiky a padělků léků

•  projednáno fi nancování zdravotní péče v r. 2011

•  projednána jednodenní chirurgie a sjednocený lůžko-

vý fond

•  vedena intenzívní jednání a zahájena spolupráce kra-

jů v souvislosti s aktivitou „Děkujeme, odcházíme“

•  vzájemně sdíleny informace o  zdravotnictví jednot-

livých krajů (hospodaření nemocnic, fi nanční plány 

apod.)

•  spolupráce členů komise a jednotlivých krajů hodno-

cena velmi kladně

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 Rady AKČR fi nancování krajů v roce 2010 jed-

nala čtyřikrát.

Přehled o nejdůležitějších bodech, jimiž se komise zabý-

vala:

•  Zákon o státním rozpočtu na rok 2010 a vývoj daňo-

vých výnosů
•  Analýzy a projekty v oblasti fi nancování státní správy 

a samosprávy územních samosprávních celků

•  Centrální systém účetních informací státu (CSUIS) 

a  uplatňování vyhlášky 383/2009 Sb., o  účetních zá-

znamech v technických záznamech

•  Proč je PPP aktuální v současné ekonomické situaci

•  Pozice krajů při přípravě budoucího plánovacího ob-

dobí

•  Analýza operačních programů včetně návrhu mož-

ných revizí a evaluaci dosud vyhlášených výzev

•  Příprava novely zákona o rozpočtovém určení daní

•  Reforma o účetnictví

•  Vývoj daňových výnosů ze sdílených daní

•  Projekt NIPEZ - Národní infrastruktura pro elektronické 

zadávání veřejných zakázek

•  Analýza dluhového fi nancování - rozpočtové pora-

denství

•  Rozbor daňové situace regionů      

•  Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2011 

•  Financování územních rozpočtů, programové fi nan-

cování, dotace krajům, rozpočtové určení daní, návrhy 

a připravované změny 

•  Dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 11. 08. 

2010 č. 563, rušící spolufi nancování projektů ROP ze 

státního rozpočtu ve výši 7,5% podílu 

•  Využití fi nančního nástroje Jessica

•  Stanovisko Ministerstva dopravy k  dopadu Nařízení 

vlády č. 589/2006 Sb. do krajských rozpočtů a změny 

ve fi nanční účasti státu dle Usnesení vlády ČR ze dne 

31. srpna 2009 č. 1132 na  zajištění dopravní obsluž-

nosti veřejnou železniční osobní dopravou 

•  Stav a vývoj zadluženosti krajů

•  Připomínky ke strategii obnovy území po povodních

•  Vývoj státního rozpočtu v roce 2010 a stav schvalová-

ní návrhu státního rozpočtu na rok 2011

•  Ustavení pracovní komise pro návrh změny zákona 

o Rozpočtovém určení daní, týkající se krajů a harmo-

nogram její činnosti

•  Zásady programu „Obnova obecního a  krajského 

majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ 

a stav vyřizování žádosti na fi nancování škod na kraj-

ském majetku po povodních roku 2009 a 2010

•  Vývoj návrhu rozpočtu krajů na rok 2011 a vývoj za-

dluženosti krajů od roku 2005 do současnosti
•  Vývoj výběru pojistného na  zdravotní pojištění a  fi -

nancování nemocnic zřizovaných kraji

•  Součinnost a spolupráce veřejné správy a občanských 
sdružení při realizaci rozvojových projektů v kraji 

•  Posouzení výhodnosti variantních způsobů rekon-

strukce a údržby silnic II. a III. tříd

•  Připomínky k vládnímu návrhu změny zákona o kra-

jích a obcích v  souvislosti s nakládáním s majetkem 
územních samosprávných celků 
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Komise Rady AKČR –IZS 

Předseda: 

Ing. Luboš Navrátil, Středočeský kraj 

Místopředsedové:

Ing. Aleš Boňatovský,Pardubický kraj

Mgr. Bc. Rudolf Broulík, Liberecký kraj

 V  roce 2010 komise  jednala na  4 zasedáních a  to 

ve dnech 24. a  25.února 2010 v Telči, ve dnech 4. a 5.květ-

na 2010 v Jablonném nad Orlicí, ve dnech 8. a 9.září 2010 

v Mikulově a  ve dnech 11. a 12.listopadu 2010 v Ostravě.

