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Úvodní slovo předsedy 
Asociace krajů ČR1.
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Vážení přátelé,

jako každý rok, Vám předkládáme Výroční zprávu o čin-
nosti Asociace krajů.
Rok 2011 byl pro Asociaci krajů rokem práce v  období 
pokračující hospodářské a ekonomické krize. Krize, která 
je umocněna mimořádnou snahou centrální vlády 
o drastické škrty a o snižování nákladů na veřejné služby.
Dopad, který tato snaha vlády v roce 2011 na činnost krajů 
měla,do značné míry ovlivnil práci krajských samospráv, 
a postavil kraje do role poslední instance ochrany občanů 
před rozkládáním veřejných a sociálních služeb. 
Byla nám vnucena nesnadná úloha, kdy jsme bez ohledu 
na stále se snižující prostředky plynoucí do školství, zdravot-
nictví, sociálních služeb a všech ostatních povinností, které 
kraje vůči svým občanům mají, jsme museli maximální 
možnou měrou zajistit chod krajů, zajistit elementární 
fungování životních funkcí samosprávných celků a udržet 
na co nejvyšší úrovni služby, které kraje občanům poskytují.
V  uplynulých letech se Asociaci krajů podařilo získat 
nemalý respekt vlády a  nemalý vliv při rozhodování 

o  budoucnosti krajů. Díky tomu se podařilo vyjednat 
nemalou řadu ústupků na centrální vládě především v ob-
lasti sociálních služeb a v oblasti kofi nancování projektů 
fi nancovaných z evropských prostředků.
Krajské reprezentace nesdílí cestu, kterou zvolila cent-
rální vláda při řešení krize. Díky ní totiž každoročně, tedy 
i minulý rok dochází k vytrvalému poklesu daňových vý-
nosů, a kraje se staly jedním z prvních, které silně a dra-
maticky pocítili, jakou představu o  budoucnosti krajů 
vláda má. Snižování příjmů krajů je v  ostrém rozporu 
s  povinnostmi, které na  ně vláda přenáší a  tak činnost 
krajů a  Asociace krajů jako zastřešující organizace byla 
prověřena v takřka bojových podmínkách.
Markantní je pozitivní činnost krajských reprezentací pře-
devším v oblasti sociálních služeb, kde od roku 2008 do-
šlo ke třetinovému úbytku prostředků Zápasem se stává 
udržení životaschopnosti Integrovaného záchranného 
systému a zajištění bezpečnosti života v krajích obecně.
Nyní se blížíme ke křižovatce, jíž se stanou krajské volby. 

Při nich občané rozhodnou, kterým směrem se kraje vy-
dají dál. Zda budou i nadále transparentně a dobře hospo-
dařícími institucemi, schopnými refl ektovat zájmy svých 
občanů, čerpat evropské prostředky, bojovat za nová pra-
covní místa a zachování úrovně veřejných služeb. Nebo 
zda se i na krajskou úroveň přenese bitevní pole pro vládní 
spory a machinace, snaha o likvidaci sociálního systému 
a neustálé snižování životní úrovně obyvatel.
Dokázali jsme, že umíme hospodařit, přinášet úsporná 
opatření bez tvrdých dopadů na občany, bojovat s ko-
rupcí a  realizovat rozumné a  prospěšné projekty. Nyní 
však musíme představit jasnou vizi budoucnosti krajů, 
která naváže na současné úspěchy a zároveň přinese nové
impulzy, myšlenky a nástroje.
 

předseda Rady Asociace krajů ČR,
hejtman Jihomoravského kraje

JUDr.  Michal Hašek

Úvodní slovo předsedy Asociace krajů ČR
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O Asociaci krajů ČR

Úvod
Asociace krajů ČR (AKČR) je zájmovým sdružením práv-
nických osob. Jejími členy je všech 13 českých a morav-
ských 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, 
které zajišťují ze zákona.
AKČR si klade za cíl usnadňovat svým členům výměnu 
zkušeností v  mnoha oblastech veřejné správy, od  sys-
tému vzdělávání přes zdravotnictví, informační techno-
logie, oblast sociálního zabezpečení a  jeho reformu až 
po  životní prostředí. AKČR poskytuje podporu krajům 
v  jejich mezinárodních aktivitách a  asistenci členům 
české národní delegace ve Výboru regionů.
AKČR od  svého vzniku významně ovlivňuje politické 
a společenské dění a podporuje společné zájmy a práva 
krajů, které se v AKČR spojily, v souladu s principy 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 
většina všech jejích členů. Také k přijetí usnesení Rady je 
zapotřebí nadpoloviční většiny všech jejích členů. Sou-
hlasu 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: 
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

1. místopředseda: 
Mgr. Radko Martínek
hejtman Pardubického kraje

Místopředseda: 
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Místopředseda: 
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

Místopředseda: 
Mgr. Stanislav Eichler
hejtman Libereckého kraje
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Milan Chovanec
hejtman Plzeňského kraje 

MUDr. David Rath
hejtman Středočeského kraje

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
primátor hlavního města Prahy 

Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje

Ing. Jaroslav Palas
hejtman Moravskoslezského kraje

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
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Předseda AKČR
Volební období předsedy je dvouleté. Předseda je sta-
tutárním orgánem AKČR, svolává a  řídí zasedání Rady 
a plní další úkoly vyplývající ze Stanov AKČR. Předsedu 
zastupují místopředsedové na  jeho pokyn nebo v  ur-
čeném pořadí. Předseda je ze své činnosti odpovědný 
Radě. 

Komise Rady AKČR
Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit ko-
mise a jmenovat a odvolávat jejich členy. Komise se sklá-
dají 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. Ko-
mise může pro plnění některých úkolů zřídit subkomisi. 

Kancelář AKČR
Kancelář AKČR zajišťuje výkon rozhodnutí orgánů AKČR, 
organizačně a  technicky zabezpečuje jejich činnost 
a plní další úkoly uložené Radou nebo předsedou. V čele 
stojí ředitel, který je za  činnost Kanceláře odpovědný 
předsedovi. 
Kancelář tvoří ředitel, právní a zahraniční oddělení. V roce 
20010 pracovalo v kanceláři šest zaměstnanců:
Ředitel Kanceláře: I
ng. Martin Bělčík ( do 31.8. 2011)
Ing. Petr Hostek, MBA (od 1.9. 2011)
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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Kraje České Republiky
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Plzeňský kraj

Plzeňský kraj o rozloze 7 561 km2 je třetím největším kra-
jem a zároveň s 57 190 obyvateli druhým nejřidčeji za-
lidněným krajem v České republice. Zaujímá strategicky 
významnou polohu ve spojení se západní Evropou. V Pl-
zeňském kraji je 501 obec.
Plzeňský kraj spravuje 4 600 km silnic druhé a  třetí 
třídy 4 akutní nemocnice, 2 nemocnice následné péče, 
zdravotnickou záchrannou službu, 8 muzeí, 25 galerie, 
hvězdárnu, stalou divadelní scénu v Klatovech, Studijní 
a vědeckou knihovnu, 12 gymnázií, 38 středních škol, 12 

ústavů sociální péče a 8 dětských domovů. Tento maje-
tek kraj postupně modernizuje a rekonstruuje. Největším 
projektem je výstavba nové klatovské nemocnice. 

Ohlédnutí za rokem 2011

Plzeňský kraj ušetřil 14 miliónů korun při nákupu energií
Na  14 milionů korun byla vyčíslena úspora, kterou 
v květnu 2011 dosáhl Plzeňský kraj centralizovaným ná-
kupem dodávek energií na  Českomoravské komoditní 
burze Kladno. Krajský úřad a  jeho organizace zastupo-
vala na  burze příspěvková organizace Centrální nákup. 
V  burzovním prostředí se kraji podařilo nakoupit elek-
třinu a  plyn za  cenu, která znamená oproti loňskému 
roku značné ušetřené prostředky.
Kouzlo tohoto výhodného nákupu tkví jednak v  kon-
kurenčním prostředí komoditní burzy, dále pak ale také 
ve větším objemu energií, který Krajský úřad Plzeňského 
kraje a  jeho organizace sdružené pod Centrální nákup 
poptávaly. Takový poptávaný objem byl pro dodavatele 
velmi zajímavý, to se pak v kombinaci s konkurencí pro-
mítlo do výsledných, výrazně nižších cen

Kraj má vlastní sídlo v Bruselu
Plzeňský kraj se stal prvním českým regionem, který 
má své vlastní sídlo přímo v centru Evropské unie. Kraj 
schválil koupi domu v Bruselu 7. března 2011 v souvis-
losti s koncem projektu tzv. Českého domu v Bruselu, je-
hož realizátorem bylo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 
Při zvažování různých variant řešení byla zvolena koupě 
vlastní nemovitosti pro zastoupení jako nejvýhodnější 
kvůli využití vložených prostředků z dlouhodobého hle-
diska. Kraj za dům zaplatil kupní cenu 765 tis. EUR, což 
je v  přepočtu téměř 19 milionů korun. Úspory na  ná-hrad Klenová v Plzeňském kraji

jemném a příjmy z pronájmu zaplatí kupní cenu domu 
do 14 let. Slavnostní otevření domu po rekonstrukci pro-
běhne v červnu 2012. Prostory v domu Plzeňského kraje 
budou využívat i Jihomoravský a Pardubický kraj. 

První školní penzion v České republice zahájil provoz
V  Horšově na  Domažlicku vznikl ojedinělý penzion. 
V  jednom z  posledních školních statků v  republice ho 
vyprojektovali, vybudovali a budou ho provozovat sami 
žáci Střední odborné školy a Středního odborného uči-
liště Horšovský Týn. Stavbu fi nancoval 21 miliony korun 
Plzeňský kraj. Penzion s restaurací bude sloužit také jako 
vzdělávací centrum, kde se budou žáci školy učit.
Nekuřácký penzion s ubytovací dvacetilůžkovou kapaci-

panorama Penzionu v Oboře Horšov u Domažlic 

tou postavili žáci z oboru zedník v rámci odborné praxe 
za dva roky. Tím se ušetřily náklady celé výstavby. Další 
žáci školy z oboru kuchař a číšník budou mít v penzionu 
na starosti restauraci a kuchyni, kde budou vařit a obslu-
hovat hosty penzionu. Studenti oboru Podnikání se pak 
budou starat o ubytování klientů a zařizování nejrůzněj-
ších společenských akcí. 
Na statku v Horšově už žáci postavili také dílny pro obor 
Opravář zemědělských strojů a bude tam fungovat i malý 
hospodářský dvůr, kde se žáci oboru Agropodnikání bu-
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dou starat o zvířata. Dvůr bude také volně k dispozici ná-
vštěvníkům penzionu nebo školním výletům. Na statku 
plánují v budoucnu i agroturistiku a hipoterapii. 

Plzeňský kraj dal nový kabát Domovu v Bystřici nad 
Úhlavou
Obyvatelé Domova pro osoby se zdravotním postižením 
(DOZP) v Bystřici nad Úhlavou žijí v novém, příjemném 
prostředí. V  listopadu 2011 byla ukončena rozsáhlá, té-
měř čtyřletá rekonstrukce za 42 milionů, kterou fi nanco-
val Plzeňský kraj.
Rekonstrukce byla zahájena v r. 2008. V Domově prošla 
komplexní obnovou všechna sociální zařízení, vybudo-
val se zde bezbariérový vstup do hlavní budovy včetně 
nového vestibulu a  kromě výměny výtahu se vystavěl 
ještě další, dosud chybějící evakuační výtah. Do budovy 
bylo instalováno požární zabezpečení včetně EPS sys-
tému a přistavěly se nové byty v podkroví.
Domov je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje 
a  byl zřízen za  účelem poskytování sociálních služeb 
osobám s mentálním postižením ve věku od 3 do 64 let.

slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor v Domově pro 
osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou zprava: 
hejtman Milan Chovanec, ředitelka domova Kateřina Šimková 

a senátorka Dagmar Terelmešová

Do  Dvorany slávy Plzeňského kraje vstoupilo dal-
ších pět osobností 
Tradice založena v  roce 2009 oceňuje osobnosti Plzeň-
ského kraje celostátního významu. Smyslem Dvorany slávy 
Plzeňského kraje je snaha vyzdvihnout a upozornit na vý-
razné osobnosti, které žijí v Plzeňském kraji nebo se v něm 
narodily a zároveň oslavily významné životní jubileum. 
V kategorii umění za dlouholetý přínos v oblasti vážné 
hudby vstoupila do Dvorany slávy operní pěvkyně Eva 
Urbanová (50), která patří již více než dvacet let k největ-
ším českým operním hvězdám.