V rámci programu svých zasedání řešila komise následu-

jící zásadní úkoly:

•  informace o přípravě, realizaci a zajištění udržitelnos-

ti projektu „Jednotná úroveň informačních systémů 

operačního řízení a modernizace technologií pro pří-

jem tísňového volání základních složek IZS“,

•  jednotný SW nástroj k provádění sběru dat pro zpra-

cování přehledu o  předběžném odhadu nákladů 

na obnovu majetku v rámci obnovy území. Na základě 

dostupných informací se Komise IZS shodla na zavedení 

jednotného SW nástroje k provádění sběru dat pro zpra-

cování přehledu odhadu nákladů na  obnovu majetku 

v rámci obnovy území.

•  způsob fi nancování jednotek PO (HZS a SDH) z kraj-

ského rozpočtu,

•  zkušenosti kraje Vysočina se zvyšováním bezpečnosti 

na dálnici D1

•  prohlídka Centra biologické ochrany Těchonín AČR,  

prohlídka Integrovaného bezpečnostního centra 

(IBC) Moravskoslezského kraje a  hasičského muzea 

Ostrava-Přívoz.

•  informace k  projektu IS IZS „Jednotná úroveň infor-

mačních systémů operačního řízení a  modernizace 

technologií pro příjem tísňového volání základních 

složek IZS“,

•  prezentace programu „Data pro život“ společností 

GiTy, a.s.,

•  poskytování dotací občanským sdružení, humanitár-

ním organizacím, právnickým a fyzickým osobám pů-
sobícím v oblasti PO a kontrola jejich využití,

•  státní neinvestiční dotace z  rozpočtu ministerstva 

vnitra; komise  se shodla na individuálním postupu v po-

skytování dotací, věcných a peněžitých darů z rozpočtu 

kraje a sjednoceném postupu poskytování státních nein-
vestičních dotací z rozpočtu ministerstva vnitra

•  poskytování věcných a  peněžitých darů právnické 

nebo fyzické osobě podle zvláštního zákona.
•  novela právních předpisů v  oblasti krizové legislati-

vy (zákon č. 240/2000 Sb., nařízení vlády č. 462/2000 

Sb.), Komise IZS vyjádřila nesouhlas s postupem MV-GŘ 

HZS ČR a  s  navrženou úpravou novely zákona o  krizo-

vém řízení a připravovaným nařízením vlády č. 462/2000 
Sb., k  provedení krizového zákona. Komise zpracovala 

a předložila Radě AKČR sjednocené stanovisko s uvede-

ním zásadních připomínek k předkládaným novelám. 

•  návrh úpravy zákona č. 129/2000 Sb., o krajích pro roz-

hodování v krizových stavech,

•  zhodnocení stavu povodňové situace v roce 2010,

•  doporučený postup k poskytování náhrad dle zákona 

o IZS,

•  zákonodárná iniciativa Pardubického kraje  - novela 

zákona o pojišťovnictví,

•  aktualizace Typového plánu č. 23 „Narušení zákonnos-

ti velkého rozsahu“,

•  příprava koordinační porady pro složky IZS a ostatní 

orgány krizového řízení  řešící mimořádné události 

na dálnici D1 a na ostatních dálnicích a rychlostních 

silnicích

•  diskuse k  nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o  katalogu 

prací ve veřejných službách a správě,

•  zajištění bezpečnosti a fungování IZS v souvislosti se 

snížením rozpočtu MV pro rok 2011 (dopady rozpoč-

tových opatření MV ČR na  rozpočty složek IZS krajů, 

dotace pro činnost jednotek SDH a složek IZS, dopa-

dy na kraje v oblasti přípravy na řešení MU a obecně 

bezpečnosti); komise  projednala dopady rozpočtových 

opatření MV ČR na rozpočty složek IZS v jednotlivých kra-

jích a na základě vyjádření některých členů komise  kon-

statovala, že dojde ke snížení stavu bezpečnosti a zajiště-

ní výkonu služby na úseku PO.

Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností

Předseda: 

Mgr. Ivan Hudeček, Pardubický kraj

Místopředsedové: 

Ing. Aleš Konopásek, Ústecký kraj

Kateřina Koželuhová, Jihočeský kraj 

 Členové Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností se 

v  roce 2010 setkali ke společnému jednání celkem dva-

krát, a to ve dnech 29. – 30. 4. 2010 ve Velkých Karlovicích 

(Zlínský kraj) a  3. - 4. listopadu 2010 na Farmě Poříčí u Pel-

hřimova (Vysočina).

•  Komise se vyjadřovala k  úrovni webových stránek 
AKČR a podílela se na přípravě výroční zprávy. Dalším 

diskutovaným tématem bylo kvalitnější zajištění infor-

mačního servisu po jednání Rad AKČR. 

•  Komise se seznámila s  projektem systému jednotné 
prezentace a komunikace vůči generaci 60+ pro kraje 

ČR a  doporučila Radě AKČR zvážit aktivní účast jed-

notlivých krajů na tomto projektu včetně jeho fi nanč-
ní podpory. 

•  Společná setkání se týkala také komunikačních stra-

tegií krajských samospráv, zkušeností v oblasti krizové 

komunikace a medializace kroků v rámci optimalizace 
sítě středních škol a učilišť. Další část jednání byla vě-
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nována způsobům propagace krajů k rozvoji cestov-

ního ruchu, spolupráci s  destinačními společnostmi 

a projektu Sčítání lidu 2011. Byla též zahájena spoluprá-

ce s Českou televizí, tvůrci pořadu Kultura na dvojce.

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

 Odborná pracovní skupina pro vnější vztahy se v roce 

2010 sešla dvakrát (19. března 2010 a 17. září 2010). 

Věnovala se zejména tématům:

•  Aktuální dění v  oblasti vnějších vztahů z  pohledu 

AKČR 

•  Zastoupení jednotlivých krajů v Bruselu, reorganizace 

a činnost 

•  AssemblyofEuropeanRegions(AER)

•  Dunajská strategie, aktuální stav 

•  České centrum pro rozvojovou spolupráci (FORS, 

Mgr. Marie Zázvorková)

•  Spolupráce s Českými centry v zahraničí (Česká cent-

ra, Ing. Jan Špunda)

•  EXPO 2010 – účast krajů

•  Diskuse s poslancem EP Janem Březinou o možnosti 

spolupráce krajů s poslanci Evropského parlamentu

•  Evropská sdružení územní spolupráce, makroregio-

nální strategie (diskuse o  aktuálním stavu v  krajích 

a pohledu Evropského parlamentu)

•  Aktuální informace z krajů 

•  Vyhodnocení prezentace regionů na Expu v Šanghaji 

•  Představení dalších možných či připravovaných za-

hraničních prezentací krajů v 2. pololetí

•  Open Days 2010 

Činnost pracovních skupin

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

Místopředsedové:  

JUDr. Miroslav Mocek, MPA, Pardubický kraj
Ing. Miroslav Vrba, Královéhradecký kraj

 V  roce 2010 se uskutečnila tři jednání odborné pra-

covní skupiny, a to:

v  Benešově dne 30. 3. 2010, v  Hradci Králové dne 8. 6. 
2010 a v Pardubicích dne 5. 10. 2010

Komise se zabývala zejména těmito hlavními tématy:

•  plán legislativních prací vlády na rok 2010

•  návrh změny Jednacího řádu komisí Rady Asociace 

krajů České republiky (a  některých dalších souvisejí-

cích dokumentů Asociace krajů České republiky)

•  návrh vyjádření k usnesení Rady Asociace krajů České 

republiky č. 280 ze dne 26. 2. 2010 ve věci návrhu po-

stupu prodeje pozemků obsaženém v dopise p. Duša-

na Valenčíka

•  problematika převodů silničních pozemků (na návrh 

Královéhradeckého kraje) – problematikou se dále za-

bývala užší pracovní skupina

•  problematika režimu udělování souhlasu ředitele kraj-

ského úřadu se jmenováním a odvoláváním tajemní-

ka obecního úřadu

•  návrh novely zákona o  krajích a  některých dalších 

souvisejících předpisů

•  možnosti spolupráce se Svazem měst a obcí České re-

publiky v oblasti legislativy Členové odborné pracovní 

skupiny se mj. rovněž dohodli, že budou dále pracovat 

na návrhu novely zákona o krajích a některých dalších 

souvisejících předpisů, který byl připraven na krajské 

úrovni v r. 2007 a byl zaslán Ministerstvu vnitra v rám-

ci ministerstvem nabídnuté spolupráce při přípravě 

technické novely zákonů o územních samosprávných 

celcích. Tento návrh byl r. 2009 aktualizován a kromě 

změny zákona o krajích obsahuje zároveň např. změ-

nu zákona o Ústavním soudu, zákona o správních po-

platcích, a některých dalších zákonů.