Plzeňský kraj přivítal na své půdě významné sportovce
Plzeňský kraj podporuje sportovce, kteří jsou příkladem ze-
jména mladým lidem a reprezentují kraj doma i v zahraničí.
Plzeňský kraj se snaží pomáhat mladým sportovcům 
a sportovním klubům, které dětem nabídnou možnost 
vlastní seberealizace a sportovního využití. Přilákat a udr-
žet mladé lidi u sportu ale nelze bez toho, aby měli svůj 
vzor. V roce 2011 podpořil kraj např. Zdeňka Štybara a Fi-
lipa Jíchu, kteří jsou z Plzeňského kraje a jsou pro mládež 
velkým vzorem. 
23. března přijali náměstci hejtmana Jiří Struček, Ivo Grüner 
a radní Miroslav Brabec cyklokrosaře Zdeňka Štybara a po-
děkovali mu za jeho skvělou reprezentaci naší země i kraje 
na světových cyklokrosařských soutěžích. Nejen jako výraz 
díků, ale hlavně jako podporu v jeho další činnosti, získal 
Zdeněk Štybar od Plzeňského kraje 100 tisíc korun.

zleva: Eva Urbanová, Zdeněk Štybar starší (otec Zdeňka Štybara), 
Markéta Suchá (manželka Jiřího Suchého), Antonín Konrády, 

Danuše Bělohlávková

V oblasti kultury a umění za celoživotní přínos v oblasti 
divadelnictví a textařství byl oceněn Jiří Suchý (80). Cenu 
převzala manželka Markéta Suchá.
Za  celoživotní přínos v  oblasti folklórních tradic byl 
do síně slávy uveden hudebník Antonín Konrády (80).
V  kategorii sport za  vrcholovou reprezentaci v  cyklistice 
vstoupil do Dvorany Slávy cyklokrosař Zdeněk Štybar (25), 
Cenu za Zdeňka Štybara převzal otec, Zdeněk Štybar starší.
Za celoživotní přínos v oblasti pedagogické a za rozvoj spo-
lupráce s  francouzsky mluvícími zeměmi si dnes ocenění 
odnesla také emeritní profesorka Danuše Bělohlávková (85),

Zdeněk Štybar s náměstkem 
Jiřím Stručkem

autogramiáda
s Filepem Jíchou

16. června se na Krajském úřadu Plzeňského kraje usku-
tečnilo setkání s nejlepším házenkářem světa roku 2010 
Filipem Jíchou. Náměstek Jiří Struček mu předal děkovný 
list a  poté společně ocenili družstvo starších žákyň HK 
Slavia VŠ Plzeň a  družstvo starších žáků Talent Plzeň. 
Dívky si z  letošního Mistrovství ČR přivezly vítězný titul 
a házenkáři Talentu vybojovali 2. místo na MČR 2011.
Plzeňský kraj je také dlouhodobým partnerem mládeže 
klubů HC Plzeň 1929 a FC Viktoria Plzeň. 
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Středočeský kraj

Středočeský kraj jako vyšší územně samosprávný celek 
byl vytvořen v  roce 2000. Na  rozdíl od  ostatních krajů 
nemá své sídlo umístěno na vlastním území, ale na úze-
mí jiného kraje, Hlavního města Prahy. Středočeský kraj 
se svojí rozlohou řadí k  nejlidnatějším krajům v  České 
republice. Vyplývá to z  předběžných výsledků Sčítání 
lidu za roku 2011, kdy v kraji bylo napočítáno 1 274 633 
obyvatel. Za posledních deset let se počet obyvatel kraje 
zvýšil o 152 tisíc. Jeho rozloha 11 014 km2 zabírá téměř 
14 % území České republiky, Středočeský kraj je tak nej-
větším samostatným územně správním celkem České 
republiky. 

Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší dopravu, ale 
také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území 
kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspo-
řádané hlavní železniční i  silniční tranzitní sítě. Své za-
stoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu 
v Česku pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu předsta-
vuje v současné době Labsko-vltavská vodní cesta, při-
bližně 3/4 její délky procházejí územím kraje.

Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, 
chemie a  potravinářství. Škoda Mladá Boleslav se stala 
podnikem celostátního významu. Několika významnější-
mi podniky je zastoupeno i sklářství, keramika a polygra-
fi e. Ústup zaznamenaly dříve tradiční obory těžba uhlí, 
ocelářství a kožedělný průmysl.

Pro Středočeský kraj je charakteristická rozvinutá země-
dělská i průmyslová výroba. Zemědělská výroba těží z vy-
nikajících přírodních podmínek v  severovýchodní části 
kraje, kraj vyniká hlavně rostlinnou výrobou – pěstová-
ním pšenice, ječmene, cukrové řepy, brambor, v příměst-

ských částech ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Rozvíjí 
se pěstování energetických plodin, zejména řepky olejky.

V kraji se nachází množství významných historicky cen-
ných památek. Největší koncentrací památek se vyzna-
čuje město Kutná Hora, které bylo zapsáno do Seznamu 
světového přírodního a  kulturního dědictví UNESCO. 
Právě zde v roce 2010 v Jezuitské koleji Středočeský kraj 
ofi ciálně zahájil provoz druhé největší galerie v  České 
republice – GASK Galerie Středočeského kraje. Význam-
nou památkou Středočeského kraje, která je umístěna 
v prostorách GASK, je ojedinělé dílo české knižní malby 
– Iluminace. Ta byla úspěšně vydražena v prosinci 2009 
ve známé londýnské aukční síni Sotheby´s za téměř 18 
milionů korun. Další kulturně významné místo Gale-
rii a  informační centrum GATE otevřel Středočeský kraj 
v březnu 2012 v historickém centru Prahy.

Středočeský kraj nabízí také nepřeberné množství pří-
rodní krásy. Nejcennější přírodní oblast kraje představuje 
CHKO Křivoklátsko, která fi guruje na seznamu biosféric-
kých rezervací a která je jedním ze dvou adeptů na vy-
hlášení nového národního parku. Mezi další významné 
oblasti patří CHKO Kokořínsko, Český kras, Český ráj 
a Blaník.

GATE Galerie a  informační centrum – Brána 
do Středních Čech
V  průběhu roku 2011 probíhala významná proměna 
domu v Husově ulici v centru Prahy, který tvoří tři funkč-
ně propojené historické budovy a kde Středočeský kraj 
otevřel GATE Galerii a  informační centrum. To bude ob-
čanům sloužit jako unikátní galerie, infocentrum, kavárna, 
artshop a prodejna výrobků Středočeského kraje. Náklad-

ná rekonstrukce byla dokončena v prosinci 2011 a  slav-
nostní otevření GATE bylo naplánováno na březen 2012.

Jezuitská kolej a  přilehlé zahrady dostanou 
nový kabát
V  srpnu 2011 byly za  účasti středočeského hejtmana 
MUDr. Davida Ratha slavnostně zahájeny stavební práce 
projektu přestavby zahrad Jezuitské koleje v Kutné Hoře. 
Po  dokončení prací plánovaných na  podzim 2012 se 
budou moci návštěvníci těšit na výstavní plochy, volný 
multifunkční prostor využitelný pro doplňkové výstavy, 

GATE Galerie a informační centrum
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workshopy a výukové programy. V dalších objektech pak 
budou moci využít služeb restaurace a vinného sklípku. 
V zahradách naleznou přírodní amfi teátr, vodní schody 
městský park nebo výsadbu ukázkové vinice. 

Modernizace příbramské nemocnice
Příbramská nemocnice prošla v  roce 2011 významnou 
modernizací, která zahrnuje například celkovou rekon-
strukci  křídla D3 ve výši 200 milionů korun. V objektu se 
nacházejí ambulance chirurgie, ortopedie, neurologie, 
lůžkové jednotky operačních oborů a lékařské pracovny, 
skladové prostory, centrální šatny zaměstnanců, technic-
ké zázemí. V roce 2011 byla v příbramské nemocnici také 
otevřena nová rehabilitace, zubní oddělení a dva zcela 
nové pavilony, dále zubní pohotovost, zmodernizované 
oddělení anatomické patologie, které je významné pro 
diagnostiku onkologických onemocnění. Spolupráce 
Středočeského kraje s příbramskou nemocnicí přinesla 
v  minulosti řadu dalších významných změn. Například 
projekt dostavby a modernizace nemocnice, jehož cel-
ková hodnota byla téměř 900 milionů korun, zahrnoval 
stavbu pavilonu klinické hematologie, nové budovy 
s centrálním příjmem a operačními sály, či úpravou sa-
dových a parkovacích ploch.

Domovy seniorů jsou potřeba
Jednou z ukázek, jak se Středočeský kraj stará o své se-
niory, je výstavba Domova seniorů v Berouně, do které 
bylo investováno cca 133 milionů korun a která začala 
v roce 2010 a ke konci roku 2011 byla dokončena. Do-
mov nabízí klientům 100 míst, která byla ještě před jeho 
dokončením obsazena. Středočeský kraj tak reaguje 
na  demografi ckou skutečnost neustálého zalidňování 
kraje a nedostatku míst v domovech seniorů.  

Do Kladna za nejlepší lékařskou péčí
V březnu 2011 bylo slavnostně otevřeno Centrum akutní 
medicíny v kladenské nemocnici. Jedna z největších in-
vestic Středočeského kraje (1,28 miliardy korun) zajistila 
nejen Kladnu a okolí špičkovou lékařskou péči ve formě 
pětipatrového objektu, kde jsou umístěny provozy cent-
rálního příjmu pacientů včetně LSPP a lékárny, jednotek 
intenzivní péče interny, neurologie a chirurgických obo-
rů, anesteziologicko-resuscitační oddělení, kompletní 
radiodiagnostické pracoviště, centrální sterilizace, jed-
notky jednodenní hospitalizace a také centrální operač-
ní sály.
Kladenská nemocnice navíc v  roce 2011 zahájila pře-
stavbu Niederleho pavilonu, který byl v havarijním stavu. 
Na přestavbu secesní budovy, jejíž historický ráz zůstane 
zachován,  Středočeský kraj vyčlenil 85 milionů korun. 
Nemocnice plánuje otevření nového objektu v polovině 
roku 2012 a chce do něj soustředit veškerý administra-
tivní provoz.
Během roku 2011 došlo také k výstavbě domova seni-
orů a  lůžek následné péče v objektu nemocnice, který 
bude otevřen na jaře roku 2012. Objekt nabídne 66 lůžek 
a služby rehabilitace, vyšetřovny, elektroterapie, magne-
toterapie, laseru, tělocvičny, posilovny, vodoléčby, lym-
foterapie a individuální cvičebny.