•  možnosti spolupráce se Svazem měst a obcí České re-

publiky v oblasti legislativy. Navrhovaná témata (např. 

spolupráce při případné přípravě návrhů novelizace 

zákonů o územních samosprávných celcích a  souvi-

sejících právních předpisů, vzájemná informovanost 

o  záměrech na  novelizaci právních předpisů) zaslal 

Moravskoslezský kraj dne 15. 4. 2010 elektronickou 

poštou Kanceláři Asociace krajů České republiky

 •  problematika převodů pozemků ze státu 

na územní samosprávné celky

 •  výsledky kontroly jednacích řádů zastupitelstev 

krajů provedené Ministerstvem vnitra

 •  některé otázky spojené se zákonem č. 118/2010 

Sb., o  krajském referendu a  o  změně některých 

zákonů

 Rada Asociace krajů České republiky svým usnese-

ním č. 372 ze dne 12. listopadu 2010 jmenovala  na návrh 
odborné pracovní skupiny JUDr.  Miroslava Mocka, MPA 

(zástupce Pardubického kraje) a  Ing.  Miroslava Vrby (zá-

stupce Královéhradeckého kraje) místopředsedy Odbor-

né pracovní skupiny Rady AKČR pro legislativu.

 Kancelář Asociace krajů České republiky vytvořila 

na  webových stránkách Asociace krajů České republiky 

diskusní fórum odborné pracovní skupiny určené zejmé-

na ke konzultaci návrhů právních předpisů a jiných mate-

riálů. Na tomto diskusním fóru proběhly v roce 2010 např. 
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tyto diskuse:

•  k problematice regulačních poplatků ve zdravotnictví,

•  k zabezpečení agendy veřejné podpory v rámci kraj-

ských úřadů,

• k ukládání dokumentů z projektů ESF,

•  k  výsledkům kontroly jednacích řádů zastupitelstev 

krajů provedené Ministerstvem vnitra.

 Toto diskusní fórum využívají členové odborné pra-

covní skupiny rovněž ke vzájemné informovanosti např. 

o připravovaných návrzích zákonů uplatňovaných v rám-

ci zákonodárné iniciativy zastupitelstva kraje, o vybraných 

stanoviscích ministerstev a  jiných ústředních správních 

úřadů, o vybraných soudních judikátech, příp. jiných ma-

teriálech

Výkonná koordinační skupina pro záležitosti evrop-

ských fondů

Předsedkyně:   

Ing. Klára Dostálová, Královéhradecký kraj

 Po  celou dobu Výkonná koordinační skupina pro 

ROPy zajišťovala na  pracovní úrovni řadu konkrétních 

úkolů v oblasti působnosti Komise Rady AKČR pro regi-

onální rozvoj a evropské záležitosti. Průběžně mapovala 

vývoj programů tématických ve vztahu ke krajům a zpra-

covávala analytické podklady pro vypracovávání stanovi-

sek 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 byla 

Asociací krajů ustavena v lednu roku 2007 a vznikla trans-

formací pracovní skupiny složené z ředitelů Úřadů Regio-

nálních rad. Tato pracovní skupina především hájí zájmy 

regionů ve vazbě na Regionální operační programy a je-

jich koordinaci s  ostatními programy a  utváří platformu 
pro odbornou diskusi a hledání společných řešení a po-

stupů.Pro jednotlivá odborná témata bylo zřízeno devět 

tematických pracovních skupin. Pracovní skupina se schá-
zí zpravidla 1krát měsíčně

Význam a smysl existence pracovní skupiny:

•  Platforma pro slaďování pozic pro jednání s  Evrop-

skou komisí a jejich následné prosazování. Koordino-
vaný postup znamená vyšší vyjednávací sílu. 

•  Platforma pro slaďování pozic pro jednání s Minister-

stvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem fi nancí ČR
•  Platforma pro spolupráci Úřadů Regionálních rad 

a Odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, pro vzá-

jemné učení se a podporu

•  Platforma pro dohodou společných výběrových říze-

ních pro všechny členy a získání výhodnějších dodá-

vek ve srovnání s individuálními poptávkami

•  Platforma pro spolupráci s  tématickými operačními 

programy, pro zajišťování povinné synergie operač-

ních programů

•  Platforma pro diskusi a spolupráci při přípravě budou-

cí kohezní politiky EU a role regionů v letech 2014 až 

2020

•  V rámci tematických pracovních skupin vzniká platfor-

ma pro výměnu odborných informací a sdílení nejlep-

ších znalostí a  dovedností mezi jednotlivými útvary 

Úřadů regionálních rad

Hlavní výsledky práce pracovní skupiny:

•  Společně a výhodně dojednané Regionální operační 

programy

•  Získaná důvěra Evropské komise, Generálního ředitel-

ství pro regionální politiku – Regionální rady zvládají 

roli řídícího orgánu ROP velmi dobře

•  Společně a  výhodně vyjednané rozhodnutí MMR 

o předfi nancování ROP

•  Společně prosazené úpravy metodických pokynů 

ve prospěch efektivní administrace ROP

•  Společně vyjednané výhodně podmínky u dodavate-

lů ekonomického systému, spisové služby, media mo-

nitoringu.

•  Řada nejrůznějších zefektivnění v činnosti úřadů.

 Schopnost regionů dohodnout se vytváří trvalou 

vyjednávací výhodu v prostředí administrace EU fon-

dů v ČR. Odborná pracovní skupina pro evropské fon-

dy je na úřednické úrovni reprezentantem takovéto 

dohody.  

Odborná pracovní skupiny pro evropské fondy měla cel-

kem  6 zasedánía věnovala se zejména těmto tématům:

• 21. -22. 1. 2010Velké Karlovice

 •  Informace z jednotlivých regionů

 •  MONIT, GINIS

 •  Aktualizace zákona o fi nanční kontrole

 •  Společná kampaň ROPů a  Společná publikace 
ROPů

 •  prezentace zástupců PCO (Platební a certifi kační 

orgán) 
 •  Certifi kace v r. 2009, zkušenosti a doporučení na r. 

2010, korekce u veřejných zakázek. (Ing. Jan Gre-

gor, PhDr. Jana Mlynářová)

 •  Příprava na  programovací období 2014 – 2020 

(Ing. Petr Zahradník)
 •  Příprava podkladů pro jednání rady AK

•  2. -3. 3. 2010Praha 

 •  Společná publikace ROPů
 •  Správní delikt – korekce 

 •  Realokace
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 •  Zapojení do projektu absorpční kapacita

 •  zástupce NKÚ - Úvodní informace ke  kontrolní 

akci 09/26 Nejvyššího kontrolního úřadu

 • MONIT, GINIS

 •  Ing.  Eva Jelínková, MMR - příprava společného 

projektu fi nancovaného z  OPTP; aktivity MMR 

v oblasti publicity a vzdělávání

 •  Ing. Daniel Braun, M.A., Ing. Vít Šumpela - vývoj 

NSRR, diskuse o realokacích, cílení intervencí, bu-

doucnost kohezní politiky 

 •  hejtman Mgr. Radko Martínek – řešení aktuálních 

problémů

 •  Zátěžový benchmarking procesu vyřízení žádosti 

o platbu

•  21. -22. 4. 2010 Opava

 •  Informace z jednotlivých regionů

 • MONIT, GINIS

 • Správní delikt – korekce 

 • Postupy při neplnění indikátorů

 • Zapojení do projektu absorpční kapacita 

 •  Ing.  Petr Zahradník - Analýza stávající diskuse 

o Kohezní politice 2014+

 •  Ing. Zdeněk Novák, vrchní ředitel sekce B MK - ak-

tuální informace o IOP projektech a navazujících 

projektech ROP

 •  Zátěžový benchmarking procesu vyřízení ŽoP – 

časová náročnost

 •  Projekty OPTP (Absorpční kapacita, Publicita)