Jezuitská kolej v Kutné Hoře

modernizace příbramské nemocnice

Domov seniorů v Berouně Centrum akutní medicíny v kladenské nemocnici
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Jihočeský kraj

Malebný Jihočeský kraj na západě sousedí s Plzeňským 
krajem, na severu se Středočeským krajem a na severo-
východě s krajem Vysočina. Rozlohou je po Středočes-
kém kraji druhým největším krajem v  České republice 
a se svými 10 056 km2 zaujímá 12,8 % rozlohy státu. 
Od  podzimu r. 2008 je hejtmanem Jihočeského kraje 
Mgr.  Jiří Zimola. Správním centrem Jihočeského kraje 
jsou České Budějovice. Tato metropole jižních Čech je 
střediskem vzdělání a  kultury s  Jihočeskou univerzitou 
a vědeckými ústavy Akademie věd, divadly a galeriemi 

a může se chlubit největším čtvercovým náměstím v ČR 
o rozloze 1,7 ha. Jihočeský kraj tvoří 7 okresů – České Bu-
dějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Pra-
chatice, Strakonice a Tábor.
Jihočeský kraj je krajem s  nejmenší hustotou zalidnění 
z celé České republiky. Z jeho sedmi okresů má největší 
hustotu obyvatelstva okres České Budějovice, kde žije 
téměř 30 % obyvatel kraje. Dalšími velkými městy jsou 
Tábor, Písek, Strakonice a Jindřichův Hradec. V těchto 5 
městech žije třetina Jihočechů. Naproti tomu nejmenší 
obce do  200 obyvatel představují 38,2 % z  celkového 
počtu obcí, ale žije v  nich pouze 4,2 % celkového po-
čtu obyvatel kraje. K  31.12.2011 bylo v  kraji evidováno 
639 099 obyvatel.
Od  roku 1990 dochází trvale k  sestupu počtu žáků 
na vstupu do středních škol. Zatímco na začátku 90. let 
v Jihočeském kraji do prvních ročníků středních škol na-
stupovalo zhruba 11 tisíc žáků, v roce 2011 je to zhruba 
5,5 tisíce. Kromě nepříznivého vývoje demografi cké 
křivky a nadměrné kapacity sítě středních škol je dalším 
důvodem pro optimalizaci také reakce na momentální 
a  budoucí potřeby trhu práce při zachování poměru 
mezi maturitními a učebními obory. Připravené sloučení 
a splynutí 12 škol v Jihočeském kraji je postupný proces, 
který byl zahájen 1. ledna 2012. 
Význam kraje spočívá v kvalitě životního prostředí. Proto 
se také stává významnou turistickou a rekreační oblastí. 
Cestovní ruch zaznamenal v posledních letech největší 
nárůst podílu na podnikatelských aktivitách. V roce 2011 
rozvoj turistického ruchu podpořil také krajský projekt 
Rožmberský rok 2011, který připomínal 400 let od smrti 
posledního Rožmberka Petra Voka a přesah činů Rožm-
berků do dnešních dnů. Tento projekt vzbudil u turistů 
velký ohlas a  v  závěru roku za  něj Jihočeský kraj získal 

ocenění CZECH TOP 100 v  oborové kategorii hotelnic-
tví a cestovní ruch. Díky projektu vznikla historicky nej-
úspěšnější výstava organizovaná Jihočeským krajem 
– Rok růže. Během roku 2011 ji vidělo přes 400 tisíc ná-
vštěvníků a v  roce 2012 výstava putuje po  jihočeských 
a rakouských městech. Projekt Rožmberský rok provázeli 
dobové městské slavnosti, sportovní akce, přednášku, 
divadelní představení, ale i kulinářské zážitky. 
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Krajina Jihočeského kraje je známa řadou rybníků a ma-
lebných vesnic ve  dvou pánvích uprostřed kraje, Čes-
kobudějovické a  Třeboňské. Okolo se vypínají kopce: 
Středočeská pahorkatina, Českomoravská vrchovina, 
na hranicích s Rakouskem Novohradské hory a na jihozá-
padní hranici druhé nejvyšší pohoří v Čechách, Šumava. 
Nejvyšším bodem kraje je vrchol hory Plechý (1378 m). 
CHKO Šumava a  Národní park Šumava, vyhlášena v  r. 
1991 – největší v České republice a v Evropě – je zařazena 
do světové sítě biosférických rezervací v rámci programu 
Člověk a biosféra (MAB) UNESCO a patří mezi nejnavště-
vovanější oblasti republiky. Také další CHKO-Třeboňsko, 

Blanský les a Novohradské hory jsou přitažlivé svým čis-
tým ovzduším a málo zalidněnou krajinou.

Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako 
zemědělská oblast s  rozvinutým rybníkářstvím a  les-
nictvím. Až v průběhu minulého století se zde rozvinul 
průmysl se zaměřením na zpracovatelské činnosti. Není 
územím bohatým na suroviny, zejména zde nejsou té-
měř žádné zdroje energetických surovin. 
Významným přírodním bohatstvím jsou však rozsáhlé 
lesy, zejména na  Šumavě a  v  Novohradských horách. 
Jedná se především o lesy jehličnaté, smrkové a borové. 
Největší surovinové bohatství tvoří ložiska písků a štěr-
kopísků, cihlářské hlíny, kameniva a  sklářských písků. 
Z ostatních surovin je nejvýznamnější rašelina a v někte-
rých lokalitách také vápenec, křemelina a grafi t.
V  zemědělství převažuje v  rostlinné výrobě pěstování 
obilovin, olejnin a  pícnin, významná je též produkce 
brambor. V živočišné výrobě se jedná především o chov 
skotu a prasat. Celkově se zde vytváří zhruba 11 % ze-
mědělské produkce celé republiky. Dlouholetou tradici 
má v kraji rybníkářství. Celková plocha rybníků, v nichž 
se chovají ryby, se pohybuje kolem 25 000 ha. Vytváří se 

v nich polovina produkce ryb České republiky. Průmys-
lová výroba je koncentrována především v českobudě-
jovické aglomeraci, výraznější podíl průmyslu je rovněž 
v  okresech Tábor a  Strakonice. V  České republice však 
kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti.
Jihočeský kraj je také úspěšným žadatelem o  evrop-
ské dotace. V  roce 2011 se nám podařilo získat dotace 
ve  výši zhruba 560 milionů korun, z  toho asi 430 mili-
onů z ROP Jihozápad. Již tradičně byla nejvyšší dotace 
použita na fi nancování dopravní infrastruktury, a to na-
příklad na  vybudování přeložky tzv. zanádražní komu-
nikace v  Českých Budějovicích nebo na  rekonstrukci 
sedmi mostů. V roce 2011 šlo o téměř 54 milionů korun 
Kč. Další získané fi nance pomohly fi nancovat projekty 
v oblasti školství a zdravotnictví. 
Jihočeský kraj se pyšní velkým počtem kulturních pa-
mátek, které čítají téměř 6 tisíc objektů. Mezi nejna-
vštěvovanější patří například hrad a  zámek v  Českém 
Krumlově a Jindřichově Hradci, zámky Hluboká nad Vlta-
vou, Orlík, Blatná, Červená Lhota a hrady Zvíkov a Land-
štejn. Najdeme zde také technické památky, mimo jiné 
i Schwarzenberský kanál nebo třeboňskou Zlatou stoku 
či úzkorozchodné tratě v Jindřichově Hradci a Nové Bys-
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třici. Významná je též lidová architektura, především tzv. 
„selské baroko“. Mezi nejznámější památky tohoto druhu 
patří náves v  Holašovicích (okres České Budějovice), 
která byla v roce 1998 zařazena mezi památky chráněné 
UNESCO. V  letním období láká zejména oblast Lipna, 
Orlíku, jihočeských rybníků, ale také Šumavy, v zimě pak 
lyžařské areály Zadov – Churáňov a Lipno – Kramolín.
V letošním roce si připomeneme dvacet let od zapsání 
Českého Krumlova do  seznamu památek UNESCO. Ji-
hočeský kraj přichází s projektem „Žijeme v památkách“, 
který se nezaměřuje pouze na  Český Krumlov a  Hola-

šovice zapsané v UNESCO. Smyslem je ukázat, že život 
v regionu plném unikátních historických atraktivit není 
životem ve skanzenu, ale naopak životem velmi zajíma-
vým, obohacujícím a  inspirujícím. Pro návštěvníky již-
ních Čech bude po celý rok připraven i bohatý kulturní 

program. Více informací naleznou zájemci na webových 
stránkách projektu www.zijemevpamatkach.cz.

Srdečně Vás zveme na návštěvu Jihočeského kraje!
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Hlavní město Praha

Praha – jedno z nejkrásnějších měst světa ležící na řece 
Vltavě má mnoho tváří i  jmen: matka měst, zlatá i  sto-
věžatá, perla v  srdci Evropy. V  současné době je milio-
novým velkoměstem rozkládajícím se na  ploše téměř
500 km2, který je zároveň nejdynamičtější a nejúspěšněj-
ší regionem České republiky, jež vytváří čtvrtinu hrubého 
domácího produktu. Praha je atraktivním městem, lákají-
cím nejen turisty, podnikatele a investory, ale i migranty 
z celého světa.

Za uplynulý rok se událo mnohé pozitivní: v oblasti do-
pravní infrastruktury došlo např. k prodloužení tramva-
jové tratě do Podbaby, rekonstrukci významných komu-
nikací či pokračování stavby prodloužení trasy metra 
A a  tunelu Blanka. Ty méně viditelné výsledky předsta-
vuje řada opatření a změn s cílem zefektivnit fungování 
samosprávy, zprůhlednit fi nancování městských projek-
tů, snížit riziko korupce, přiblížit více úřad občanům atd. 
Podařilo se zeštíhlit a zjednodušit řízení magistrátu. Byl 
spuštěn rozklikávací rozpočet, který si může kdokoliv 
otevřít na  internetu. Další věc, která se podařila zavést, 
jsou elektronické aukce, které přinesou výraznou úsporu 

fi nančních prostředků. Byla schválena nová protikorupč-
ní strategie, která zavádí například tzv. rodný list zakáz-
ky, tedy detailní informace o  zadání výběrového řízení 
a jeho výsledku, průběh samotné zakázky a do poslední 
koruny vyplacené faktury. Byly nastaveny mnohem přís-
nější kontrolní mechanismy u velkých investičních pro-
jektů Prahy, které umožní městu výrazně vyšší kontrolu 
nad jejich průběhem i fi nancováním. 

Protipovodňové cvičení Holešovice
Nová tramvaj Podbaba

Prorážka metra A Prague International Marathon
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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 2011 patřily např. mezinárodní turnaj v  tenise 
Sparta Prague Open, beachvolejbalový turnaj SWITCH 
CUP 2011, mezinárodní turnaj ve  fl oorbalu Prague Ga-
mes 2011, seriál městských běhů Prague International 
Marathon 2011, mezinárodní atletický mítink Memoriál 
J. Odložila 2011, veslařský závod Primátorky 2011 či Spe-
edway Grand Prix 2011 – závody na ploché dráze.

Vedle bohatého historického dědictví disponuje Praha 
i  kvalitním zázemím neustále se rozvíjející metropole 
s velkými ubytovacími možnostmi, kvalitní dopravní in-
frastrukturou a  dalších důležitých služeb. Množství his-
torických památek bude pro turisty v Praze zřejmě vždy 
atraktivní, ale kombinace návštěvy historického města 
s  vybudovanou základnou špičkového ubytování, kva-
litní MHD, širokou sítí restaurací, kulturních zařízení i zá-
bavních podniků a  nabídky příjemně strávených dnů 
uprostřed zeleně a přitom v dosahu komfortu hlavního 
města, je lákavou kombinací, které málokdo odolá.

Prague Proms Bohdalová křest kůň převalský

Primátorky

Den mobility

Štědrovečerní polévka

Navštěva seniorů
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Karlovarský kraj

Karlovarský kraj je nejzápadnějším územím České repub-
liky a je po Libereckém kraji druhým nejmenším krajem. 
Skládá se ze tří okresů (Cheb, Karlovy Vary a  Sokolov). 
Podle současného administrativního členění je na území 
kraje celkem 132 obcí nejrůznější velikosti. Podle údajů 
Českého statistického úřadu z  posledního sčítání lidu 
žilo v  roce 2011 v  obcích Karlovarského kraje celkem 
310 245 obyvatel.
Více než polovinu celkové délky hranic tvoří hranice se 
SRN, a to na západě s Bavorskem a na severu se Saskem. 
Jižním sousedem je Plzeňský kraj a na východě se roz-
kládá kraj Ústecký. Nejvyšším bodem kraje je Klínovec 
v Krušných horách (1 244 m n.m.). 
Karlovarský kraj je po kraji Libereckém druhým nejmen-
ším a svou rozlohou 3 314 km2 zaujímá 4,2 procenta roz-
lohy ČR. Zalesněná plocha 1 429 km2 představuje podíl 
zalesnění 43,1 procent, což je po Libereckém kraji druhá 
nejvyšší hodnota mezi kraji ČR. Rozloha zemědělské 
půdy 1 255,4 km2 je jako v jediném kraji menší než roz-
loha lesních pozemků. 

Území je po stránce geologické, geomorfologické, hyd-
rologické a biologické velmi pestré. Z přírodních zdrojů 
jsou cenné zásoby hnědého uhlí, keramických jílů, menší 
ložiska kovových rud a zbytků smolince, rozhodující jsou 
zejména zdroje minerálních a  léčivých vod. Největším 
zvláště chráněným územím je Chráněná krajinná oblast 
Slavkovský les. Vedle této oblasti je vyhlášeno dalších 80 
chráněných lokalit. Nejcennějším územím i  v  meziná-
rodním měřítku je rašeliniště a slatiniště s vývěry mine-
rálních vod a plynů SOOS na Chebsku, dalšími význam-
nými územími jsou horská rašeliniště v Krušných horách, 
naleziště perlorodky říční na Ašsku a geologické lokality 
po obvodu Doupovských hor. 

Struktura hospodářství regionu je velmi rozmanitá. 
V okresech Karlovy Vary a Cheb je hlavní prioritou lázeň-
ství a  cestovní ruch. Okres Sokolov se vyznačuje kon-
centrací těžby hnědého uhlí, energetickou, chemickou 
a strojírenskou výrobou. V kraji mají své nezanedbatelné 
postavení tradiční odvětví, jako je výroba porcelánu, skla, 
likéru Becherovka nebo minerálních vod. 

V  Karlovarském kraji se nachází nejvýznamnější kon-
centrace lázeňských míst v  ČR. V  karlovarském okrese 
se nacházejí lázeňská místa Karlovy Vary a  Jáchymov. 
Na  Chebsku pak Mariánské Lázně, Františkovy Lázně 
a Lázně Kynžvart. Tzv. Západočeský lázeňský trojúhelník 
v současnosti usiluje o zápis na seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO. I když jsou hlavním cílem ná-
vštěvníků kraje lázeňská místa, nabízí region řadu dalších 
atraktivních cílů – významná historická jádra měst Cheb, 
Loket, Jáchymov nebo Ostrov. Oblibu si získaly i  velké 
tradiční kulturní svátky – Mezinárodní fi lmový festival 
Karlovy Vary nebo Tourfi lm. 

Na své si přijdou i sportovně založení hosté regionu. Do-
končuje se páteřní Cyklostezka Ohře, v Krušných horách 
i  v  Slavkovském lese jsou příznivé podmínky pro sjez-
dové i běžecké lyžování. V kraji je devět golfových hřišť 
na skvělé úrovni, zvyšuje se i nabídka venkovské turistiky.

Ohlédnutí za rokem 2011 v Karlovarském kraji

Uplynulý rok se v Karlovarském kraji nesl ve znamení vel-
kých projektů budovaných s dotací z ROP Severozápad, 
ale pokračovalo i úsilí o výstavbu dalších úseků páteřní 
rychlostní komunikace R6. V  Ostrově bylo dokončeno 
Centrum technického vzdělávání za více než 400 milionů 

korun, nové podoby nabývala modernizovaná Integro-
vaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově 
s podobně vysokými náklady. V Karlových Varech zahá-
jila svou činnosti zrekonstruovaná krajská interaktivní 
galerie Becherova vila, kterou kraj nechal přebudovat 
s dotací z ROP Severozápad za více než 84 miliony korun. 

V  areálu karlovarské nemocnice začala stavba nového 
pavilonu akutní medicíny za 600 milionů korun, byla za-
hájena výstavba nového sídla záchranky a rekonstrukce 
pavilonu B chebské nemocnice za  130 milionů korun. 
Zahájena byla také výstavba dopravních terminálů v Ma-
riánských Lázních a v Chebu, které by měly obyvatelům 
sloužit ještě do konce roku 2012. V Sokolově už cestující 
nový dopravní uzel využívají. Karlovarské letiště dokon-
čilo stavební akci rozšíření odbavovací plochy, již fi nan-
covalo ze svých zdrojů, a dokázalo za rok 2011 odbavit 
rekordní počet více než 99 tisíc cestujících. 
Karlovarský kraj zavedl nový dotační titul pro podnika-
tele, jehož cílem je podpořit spolupráci regionálních 

Centrum technického vzdělávání Ostrov
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fi rem a  vědeckovýzkumných institucí, jako jsou vysoké 
školy, výzkumné ústavy a pracoviště Akademie věd ČR 
za účelem lepšího poznání a posílení těchto vazeb. Pro 
žadatele o tzv. inovační vouchery je v krajském rozpočtu 
připraveno 1,7 milionu korun.
Kraj stále bojuje o fi nance na stavbu dalších úseků rych-
lostní silnice R6 od  Karlových Varů směrem na  Prahu. 
Dobudování R6 se ministerstvo dopravy rozhodlo pře-
sunout mezi dopravní stavby s  nejnižší prioritou. Po-
slanci z regionu v čele s hejtmanem Josefem Novotným 
pokračují ve svých aktivitách směrem k ministerstvu do-
pravy, aby toto nekompetentní řešení zvážilo. I přes tlak 
ze strany Karlovarského kraje zůstává region izolován 
od dálniční sítě ČR.
Nejvýznamnější sportovní událostí roku 2011 bylo záři-
jové Mistrovství Evropy ve volejbale mužů, které se ko-
nalo v KV Aréně v Karlových Varech. Zápas Česko - Rusko 
osobně sledoval v rámci své ofi ciální návštěvy Karlovar-
ského kraje i prezident Václav Klaus.

V roce 2012 budou v našem kraji pokračovat akce, které 
jsme před časem zahájili. Bude dokončena rozsáhlá re-

konstrukce integrované střední školy v  Sokolově, stu-
denti chebského gymnázia budou moci využívat nové ja-
zykové a komunikační centrum. Zdravotnické záchranné 
službě začne sloužit nové sídlo v areálu krajského úřadu. 
Nemocnice v Karlových Varech se dočká moderního pa-
vilonu akutního příjmu. Cestující v Chebu a Mariánských 
Lázních budou mít k dispozici nové dopravní terminály. 
Kraj bude i letos pokračovat v rekonstrukci silnic II. a III. 
tříd, do nichž vloží okolo 141 milionů korun.

Hejtman s prezidentem v Mariánských Lázních

interaktivní galerie – Becherova vila

Krajské farmářské trhy

Josef Novotný
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Ústecký kraj

Na území Ústeckého kraje žije celkem 830 171 obyvatel 
(k 26. 3. 2011), díky čemuž je pátým nejlidnatějším krajem 
České republiky. Zaujímá téměř 7 procent rozlohy naší 
země svými 5 335 km2. Nachází se zde 354 obcí, z nichž 
46 má statut města. Krajským městem je Ústí nad Labem, 
které má zhruba 95 tisíc obyvatel. Nejhustěji je osídlena 
oblast podkrušnohorské hnědouhelné pánve, nižší za-
lidnění se nachází ve  vyšších oblastech Krušných hor 
a v okrese Louny, kde se vyskytují především menší ven-
kovská sídla. Nejvyšším místem Ústeckého kraje je úbočí 
hory Klínovec a nejnižším výtok řeky Labe do SRN u Hřen-
ska, které se nachází ve 115 metrech n. m. Toto místo je 
zároveň nejníže položeným v rámci České republiky. 

Ústecký kraj je známý svou průmyslovou činností, těží se 
tu až 80 % hnědého uhlí z celé země. Zároveň je to také 
region, který se může chlubit i  svými jinými stránkami. 
Na jeho území se nachází 14 národních  kulturních pa-
mátek, dále více než 6 500 nemovitých kulturních pa-
mátek a 140 maloplošných chráněných území. Rozkládá 
se zde Národní park České Švýcarsko, ve kterém se na-
chází největší přírodní skalní most na našem kontinentu 
– Pravčická brána. Nejsevernější město i obec České re-
publiky leží v Ústeckém kraji, nejsevernějším městem je 
Šluknov a nejsevernější obcí Lobendava.

Litoměřicko je známé jako Zahrada Čech, díky své 
úrodné půdě. Daří se tu ovoci i zelenině, ale hlavně vinné 
révě. Oblíbená jsou především vína z Velkých Žernosek 
a  Roudnice nad Labem. Nachází se zde památná hora 
Říp, České středohoří s  Milešovkou, najdeme tu zámky 
Ploskovice a Libochovice, vodní hrad Budyně nad Ohří 
či hrad Hazmburk. Královské město Litoměřice se chlubí 
historickým náměstím, které skrývá řadu sklepení. Opo-

dál je Terezín, unikát pevnostního stavitelství z 18. sto-
letí. Muzeum ghetta, Židovský a  Národní hřbitov, Malá 
pevnost jsou smutnou připomínkou novodobé historie 
města. Každoročně patří mezi nejvíce navštěvovanou 
národní kulturní památku v Ústeckém kraji.  

Děčínsko nabízí turistům doslova ráj. Nachází se zde 
úchvatné Labské pískovce, překrásný Národní park 
České Švýcarsko a malebné Lužické hory. Oblast je plná 
obnovených vyhlídek a  rozhleden: Sněžník, Tanečnice, 
Belveder či Kohout. Častým cílem turistů jsou i zámky – 
v Děčíně, Benešově nad Ploučnicí a v  Jílovém. Za náv-
štěvu stojí zříceniny hradů Tolštejn a Vrabinec. Nesmíme 
zapomenout na Hřensko, které nabízí jízdu v  lodičkách 
unikátními soutěskami na říčce Kamenici.

Ústecko je regionem plným protikladů – na jedné straně 
krásná příroda, na druhé straně rozvinutý průmysl. Ústí 
nad Labem je známé především chemickým a potravi-
nářským, ale nabízí i řadu různorodých historických pa-
mátek – zámky Trmice, Velké Březno a hrad Střekov, který 
se tyčí nad labským údolím. V Ústí nad Labem přitahuje 
pozornost kostel Nanebevzetí Panny Marie se šikmou 
věží. Město nabízí nejen historické stavby, ale i moderní, 
například Mariánský most přes Labe. Mezinárodní asoci-
ace pro mosty a stavební inženýrství ho zařadila v roce 
1999, krátce po jeho dokončení, mezi 10 nejlepších sta-
veb posledního desetiletí. 

Teplicko je slavné především díky svému lázeňství. Se-
tkáme se s ním nejen v Teplicích, ale také v Bílině a Dubí. 
Přilákalo sem řadu známých osobností – J. W. Goetha, L. 
van Beethovena, F. Chopina, F. Liszta. Mezi poklady české 
architektury se řadí zámky v Teplicích a Duchcově, kde 

ke konci svého života pobýval známý milovník žen Ca-
sanova. Za zmínku stojí také cisterciácký klášter v Oseku. 
Oblíbená je Komáří vížka, která se tyčí v nadmořské výšce 
809 metrů a ke které vede sedačková lanovka – nejdelší 
bez mezistanice ve východní Evropě. 

Lounsko se do povědomí mnoha lidí zapsalo jako nej-
úrodnější chmelařská oblast. Pěstování chmele tu má 
tradici už více než 700 let. K vidění tu jsou nejen chmel-
nice, ale také odkaz řemeslného mistrovství našich 
předků v  podobě Chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
a  kapucínského kláštera v  Žatci, zbytků jednoho z  nej-
starších klášterů v  Čechách v  Panenském Týnci nebo 
třeba kostelíčku v  Cítolibech s  mimořádnou akustikou. 
Přímo v centru Žatce je již částečně zpřístupněn Chrám 
chmele a piva. Veřejnosti se představuje především jako 
komplex zábavy odhalující tajemství pěstování chmele 
a  vaření dobrého piva. K  prohlídce zve nepřehlédnu-
telný prosklený maják, v jehož vrcholu čeká návštěvníky 
3D animace. Chmelařské muzeum a labyrint s pokladem 
jsou otevřené po celou hlavní turistickou sezonu. Mini-
pivovar ,,U Orloje“ je logickým pokračováním prohlídky 
celého komplexu. Pivo se zde vaří před zraky návštěv-
níků, názorně jsou vystaveny ingredience potřebné pro 
chutné a zdravé pivo. V Peruci najdeme staletý dub, který 
je dle Jiráskových Starých pověstí českých spjat s českou 
státností. Tak zvaný Oldřichův dub patří k nejstarším stro-
mům u nás, jeho věk se odhaduje na 1000 let. Údajně 
se u  toho stromu seznámil přemyslovský kníže Oldřich 
se selkou Boženou, kterou si následně odvedl do Prahy.  

Mostecko se mění k nepoznání. Dříve krajina postižená 
dlouhodobou těžbou uhlí nám dnes dokazuje, že její 
revitalizace má smysl a  je nutné v  ní pokračovat. Ne-
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Projekt na zvýšení turistického ruchu Brána do Čech získal první 
cenu na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, kterou 

převzal radní Radek Vonka (druhý zleva). 

jenže se zlepšuje životní prostředí, ale více si všímáme 
také krás, které tato oblast nabízí. V minulosti zde došlo 
k unikátnímu přesunu děkanského kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, který byl v roce 2010 prohlášen za národní 
kulturní památku, už 14. v Ústeckém kraji. Dominantou 
města Mostu je opravený hrádek Hněvín, ze kterého je 
jedinečný výhled na celé okolí. 