•  10. -11. 6. 2010 Most

 • Budování MIS nad MSC2007 

 •  Zajištění nejvyšší priority pro zapracování příjmů 

v IS (např. zkrácení technologických lhůt ze strany 

dodavatele dle připravovaného zadání)

 •  Stanovení pravidel pro přímou komunikaci do-

davatele IS ŘO (TESCO SW) a ÚIS GINIS (GORDIC) 

v  operativních záležitostech nastavení IS M7+ 

a GINIS

 •  Připomínková místa k vládním materiálům (sna-

ha zajistit, aby RR byly připomínkovým místem 

pro návrhy zásadních dokumentů v oblasti SF EU)

 •  Jessica - zvážit využitelnost odborné personální 

kapacity na RR v regionech, necentralizovat
 •  Modifi kované platby - projednat zkušenosti 

v ostatních ROP; diskutovat o variantách

 •  Dodatečná alokace pro ROPy

 •  Změny defi nic indikátorů - PS metodiků se shod-

la na  vytvoření sady problémových indikátorů; 
zajištění navržené úpravy NOKem

 •  Dosažené hodnoty indikátorů - NOK připravuje 

škálu („teploměr“) nenaplňovaných / plněných / 
přeplňovaných indikátorů

 •  Dopis pro MMR k MONIT 

 •  Vývoj kohezní politiky

 •  Přístup RR k  realizačním příjmům a  příjmům 

z projektů

•  14. -15. 9. 2010 Liberec

 • Odebrání příspěvku 7,5% ze státního rozpočtu 

 • Vrácení výroční zprávy ze SFC

 • Jednání PS JMS 

 • Jessica (z alokace OPTP)

 •  Řešení požadavků na  hospodárnost, efektivnost 

ze strany MF ČR

 •  Průběžné zasílání fi nančních prostředků v  rámci 

ročního rozhodnutí MMR

 •  Modifi kované platby - projednat zkušenosti 

v ostatních ROP

 • Metodika fi nančních toků

 • Stanovisko ke státnímu rozpočtu

 • Výsledky kontroly NKÚ

 • Finanční přehled

 •  Rozvojové priority regionů České republiky 

a  analýza potenciálu jejich absorpční schop-

nosti v  rámci Kohezní politiky EU po  roce 2013 

(Ing. Petr Zahradník)

 •  Příprava na programové období 2014+

•  18. -19. 11. 2010 Český Krumlov

 •  Kofi nancování projektů ze státního rozpočtu 

v období 2011+, Stanovisko ke státnímu rozpoč-

tu

 •  Spolupráce v oblasti metodiky (konzultace či pro-

školení z. č. 250/2000 Sb. v rámci jejich metodické 

činnosti)

 •  IPRM ve  vazbě na  výsledky komunálních voleb, 

Analýza IPRM – úkol pro jednání metodiků

 •  Dvoudenní jednání odborných pracovních sku-

pin, stanovování cílů jednání a jejich efektivita

 •  Informace a souvislosti k úkolům pracovní skupi-

ny pro nejbližší období

 •  Úprava nejistoty poskytování příspěvku ze SR 

ve smlouvách s příjemci

 •  Audity a kontroly na RR – statistika

 •  Příprava na programové období 2014+, Budouc-

nost kohezní politiky, příprava regionů, systém 

projednávání na celorepublikové úrovni
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Ξ English

5.
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 During their initial meeting in June 2001 which took 

place just one year after establishment of regions by law 

No. 129/2000, the elected presidents of regions iniciated 

creation of the Associations of Regions to deal with issues 

of public policy and governance relating to the regions. 

The association‘s ongoing mission is to support the work 

of the governors by providing a bipartisan forum to help 

shape and implement policies which infl uence regions 

and life of their citizens and to solve regional problems 

and challenges. 