Na  Chomutovsku je vyhledávaným cílem Kamencové 
jezero, které představuje unikátní vodní plochu, stejně 
jako vodní nádrž Nechranice. Mezi místní architekto-
nické klenoty patří Kostel sv. Kateřiny z roku 1252 a také 
františkánský klášter s  kostelem 14 svatých Pomocníků 
v Kadani. V Kadani je možné zkusit projít nejužší uličkou 
ČR. Barokní morový sloup a lví fontánu ze 17. století ob-
divují turisté v Klášterci nad Ohří, který je nově lázeňským 
městem Ústeckého kraje. 

ROK 2011
Leden
Projekt na zvýšení turistického ruchu Brána do Čech zís-
kal první cenu na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně. Úspěchy zaznamenal kraj i na řadě dalších vele-

trhů a specializovaných soutěžích se svými mapami, tiš-
těnými průvodci a dalšími propagačními materiály. 
Výtěžek z osmého reprezentačního plesu kraje v Děčíně 
ve výši 145 500 Kč připadl onkologickému centru Masa-
rykovy nemocnice v Ústí.

Únor
Prvních sedm středních škol kraje získalo certifi kát Pá-
teřní školy. Budou jej mít nejprestižnější zařízení s  pro-
stupností studia, vysokou kvalitou výuky, s  moderními 
prostory a alespoň s 800 žáky. 
Ve  Velemíně se s  tamními občany setkala hejtmanka 
a  informovala je o  postupu výstavby D8, o  objízdných 
trasách a  nebo eliminaci zdravotních rizik pro občany 
z nadměrné dopravy. 
V Terezíně začala oprava prvních historických objektů za-
řazených do  projektu Terezín-město změny. Participuje 
na něm i ÚK, dotace od ministerstva kultury přesáhnou 
půl miliardy korun.

Březen 
Prvního března zahájila vysílání webová televize Ústec-
kého kraje (www.u-tv.cz). Přináší nejaktuálnější reportáže 
o dění v kraji a mohou na ni přispívat i běžní občané. 
Na  průmyslové zóně Triangle začal stavět nový závod 
velký investor Solar Turbines, součást koncernu Catter-
pilar. Přijal také první, většinou manažerské pracovníky.     

Duben
Zahájen byl druhý ročník projektu Atletika pro děti, 
v  rámci kterého soutěží v  netradičních disciplínách. 
V  roce  2011 bylo rozděleno 6 atletických sad školám 
a sportovním oddílům. 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o rozdělení do-
tací na nejrůznější programy vyhlášené ÚK. V roce 2011 
bylo podpořeno několik set projektů celkovou sumou  
64 mil. Kč.

Květen
Společnost UNIPETROL předala Ústeckému kraji na zá-
kladě podepsané smlouvy o spolupráci částku 2 miliony 
korun na akce související s rozvojem regionu. 
Tradiční Novohradská pouť a Zámecká slavnost přilákaly 
na zámek Nový Hrad v Jimlíně tisíce návštěvníků. Majite-
lem zámku je náš kraj. 

Červen
Za  účasti prezidenta ČR Václava Klause bylo v  uhel-
ném Lomu Bílina předáno do  užívání unikátní rypadlo 
KK1300. Jde o první velkostroj po dvaceti letech pro náš 
kraj a celou ČR! 
V Teplicích byla dokončena rekonstrukce budovy Kon-
zervatoře Teplice, p.o. Z nákladů 103 milionů Kč byla pod-
statná část z ROP Severozápad. 
Na  Dnu záchranářů se v  Mostě představily všechny 
složky IZS ÚK. Hasiči, záchranáři, policie nebo dobrovolní 
hasiči tady dostali od kraje dary za více než 8 mil. Kč.

Červenec
Na labském nábřeží v centru Ústí n. L. bylo zprovozněno 
dopravní protipovodňové opatření na silnici I/30. Povod-
ňová hráz přišla na 600 milionů korun z prostředků SFDI.

Poděkování třinácti policistům za objasnění perucké loupeže vzácných 
děl, kterého se zúčastnil náměstek hejtmanky Pavel Kouda (vpravo). 
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Prosinec
Podle průzkumu společnosti STEM/MARK si 68 % ob-
čanů kraje myslí, že vyhrocená situace na  Šluknovsku 
zůstane stejná nebo se dokonce zhorší. 
Oblíbené vlakové spojení mezi Děčínem a  Drážďany, 
které po celý den zajišťují na sebe navazující regionální 
vlaky, je od roku 2011 posíleno o přímý vlak z Ústí nad 
Labem, který pohodlně odvážel i o adventu návštěvníky 
na  vánoční trhy v  Drážďanech, ale také v  Königsteinu 
a Pirně. 

Říjen
Na  strategické průmyslové zóně Triangle má v  součas-
nosti výrobní haly pět společností: Hitachi, Panasonic, 
Gestamp, Solar Turbines a Johnson Controls, v září pro-
jevil zájem i čínský investor Xi´an Putian Antenna, v říjnu 
také společnost Pannatoni. 
Ústecký kraj z  rozpočtu zakoupil  pro svoji příspěv-
kovou organizaci ZZS deset nových sanitek VW pro 
9 výjezdových pracovišť v  kraji v  celkové hodnotě 
20 milionů korun. 
Ve dnech 18. – 20. října byl na pracovní návštěvě Ústec-
kého kraje prezident ČR Václav Klaus s chotí Livií. Hosté 
byli na dvaceti místech kraje, mj. na Děčínsku, v ústecké 
nemocnici, u zahájení provozu předávací stanice plyno-
vodu v Brandově nebo v Žatci.

Listopad 
Ukončena byla 4. etapa rekonstrukce Gymnázia Jateční 
v  Ústí n. L., p.o. Víceúčelová tělocvična a  školní jídelna 
stála 151 mil. Kč, kraj přispěl zhruba 11 miliony, zbytek 
byl hrazen z ROP Severozápad. 

Srpen 
Vesnicí roku našeho kraje za rok 2011 se stala  Nová Ves 
v Horách z Mostecka a získala nejen  Zlatou stuhu, ale 
také významnou fi nanční dotaci. 
Rada Ústeckého kraje projednala v srpnu balíček legis-
lativních změn, které mají pomoci řešit sociální napětí 
na území Ústeckého kraje. Poněvadž vláda ČR jej později 
nevzala na vědomí, proběhla na podzim podpisová pe-
tice na podporu Ústeckého balíčku.

Září
Masarykova nemocnice v Ústí n. L. představila veřejnosti 
nově otevřený provoz stanice jednodenní chirurgie. 
Mimochodem: V září to byly 3 roky, co v MNUL zahájila 
činnost neinvazivní, tedy šetrná robotická chirurgie s ro-
boty da Vinci. 
V  rámci veletrhu Zahrada Čech byly v Litoměřicích vy-
hlášeny nejlepší potravinářské výrobky a regionální po-
traviny Ústeckého kraje pro rok 2011.  
Za  47 milionů Kč byl kompletně zrekonstruován uni-
kátní bezúdržbovou technologií most na  silnici II/250 
ve správě kraje na katastru obce Výškov na Lounsku. 

Vesnicí roku našeho kraje za rok 2011 se stala  Nová Ves v Horách 
z Mostecka a získala Zlatou stuhu z rukou hejtmanky Jany Vaňhové. 

Ve dnech 18.–20. října byl na pracovní návštěvě Ústeckého kraje 
prezident ČR Václav Klaus s chotí Livií. Hosté byli na dvaceti mís-

tech kraje, mj. navštívili i krajský úřad. 

44. ročníku Virtuosi per musica di pianoforte se v Ústí zúčastnilo 
30 pianistů z devíti zemí. Ceny předával náměstek hejtmanky 

Arno Fišera. 
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Liberecký kraj

Liberecký kraj o rozloze 3 163 km2 se rozprostírá na seve-
ru České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, 
Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhů-
řím a východní část Lužických hor. Svým severním okra-

jem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou re-
publikou Německo, na kterou navazuje 130 km dlouhá 
hranice s Polskem. Východní část kraje sousedí s Králo-
véhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému 
kraji a na západě ke kraji Ústeckému. Spolu s Královéhra-
deckým a Pardubickým krajem tvoří statistickou jednot-
ku NUTS II Severovýchod. Počet obyvatel činil k 31. pro-
sinci 2011 celkem 438 558. Průměrný věk je 40 let.

Kraj má převážně průmyslový charakter. Rozvinuta je 
především výroba a  zpracování plastů a  dalších kom-
ponentů pro automobilový průmysl, tradiční výroba 
skla a bižuterie, strojírenství, výroba piva. Tradiční textilní 
průmysl ztratil svoje dominantní postavení. V sekundár-
ním sektoru (průmysl, stavebnictví atd.) je zaměstnáno 
47,7 % pracujícího obyvatelstva kraje, ve službách (terci-
ární sféra) 50,2 %. Nejmenší zastoupení má primární sek-
tor (zemědělství, lesnictví), a to pouhé 2 %. Nezaměstna-
nost činila 9,46 % k 31. 12. 2011.

Do území Libereckého kraje zasahuje i Euroregion Nei-
sse-Nisa-Nysa. Tvoří ho tři hraniční oblasti nacházející se 
na území, kde se stýkají hranice České republiky, Spolko-
vé republiky Německo a  Polské republiky. Území Libe-
reckého kraje je tak nedílnou součástí Euroregionu Nei-
sse-Nisa-Nysa, který byl ustaven v roce 1991. 

Liberecký kraj nabízí vynikající přírodní i kulturní podmín-
ky pro cestovní ruch, a to jak zimní (sjezdové i klasické ly-
žování – Krkonoše, Jizerské hory, Ještědský hřbet, Lužické 
hory), tak i letní. V případě letního cestovního ruchu si lze 
zvolit téměř jakoukoli aktivitu – pěší turistiku a cyklotu-
ristiku, horolezectví (skalní města v Českém ráji), koupání 
(Máchovo jezero, vodní toky), městskou turistiku (Liberec, 
Turnov, Frýdlant v  Čechách, Jilemnice aj.), památkovou 

turistiku (hrady, zámky, městské památkové zóny, ves-
nické památkové rezervace a zóny). K nejnavštěvovaněj-
ším hradům a  zámkům patří Bezděz, Zákupy, Lemberk, 
Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec, Valdštejn. Důležitou 
roli sehrávají i  lázeňská místa, tolik vyhledávaná právě 
návštěvníky ze sousedních zemí. Svou bohatou kulturně 
historickou tradicí, která se odráží ve velkém množství sta-
vebních a historických památek i kulturních zařízení, láká 
Liberecký kraj každoročně statisíce návštěvníků. Symbo-
lem pro široké okolí se stala Perretovou cenou ověnčená 
stavba horského hotelu s vysílačem Ještěd.

Bohatá kulturně historická tradice kraje se odráží nejen 
ve velkém množství stavebních a historických památek, 
ale i  v  kulturních zařízeních. K  institucím nadregionál-
ního významu patří především Severočeské muzeum 
v  Liberci, Oblastní galerie v  Liberci a  Krajská vědecká 
knihovna v Liberci. Významnými kulturními institucemi 
jsou dále Divadlo F. X. Šaldy se scénou Malého divadla 
a Naivní divadlo v Liberci, Zoologická a Botanická zahra-
da v  Liberci. Mezi kulturní zařízení regionálního význa-
mu patří řada muzeí a  galerií v  různých částech kraje. 
V  návaznosti na  tradici skla a  bižuterie této oblasti se 
návštěvníkům nabízí např. sklářská muzea v  Novém 
Boru, Kamenickém Šenově a Železném Brodu, Muzeum 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Muzeum Českého 
ráje v Turnově vlastní sbírky z oblasti geologie, minera-
logie a dokumentace zlatnictví a šperkařství, které jsou 
jedinečné nejen v  rámci České republiky, ale i  Evropy. 
Neméně důležitými zařízeními jsou knihovny a jejich po-
bočky v nižších územních celcích.

Věda a výzkum je důležitým odvětvím v Libereckém kra-
ji. Nutné je zmínit existenci vysoké školy na území Libe-
reckého kraje. Jedná se o Technickou univerzitu v Liberci 

Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje
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s fakultou strojní, textilní, ekonomickou, přírodovědně-
-humanitní, pedagogickou, umění a architektury, me-
chatroniky a mezioborových inženýrských studií. Tech-
nická univerzita spolupracuje s  fi rmou Elmarco, která 
vyvinula přístroj na výrobu nanovláken – tzv. nanospider. 
Tento přístroj vyrábí nanovlákna, použitelná v  různých 
vědeckých odvětvích (lékařství atd.). Dalším příkladem 
úspěšné výzkumné činnosti je společnost Mega Stráž 
pod Ralskem, která má patent na výrobu polarizovaných 
membrán. 

Významné akce a události roku 2011 v Liberec-
kém kraji

V únoru měl Liberecký kraj tu čest stát se pořadatelem 
EYOWF (European Youth Olympic Winter Festival – zimní 
evropský olympijský festival mládeže). 

7. hejtmanský ples se tentokrát konal v  Jablonci nad 
Nisou, a to dne 5. března.

18.–20. dubna poctil svou návštěvou Liberecký kraj prezi-
dent republiky Václav Klaus s paní Livií Klausovou. Během 

třídenního pobytu zavítal prezidentský pár do měst a obcí, 
které ještě v minulosti nenavštívil. Kromě přivítání na rad-
nici nebo návštěvy fi rem se uskutečnilo i setkání s občany. 

12. května prezentovalo italské San Benedetto del Tronto 
(region Marche) za účasti členů rady kraje své přírodní 
bohatství. 

1. června umožnil již po osmé Liberecký kraj v rámci Dne 
otevřených dveří jednak nahlédnutí do  prostor svého 
sídla, jednak vyžití v podobě atrakcí hlavně pro děti, ale 
i jejich rodiče.

7. ročník akce Krajské slavnosti se tentokrát konal v Lomnici 
nad Popelkou, a to 24. června. 

Hejtman Stanislav Eichler přednáší na setkání zemských radů – 
landrátů v sousedním Svobodném státu Sasko.

Hejtman Stanislav Eichler ukazuje prezidentu Václavu Klausovi 
povodňové škody v Raspenavě.

Den otevřených dveří – hejtman Eichler prezentuje svoji 
každodenní práci malým návštěvníkům.

Mgr. Stanislav Eichler zahajuje tradiční Krajské slavnosti.

Hejtman Eichler předává v rámci 7. hejtmanského plesu 
fi nanční dar.
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Novosad a syn, červené kysané zelí fi rmy Samir a Český 
med z Podještědí od Jiřího Vomáčky.

27. října udělil hejtman Eichler čestné ocenění Pocta 
hejtmana šesti významným osobnostem regionu, které 
se zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje doma i 
ve světě. Oceněnými byli PhDr. Jan Šolc, RNDr. Miloslav 
Nevrlý, Vladimír Komárek – in memoriam, Václav Helšus, 
MUDr. Václav Cihlář a Miloslav Dvorský. Slavnostní večer 
se uskutečnil v Severočeském muzeu v Liberci. Šestice 
oceněných si vedle Čestného uznání odnesla také cenný 
Dukát hejtmana LK.

1. listopadu podepsala v zastoupení hejtmana statutární 
náměstkyně Lidie Vajnerová přátelskou dohodu o spolu-
práci s provincií Bursa (Turecká republika). 

9. listopadu se v  liberecké synagoze uskutečnila za pří-
tomnosti velvyslance Státu Izrael v České republice Ya-
akova Levyho, tajemnice pro lidská práva velvyslanec-
tví Spojených států amerických Kelly Kopcial, zástupců 
českých židovských obcí v čele s vrchním zemským ra-

bínem Karolem Sidonem a  představitelů Statutárního 
města Liberec vzpomínková akce na  oběti holocaustu 
u příležitosti 73. výročí tzv. Křišťálové noci. 

18. srpna byla slavnostně vyhlášena Vesnice roku 2011. 
Vítězem krajského kola soutěže v Libereckém kraji se sta-
la obec Křižany.

3. září se ve Smržovce konal tradiční 9. ročník Krajských 
dožínkových slavností Libereckého kraje, jejichž součás-
tí bylo vyhlášení soutěže Nejlepší výrobek Libereckého 
kraje roku 2011 z  odvětví potravinářství a  zemědělství. 
Tento titul byl přidělen Turistické klobáse od  výrobce 
Jatky Lomnice a.s., Lomničan. 

10. září pořádal Liberecký kraj tradiční „Memoriál záchra-
nářů na Manhattanu“.

7. října získalo osm výrobků Libereckého kraje označení 
Regionální potravina, kterou uděluje Ministerstvo země-
dělství. Ocenění na čtyři roky získaly krůtí párečky od Pro-
minentu, sýr Gaston s bazalkou z Mlékárny Příšovice, Bio 
ovčí jogurt z  farmy Josefa Pulíčka, Držkovský řemeslný 
chléb, Lomnické kostky z  JVS Semilské pekárny, světlý 
ležák František z  harrachovské Sklárny a  minipivovaru 

Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje a Mons. Jan 
Baxant, biskup litoměřický při návštěvě českodubské Johanitské 

komendy sv. Zdislavy a Havla z Lemberka.

Hejtman Stanislav Eichler předává Poctu hejtmana Libereckého 
kraje Miloslavu Nevrlému.

Předávání medailí policistům a hasičům Liberecka (hejtman 
Stanislav Eichler druhý zleva).

Adventní posezení s hejtmanem v Dětském domově v Semilech.
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Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj leží v  severovýchodní části Čech. 
Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice 
s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým 
a Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která 
patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak 
počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středo-
český. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního 
města Prahy vzdálená 112 km.

 Na  severu a  severovýchodě se rozkládají pohoří Krko-
noše a Orlické hory, které na jihu a jihozápadě přecházejí 
do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe oddě-
luje Broumovský výběžek, geologicky i  horopisně pes-
trý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími 
a  kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to 
Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový 
vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nej-
kvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Vý-
znamnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří. 
Hlavními vodními toky jsou Labe a  jeho přítoky Orlice 
a Metuje. Téměř celé území kraje náleží do povodí Labe, 
jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. 
Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Kr-
konoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. 
Nejníže položeným bodem je hladina Cidliny na území 
okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m.
 
V  Královéhradeckém kraji bylo k  1. 1. 2003 zřízeno 15 
správních obvodů obcí s  rozšířenou působností a  35 
správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené 

obecní úřady spravují obce v území, které je skladebné 
do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou pů-
sobností.
 
Rozlohou 4  759 km2 zaujímá Královéhradecký kraj šest 
procent rozlohy České republiky a  řadí se na  9. místo 
v pořadí krajů.
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Ke  konci roku 2010 měl Královéhradecký kraj celkem 
554 803 obyvatel, což je 5,3 % celkového počtu obyvatel 
České republiky.
 
Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 1. 1. 2011 
mělo 48 statut města a 10 statut městyse.
 
Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zeměděl-
sko-průmyslový s  bohatě rozvinutým cestovním ru-
chem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní 
zemědělství do oblasti Polabí. Největší koncentrací ces-
tovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše. 
Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma 
třetinami své výměry a nacházejí se zde nejcennější lo-
kality parku.
 
Na tvorbě hrubého domácího produktu v České repub-
lice se kraj v roce 2009 podílel pouze 4,5 %, v přepočtu 
na  1 obyvatele dosáhl 84,3 % republikového průměru 
a byl mezi kraji až na 6. pozici.
 
Z  pohledu cestovního ruchu Královéhradecký kraj 
v sobě zahrnuje pět odlišných a velmi přitažlivých turis-
tických území:
  •  Krkonoše a Podkrkonoší (zimní i letní aktivní dovolená, 

lyže, cykloturistika, ZOO Dvůr Králové)
  •  Orlické hory a Podorlicko (hrady Potštejn, Litice, zámky 

Rychnov nad Kněžnou, Častolovice, vodáky oblíbená 
Orlice)

  •  Hradecko (město Hradec Králové se svojí městskou 
památkovou rezervací, zámky Hrádek u Nechanic, Kar-
lova koruna v  Chlumci nad Cidlinou, památník Bitvy 
u Chlumu 1866)

  •  Český ráj (Jičín město pohádky, skalní město v  Pra-
chovských skalách)

  •  Kladské pomezí (rozlehlá přírodní rezervace romantic-
kých pískovcových skal – Broumovské stěny, Teplické 

a Adršpašské skály, zámek v Náchodě, v Ratibořicích, 
Babiččino údolí, vojenské památky v  Dobrošově, 
Lázně Velichovky).

Více na: www.kr-kralovehradecky.cz
  www.kralovehradeckyregion.cz

Události 2011
 
Královéhradecký kraj i  v  roce 2011 pokračuje v  úspor-
ných opatřeních a využívá nové možnosti, jak snížit pro-
vozní náklady svých organizací. Již v roce 2010 soutěžil 
dodávku plynu na  rok 2011 pro zhruba stovku svých 
středních škol, domovů důchodců, nemocnic či muzeí 
prostřednictvím elektronické aukce. V roce 2011 stejným 
způsobem kraj vybral i dodavatele elektřiny, díky centrál-
ním nákupům se podařilo získat výhodnější podmínky 
pro nákup zdravotnického materiálu pro krajské nemoc-
nice nebo dodávky datových či telekomunikačních slu-
žeb pro své zřizované organizace.
 
Opravy za zhruba půl miliardy korun vyspravily během 
roku 2011 silnice nižších tříd (II. a III. třídy) v Královéhra-
deckém kraji. Mezi největší stavební akce patřily například 

rekonstrukce opěrných zdí na silnici spojující Vrchlabí se 
Špindlerovým Mlýnem. Rekonstrukcí prošlo dalších osmi 
mostů za 85 milionů korun. Vznikl také obchvat Solnice 

na Rychnovsku v rámci rozvoje tamní průmyslové zóny. 
Náklady na tuto stavbu by byly zhruba 80 milionů korun.
Broumovská nemocnice se dočkala rozsáhlé rekon-
strukce, která toto klíčové zdravotnické zařízení Brou-
movska změnila v moderní léčebné pracoviště. Změny 
v nemocnici v Broumově odstartovalo v  roce 2010 ve-
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dení krajského zdravotnictví, když se rozhodlo přeměnit 
lůžka chirurgického oddělení na lůžka interny a následné 
péče a současně do ní investovat 22 milionů korun. Pro-
měna broumovské nemocnice znamená především její 
další perspektivní budoucnost. Další významné inves-
tice za  17 milionů se dočkala interna v  Trutnově. Kraj 
v  roce 2011 zároveň pokračoval v  přípravě rozsáhlé 
rekonstrukce a  modernizace nemocnice v  Náchodě 
za více než miliardu. Stavba nových budov by měla začít 
na podzim roku 2012.
 
Ve čtyřech středních školách v kraji začala od podzimu 
2011 fungovat moderní Centra odborného vzdělávání 
za  více než 100 milionů korun. Pro strojaře a  automo-
bilový průmysl v Hradci Králové, v Náchodě pro oblast 
stavebnictví a  pro lesnictví v Trutnově. Projekt, který je 
zaměřený na zlepšení prostředí a modernizaci vybavení 
středního odborného školství, je fi nancovaný evrop-
skými zdroji a pokračuje i v roce 2012.
 

Výstavba a  rekonstrukce Domova Dolní zámek Tep-
lice nad Metují a  rekonstrukce stávajícího ubytovacího 
objektu Domova důchodců v  Černožicích byly v  roce 

2011 hlavními krajskými investičními akcemi ze sociální 
oblasti za více než 100 milionů korun. Královéhradecký 
kraj dále dokončil další stavby za desítky miliony korun 
ve Vrchlabí a v Hajnici, které začaly již v roce 2010.