 The Association of Regions of the Czech Republic is the 

collective voice of the regions represented by presidents 

of the regions (“hejtman”) and Lord Mayor of the City of 

Prague. The highest body of the Association is the Associa-

tions´ Council (Rada Asociace krajů) whose members are 

presidents, delegated by individual regions.Throughout 

all 10 years  of its history the Association belonged to the 

most respected public policy organizations and power-

ful 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 rep-

resenting regions in the Parliament and in EU institutions 

on key public policy issues to developing policy reports, 

statements and initiatives on regional development pro-

grams and providing forum for regional government 

councillors and public administrators. AKČR facilitates 

best practices exchange on issues that range from edu-

cation and health to technology, social system welfare re-

form, 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 is-

sues 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 con-

sidered as regional tier of self-government while being 

a municipality at the same time). The highest Body of the 

Association is Council. According to statutes the members 

of Associations´ Council are all presidents of the regions 

and Lord Mayor of Prague. Council elects a chairman and 

three vice chairmen and decides on creation of several 

committees which serve as advisory bodies to the board 

that runs the organization. There are usually for example 

following standing committees - on Regional Develop-

ment; Reform of Public Administration System, Financing 

of Regions, Education, Public Health; Environment and 

Agriculture; Transport, Tourism that provide a  venue for 

councillors to examine and develop policy positions on 

key national and European issues. 

Cutting-edge issues for regions  tackled by the Associa-

tion recently have been: 

  •  topics concerning fi nancing of social services and bal-

ancing of competences and resources the providers 

have at their disposal, 

  •  active role of association as a mediator during critical 

period of hospital doctors protests, which in the end  

has contributed to the preservation of the regional 

network of emergency hospital care

  •  optimalizationof the system of secondary and voca-

tional schools under supervision of regions

  •  deep interest on the part of regions to retain the 

scope and quality of the public services also in the 

period of economic slow down and budgetary cuts, 

and to further elaborate on new needed services, es-

pecially in public transport by rail and regional buses

  •  active involvement and negotiations with the central 

government aimed at revocation of governments´  

decision to cancel co-fi nancing of the projects in re-

gional operational programs from the state budget, 

successful in the end 

  •  the association submitted its opinion contribution on 

the conclusions of the 5th Report on Economic and 

Social Cohesion to the European Commission 

The ongoing process of devolution of public administra-

tion in the Czech Republic brings itself for regions the 

challenge to struggle for the reform of current outdated 

system of public fi nances, which doest not refl ect the 

changed competencies on part of regions and does not 

correspond with newly acquired regional tasks. Regions 

promote adjustment that would enable management of 

new competencies with adequate fi nancial resources. 

When does the association meet?

 The Council of Association convenes every 6 to 8 

weeks at 2 days meetings hosted by individual regions 

which provide enough time for informal as well as more 

structured discussions. During these meetings, governors 
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focus primarily on central government-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 ma-

jor guest speakers, including the ministers, members of 

central government, members of Parliament, directors of 

public agencies, CEO of various NGOs, public organiza-

tions leaders, foreign dignitaries and CEOs of internation-

al 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 ses-

sions 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 organiza-

tion -- the information and advocacy staff  for AKČR. 

What is Bureau of the Association of the 
regions?

Bureau is body that executes the decisions of the Asso-

ciation authorities and provides support in the organisa-

tional and technical aff airs. Bureau is headed by the Direc-

tor who is responsible to the President of Association for 

activities of the Bureau.

Bureau has staff  of 6.
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Ξ Finanční zpráva za rok 2010

 • Prohlášení Asociace krajů ČR k auditu účetní závěrky k 31. 12.2010

 • Rozvaha (Bilance) ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2010

 • Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2010 

 • Příloha k účetní závěrce za rok 2010

6.
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Ξ Prohlášení Asociace krajů ČR k auditu účetní závěrky k 31. 12.2010
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Ξ Rozvaha (Bilance) ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2010
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Ξ Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2010 
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Ξ Příloha k účetní závěrce za rok 2010
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Ξ Čerpání rozpočtu Asociace krajů ČR v roce 2010 k 31.12.2010
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Ξ Kontakt
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Ξ KONTAKT

Asociace krajů České republiky

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Korespondenční adresa:
Kancelář Asociace krajů ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

IČ: 70 93 31 46
 
Tel.: +420 236 003 481
Fax: +420 236 007 103
e-mail: indrova@asociacekraju.cz
www.asociacekraju.cz
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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 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