 V  letě roku 2011 začala výstavba archeoparku v  are-
álu Centra experimentální archeologie ve  Všestarech 
na  Hradecku. Návštěvníci této pravěké vesnice budou 
moci okusit autentickou atmosféru života pravěkých 
lidí, seznámí se s  tehdejšími řemesly, zvyky a  obyčeji. 
Výstavba archeoparku za  více než 31 milionů korun je 
fi nancovaná prostřednictvím Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod a  rozpočtu Králové-
hradeckého kraje. V rámci tohoto projektu vznikne nová 
budova hlavní expozice, sklad archeologického materi-
álu, budova venkovní expozice a konstrukce pravěkých 
staveb – neolitický dům, eneolitický dům a expozice do-
mácího zvířectva. Třípatrová budova představí modely 
a  rekonstrukce archeologických vykopávek, podzemní 
stavby, jeskyně a pohřební komory. Lidé se tam budou 
moci také seznámit s modelem pravěké krajiny a rekon-
strukcí života pravěkých lidí.
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Pardubický kraj

Pardubický kraj patří svou rozlohou 4519 km2 k nejmen-
ším v republice. Žije tu 516 378 obyvatel ve 451 obcích, 
z toho je 34 měst. K největším patří Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Mo-
ravská Třebová. Litomyšl, Lanškroun a Hlinsko. 

Průměrná mzda v kraji činí 21 454 Kč a míra nezaměst-
nanosti dosáhla na  konci minulého roku 8,44 %. Větší 
problémy s hledáním zaměstnání mají lidé ve východní 
části kraje.

Rozpočet Pardubického kraje byl výrazně ovlivněn do-
padem recese ekonomiky České republiky. Výnosy sdíle-
ných daní činily oproti roku 2008 o přibližně 240 milionů 
méně. I přes výrazné snížení daňových příjmů se poda-
řilo udržet vyrovnané zdroje a výdaje a současně splnit 
stanovené úkoly.

Pokračovalo úspěšné čerpání dotací z evropských fondů. 
Z databáze obsahující více než 100 záměrů dosáhl Par-
dubický kraj schválení 85 projektů k fi nancování v celko-
vém objemu dotace 2,5 miliardy Kč. ROP Severovýchod 
– NUTS II (Pardubický, Královehradecký a Liberecký kraj) 
byl čtvrtým nejúspěšnějším operačním programem 
v čerpání dotací v České republice.

V  rámci optimalizace školství prodával kraj nemovitý 
majetek, za který získal více než 18 milionů Kč. Do svého 
vlastnictví naopak mohl převést potřebné budovy střed-
ních škol v Chocni a v Pardubicích a mimo jiné i zajíma-
vou památku – dělostřeleckou tvrz Bouda.

Pardubický kraj dokončil další etapu optimalizace škol-
ství. Výraznou podporu věnoval technickému a učňov-
skému školství, kde rozšířil krajská stipendia. Zasadil se 
o  obnovu učňovských a  maturitních oborů, které jsou 
poptávány zaměstnavateli: v  posledních dvou letech 
vznikly například obory kominík, vodař, mechanik plas-
tikářských strojů a požární ochrana.

Kraj se stará o 912 km silnic II. třídy a 2220 km silnic III. 
třídy. Na dopravní obslužnost vynaložil v minulém roce 
750 milionů korun, a to na dotace 18 železničních tratí 
a 230 autobusových linek. V průběhu roku dokončil 12 
investičních akcí v hodnotě 281 milionů Kč. Modernizo-
vány byly například silnice II/315 Choceň – Loučky nebo 
II/340 Seč – Běstvina. Pro dostupnost Kralického Sněž-
níku byla důležitá také modernizace úseku II/312 Past-
viny Mladkov.

Pardubický kraj pokračoval ve  snaze vyčistit své území 
od  starých ekologických zátěží. V  loňském roce uspěl 
se žádostí do  Operačního programu Životní prostředí 
na odstranění další staré ekologické zátěže, a to v lokalitě 
Dolní Lipka na Králicku.

Ve zdravotnictví řešil v roce 2011 kraj problémy zejména 
s úhradovou vyhláškou a stávkovou pohotovostí lékařů. 
Zdravotnické služby zajišťoval v  pěti krajských nemoc-
nicích, které jsou akciovými společnostmi, a  v  deseti 
příspěvkových organizacích. Do  investičního rozvoje 
a  inovace zdravotnické technologie investoval v minu-
lém roce necelých 40 milionů Kč. Velkou obměnou vozo-
vého parku prošla Zdravotnická záchranná služba, která 
má v kraji 15 stanovišť a od roku 2008 dostala nové vozy 
v hodnotě 33 milionů Kč. 

V  rámci rozvoje cestovního ruchu pověřil Pardubický 
kraj Destinační společnost Východní Čechy posílením 
propagace kongresové turistiky a dalším zdokonalením 
turistického portálu www.vychodni-cechy.info.
Přestože se hejtman Pardubického kraje Radko Martí-
nek podrobil v  roce 2011 vážné operaci a půl roku byl 
v rekonvalescenci, pokračoval v ostatních měsících roku 
ve výjezdech po kraji a uskutečnil celkem 45 návštěv.
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Události roku 2011 

Leden
Pardubický kraj se během roku 2011 soustředil na kon-
tinuální vyjednávání podmínek pro čerpání fondů 
z  Evropské unie v  programovém období 2014-2020. 
Páté kohezní fórum konané na přelomu ledna a února 
formálně ukončilo veřejnou konzultaci k  Páté kohezní 
zprávě. Hejtman Radko Martínek, který byl součástí ná-
rodní delegace ČR na tomto fóru, úspěšně prezentoval 
pozici a zájmy Asociace krajů České republiky v oblasti 
politiky soudržnosti.

Únor
Pardubický kraj a ředitelé nemocnic uzavřeli v pátek 18. 
února písemnou dohodu se zástupci Lékařského odbo-
rového klubu. Tento dokument zaručuje naplnění Me-
moranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví, na kterém 
se shodla vláda s odboráři.

Březen
Televizní magazín Zkraje týdne, který po  celý rok 2011 
propagoval dění v Pardubickém kraji v regionálním bloku 
RTA Východní Čechy na  TV Prima dostal od  1. března 
novou podobu a  jeho tvářemi se staly herečky Výcho-
dočeského divadla Petra Janečková a Martina Sikorová. 
V  roce 2011 bylo odvysíláno celkem 52 dílů magazínu, 
které jsou ke  zhlédnutí ve  videoarchivu na  webových 
stránkách kraje.

Duben
Jednotné přijímací zkoušky na  střední školy s  maturit-
ními obory se poprvé uskutečnily na  všech středních 
školách Pardubického kraje. Pilotní ročník měl za  úkol 
především zmapovat úroveň žáků základních škol a pro-
věřit organizaci zkoušek. Díky tomu, že byly přijímací 
zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy velmi hodnotným 
materiálem a vodítkem pro další postup.

Pro veřejnost byly otevřeny rekonstruované prostory pří-
spěvkové organizace Východočeské galerie Pardubice 
v domě U Jonáše. Ten je nyní přístupný výtahem i pro 
vozíčkáře. Celkové náklady akce činily přes 28 milionů Kč. 

Květen
Taktické cvičení horské služby, hasičů, policie a zdravot-
níků se uskutečnilo v areálu Buková hora v obci Červená 
Voda. Jeho námětem byla evakuace osob ze sedačkové 
lanovky na nové lyžařské sjezdovce Mlýnický Dvůr – Bu-
ková hora.

Sociální služby v kraji se musely vyrovnat se zásadním sní-
žením dotací ze státního rozpočtu oproti roku 2010, a to 
téměř o 35 milionů Kč. Pardubický kraj dofi nancoval jejich 
provoz ve třech hlavních oblastech – v příspěvcích na pro-
voz pro své zřízené příspěvkové organizace, v  dotacích 
pro pobytová zařízení nezřizovaná Pardubickým krajem 
a v grantovém řízení pro nestátní neziskové organizace.

10 minut s herečkami 
Petrou Janečkovou 
a Martinou Sikorovou.

Co nového v Pardubickém 
kraji, lidské příběhy, tipy 
na výlet, rubrika Na rovinu 
a soutěže o ceny. 

Každé úterý v 17:45 
ve vysílání RTA 
na Primě a také na 
www.pardubickykraj.cz
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Červen
Na  skládce pneumatik v  obci Bor u  Skutče vypukl za-
čátkem června velký požár. Jeho likvidaci zvládly velmi 
dobře jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů.

V  červnu 2011 byl uveden do  provozu Školský por-
tál Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz). Veřej-
nost, pracovníci ve  školství, vedení škol, žáci i  studenti 
mají prostřednictvím tohoto portálu možnost zcela 
bezplatně získat nejen informace v  oblasti školství, ale 
především najít prostředí pro vzájemnou komunikaci 
a nástroje pro vzdělávání. 

Červenec
Klesající počet žáků vycházejících z  devátých tříd vedl 
Pardubický kraj k  pokračování optimalizačních kroků 
ve školství. Celkem bylo od roku 2009 sloučeno či sply-
nuto 14 středních škol a 12 dalších škol a školských za-
řízení. Od  dalšího školního roku byly utlumeny obory 
ekonomického managementu mimo obchodní akade-
mie a přijímání nových žáků na dvě vyšší odborné školy. 
Zároveň se uvolnilo několik školních budov, které kraj 
nabídl k prodeji zájemcům.

Srpen
Vesnicí roku se v  kraji stala obec Poříčí u  Litomyšle. Je 
známá pěknou úpravou i čilým společenským životem. 

Září
K aktivní komunikaci s občany začal Pardubický kraj vyu-
žívat nově strukturované webové stránky s přehledným 
uspořádáním a jednoduchým přístupem k důležitým in-
formacím. Zavedl možnost odebírání novinek na e-mail, 
k dispozici je i on-line hra o Pardubickém kraji.

Stavbou roku Pardubického kraje 2011 se v kraji stala re-
konstrukce areálu kapucínského kláštera a zahrad na Mu-
zeum barokních soch v Chrudimi. V další kategorii bodoval 
Multifunkční dopravní terminál v České Třebové.

Říjen
Pardubický kraj se podílel na organizaci oslav Dne stát-
nosti na velvyslanectví České republiky v Paříži ve Francii 
v říjnu 2011. Firmy z Pardubického kraje dodaly suroviny 
i hotové potravinářské výrobky a studenti středních škol 
z Poličky a Litomyšle se svými pedagogy připravili občer-
stvení a  vyzdobili prostory velvyslanectví květinovými 
vazbami a originálními dekoracemi. 

Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu získalo novou 
adresu – v říjnu se přestěhovalo do sídla Plzeňského a ji-
homoravského kraje na 31, Place de Jamblinne de NEJX.

Největší dokončenou investiční akcí Evropské unie v ob-
lasti zdravotnictví v roce 2011 bylo zateplení dvou budov 
v  Pardubické krajské nemocnice. Jednalo se o  vstupní 
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objekt a LDN s  internou a  rehabilitací. Celkem bylo in-
vestováno 17,5 milionu Kč.

Listopad
V  roce 2011 opět proběhlo hodnocení energeticky 
úsporných opatření v budovách a objektech Pardubic-
kého kraje. Skutečně dosažená úspora na vytápění do-
sáhla v roce 2010 částky více než 28 milionů korun. 

Prosinec
Rok 2011 se nesl v  duchu Evropského roku dobrovol-
nictví. Pardubický kraj ve  spolupráci s  Koalicí nevládek 
Pardubicka připravil celoroční projekt o  významu ne-
ziskového sektoru a  dobrovolnictví vůči veřejnosti. 
Rok dobrovolnictví byl v  Pardubickém kraji zakončen 
vyhlášením cen dobrovolníka, která se uskutečnila ve 
3 kategoriích (dobrovolník, nezisková organizace a spo-
lečensky odpovědná fi rma).

Pardubický kraj podporuje řadu mimořádných 
akcí, které svým významem překračují jeho hranice

 100. výročí přeletu Pardubice – Praha ing.Janem Kašparem

Juniorka – mistrovství republiky dorostu v tenise

 Cihelna – vojensko historická akce

 Předání cen vítězům Velké pardubické

   Smetanova Litomyšl

Česko-polský cykloturistický svátek Cyklo Glacensis
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Kraj Vysočina

  •  rozloha: 6 796 km2, 5. místo mezi 14 českými kraji, asi 
9 % z celkové rozlohy ČR 

  • statutární město: Jihlava 
  • počet obyvatel: 514 569 (k 31. 12. 2010) 
  • 704 obcí, 2. nejvyšší počet mezi kraji 
  • hustota zalidnění: 76 lidí na km2 
  • nejvyšší vrchol Kraje Vysočina: Javořice – 837 m.n.m 
  •  Kraj Vysočina tvoří spolu s  Jihomoravským krajem 

územní jednotku NUTS II, která je partnerem EU při 
fi nancování ze strukturálních fondů 

Pro Kraj Vysočina jsou typické společné geografi cké 
podmínky obsažené už v jeho názvu. Historicky byl i jed-
notným etnografi ckým celkem známým pod názvem 
Horácko, a  tedy celkem se stejnými životními podmín-
kami a  kulturními projevy. Nebylo podstatné, že jedna 
jeho část patřila do  Čech a  další na  Moravu. Politická 

rozhodnutí tento celek rozdělila, ale nakonec se znovu 
sloučila pod novým názvem Kraj Vysočina.
Za  dobu své existence si kraj získal renomé a  má své 
místo v podvědomí svých obyvatel i lidí z jiných oblastí 
České republiky. Vysočina je krajem s bohatými podnika-
telskými aktivitami, tradiční zemědělskou i  rozvíjející se 
průmyslovou výrobou a cestovním ruchem. 
Vysočina je synonymem pro malebnou krajinu dotváře-
nou po staletí našimi předky mnoha historickými památ-
kami, z nichž tři – historické centrum Telče, poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na  Zelené Hoře u  Žďáru nad 
Sázavou, Židovské město a bazilika sv. Prokopa v Třebíči 
– jsou zařazeny mezi světové kulturní dědictví UNESCO. 
Přírodní bohatství kraje tvoří chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy, Železné hory, dále národní přírodní re-
zervace Mohelenská hadcová step, Velký Špičák a četné 
přírodní rezervace.

Výhodou Kraje Vysočina je čisté životní prostředí. Lze říci, 
že náš kraj je zdravým ostrovem v dopravním i populač-
ním středu země. Vysočina je místem, kde se dá dobře 
žít, pracovat, podnikat a  kam se dá přijet na  návštěvu 
za poznáním a odpočinkem.

ROK 2011

Kraj Vysočina se v roce 2011 podruhé zapsal na seznam 
Českých 100 nejlepších. Jméno kraje nyní fi guruje mezi 
lídry v  oblasti podpory dopravy a  stavebnictví. Toto 
ocenění fakticky potvrzuje správnost rozhodnutí kraj-
ské samosprávy investovat do  péče o  majetek. V  roce 
2011 se Kraji Vysočina podařilo dokončit stavbu Pavilonu 
pro matku a  dítě Nemocnice Třebíč a  Interního pavi-
lonu Nemocnice Nové Město na Moravě – v obou pří-
padech za  důležité podpory Regionálního operačního 
programu. Další evropské peníze pomohly při zateplo-
vání budov nemocnic v  Pelhřimově a  Jihlavě. Postarali 
jsme se také o  pohodlí seniorů – nový domov pro ně 
jsme na jaře otevřeli ve Velkém Meziříčí. Dokončili jsme 
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rekonstrukci kuchyně a domova mládeže v Moravských 
Budějovicích a  generální opravou procházejí muzejní 
prostory zámku v Třebíči. Do modernizace a údržby sil-
niční sítě poslal Kraj Vysočina v roce 2011 z krajské kasy, 
evropských fondů a  státního rozpočtu téměř miliardu 
korun.

Rok 2011 představoval pro Vysočinu nastartování příprav 
na další programovací období Evropské unie 2014–2020. 
Například jen z  Regionálního operačního programu 
ROP2 Jihovýchod se subjektům z Vysočiny podařilo zís-
kat podporu ve výši zhruba půl miliardy korun. 
Dobře připravený krajský rozpočet a  důsledné uplat-
ňování celé řady úsporných opatření se na  konci roku 
2011 odrazily v účetním přebytku Kraje Vysočina ve výši 
758  211 tisíc korun. Hospodaření Kraje Vysočina proto 
nebylo v roce 2011 posilováno žádným úvěrem, respek-
tive žádný nový zpoplatněný úvěr nebyl čerpán. 
Hospodaření krajských nemocnic a  ostatních zdravot-
nických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina skončilo 
v roce 2011 také přebytkem ve výši 12,95 milionu korun. 
Navíc se kraji podařilo spustit ojedinělý systém jednot-
ného elektronického objednávání pacientů eAmbulance 
– jde pouze o jedno z opatření vedoucích k elektronizaci 
zdravotnictví v regionu.

V září 2011 do lavic základních a středních škol zasedlo 
více než 65 tisíc žáků a studentů. Nejúspěšnějším studu-
jícím na vybraných učebních oborech vyplatil kraj na sti-
pendiích první milion korun.

V  roce 2011 se Vysočině podařilo udržet správný směr, 
nastavený v  roce 2010 v  oblasti nakládání s  komunál-
ními odpady, a pokračovat v práci na přípravě Integrova-
ného systému nakládání s odpady (ISNOV). Ke stěžejním 
aktivitám v této oblasti patřilo zadání a zhotovení studie 
dokumentace k projektu, komunikace s veřejností i ob-
cemi a také spolupráce s ministerstvy životního prostředí 
a průmyslu a obchodu při podpoře energetického vyu-
žití odpadů.
Ohlédnutí za rokem 2011 by nebylo kompletní bez připo-
mínky řady výročí, které spolu s Vysočinou slavil i zbytek 
Čech a  Moravy: 155. výročí úmrtí spisovatele, novináře, 
básníka a satirika Karla Havlíčka Borovského, 100. výročí 
narození dirigenta a hudebního skladatele Gustava Ma-
hlera, 60. narozeniny operního pěvce Petra Dvorského 
oslavené velkolepě koncertem v zámeckém parku v Ja-
roměřicích nad Rokytnou nebo 20. výročí fungování Le-
tecké zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

A  jen pro úplnost: ofi ciální název Vysočiny se 1. srpna 
2011 změnil na Kraj Vysočina. Díky pravopisné úpravě se 
Vysočina zařadila mezi zbylé vyšší územně samosprávné 
celky kromě Prahy se slovem „kraj“ ve svém názvu. Důvo-
dem změny byly časté chyby v identifi kaci kraje ze strany 
občanů, chybné označení korespondence a  s  tím spo-
jené časové prodlevy způsobené opravami dokumentů.

Nový Interní pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě.
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek předává nejvyšší krajské 

ocenění za vynikající studijní výsledky Haně Pařízkové.

Kraj Vysočina úzce spolupracuje s Agrární komorou ČR. Svědčí 
o tom i podepsání společného memoranda hejtmanem kraje 

Jiřím Běhounkem a prezidentem komory Janem Velebou.

Vysočina se na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně 
prezentuje pravidelně, vždy v moderním stylu.
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Jihomoravský kraj

Stručná charakteristika Jihomoravského kraje 

  • Rozloha: 719 555 ha
  • Počet obyvatel: cca 1 166 000 obyvatel
  • Hustota osídlení: cca 157 obyvatel/km2

  • Počet obcí: 673
  • Počet měst: 49
  •  Okresy: 7 (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, 
 Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo) 
  • Statutární města: Brno (cca 370 000 obyvatel)
  • Počet obcí s rozšířenou působností: 21
  • Počet obcí s pověřeným obecním úřadem: 34
  • Nejvyšší bod: Čupec (819 m n. m.), okres Hodonín
  •  Nejnižší bod: soutok řek Moravy a Dyje u Lanžhota 

(150 m n. m.)

Jihomoravský kraj se rozkládá v  jihovýchodní části 
České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem. 
Centrem kraje je druhé největší město České republiky 
Brno, které je významným střediskem justice, ekonomic-
kým a správním centrem, městem univerzit a veletržním 
centrem střední Evropy s  dlouholetou tradicí pořádání 
veletrhů, za  nimiž ročně přijíždí přes jeden milión lidí 
z celého světa.
Výhodou kraje je vynikající dopravní dostupnost a  stra-
tegická poloha na  křižovatce transevropských silničních 
a železničních dálkových tras, které jsou důležitými tep-
nami spojujícími západní Evropu s  východní a  severní 
s  jižní. Letiště Brno-Tuřany se v  počtu odbavených ces-
tujících a zboží dlouhodobě pohybuje na druhém místě 
mezi letišti v ČR. Po celý rok jsou odbavovány pravidelné 
vnitrostátní a  mezinárodní linky. Brno má přímé letecké 
spojení do Velké Británie, Ruské federace, Itálie, Nizozemí 
a Španělska. V letní sezóně se nabídka každoročně rozši-

kých inkubátorů určených pro začínající fi rmy. Na nad-
průměrné vzdělanostní úrovni obyvatel v kraji má podíl 
kvalitní systém vysokého školství.
Na  vysoké úrovni je i  jihomoravské zemědělství – ze-
mědělská půda tvoří 60 % výměry regionu, z  níž 83 % 
připadá na ornou půdu. Specialitou jižní Moravy je přede-
vším vinohradnictví evropské úrovně (v kraji je přes 90 % 
plochy vinic v rámci ČR), pro kraj je typické množství ma-

Dubnová návštěva lichtenštejnského knížete Hanse Adama II. na jižní Moravě.

řuje o turistické destinace, které nabízí cestovní kanceláře 
formou pobytových zájezdů nebo individuálních cest.
Jihomoravský kraj patří k  regionům s  výrazným eko-
nomickým potenciálem. Zejména v  posledních letech 
roste počet podnikatelských subjektů v  oblasti počí-
tačové technologie, telekomunikací, vývoje softwaru 
a  ostatních hi-tech oborů. Jihomoravský kraj výrazně 
podporuje rozvoj technologických a  biotechnologic-
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lých producentů vína a vinných sklepů. Silnou tradici zde 
má pěstování ovoce a zeleniny. Severní oblasti kraje jsou 
významným centrem lesnictví a produkce dřeva.
Jihomoravský kraj je regionem s bohatými kulturně-his-
torickými kořeny a  cennými architektonickými památ-
kami všech stavebních slohů. Dvě z nich, brněnská vila 
Tugendhat a kulturní krajina Lednicko-valtický areál, jsou 
zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Pod ochranou UNESCO jsou na území 
kraje také dvě biosférické rezervace – Dolní Morava (za-
hrnuje CHKO Pálavu, Lednicko-valtický areál a oblast sou-
toku řek Dyje a Moravy) a Bílé Karpaty. Na území kraje leží 
rovněž jeden ze čtyř národních parků České republiky – 
Podyjí. Rozsáhlé komplexy krápníkových jeskyní včetně 
propasti Macocha nabízí návštěvníkům chráněná kra-
jinná oblast Moravský kras. Světově proslulým pojmem 
je rovněž Slavkov – Austerlitz, místo bitvy tří císařů. Své 
stopy zde zanechali na samém úsvitu lidských dějin lovci 
mamutů (nejznámější archeologické naleziště Dolní Věs-
tonice, odkud pochází světoznámá plastika Věstonické 
Venuše). Archeologické areály (Mikulčice a  Pohansko) 
svědčí o slávě a bohatství Velkomoravské říše.

Druhým zásadním rozhodnutím byla optimalizace střed-
ních škol zřizovaných Jihomoravským krajem. Výsled-
kem je sloučení 30 středních škol do  15 subjektů. Šlo 
o  nepopulární, ale vzhledem ke  klesajícímu počtu stu-
dentů nutné opatření, které podpoří kvalitu a oborovou 
pestrost nabídky středoškolského vzdělávání v Jihomo-
ravském kraji. 

Rušno bylo také na  silnicích.  Jihomoravský kraj zahájil 
výstavbu celkem devatenácti silničních staveb. Jednalo 
se především o silniční stavby a přestupní uzly Integro-
vaného dopravního systému. Kraj přitom na jejich reali-
zaci výrazně ušetřil – díky otevřeným výběrovým řízením 
se z celkové částky 1,2 miliardy korun jednalo o přibližně 
30 procent. Takto uspořené prostředky bylo možné vy-
členit na další dopravní projekty.

Květen znamenal mj. symbolický předěl dvou úspěš-
ných projektů Jihomoravského kraje v  oblasti rodinné 
politiky – v polovině měsíce hejtman Michal Hašek pře-
dával ve Znojmě jubilejní 50 000. Senior pas, při Meziná-
rodním dni rodiny na brněnském letišti pak 40 000. kartu 
Rodinného pasu. 

Hejtman Michal Hašek předal tišnovským hasičům nový automobil.

Kromě zmíněných kulturních památek a přírodních krás 
lákají turisty na jižní Moravu také zdejší živé tradice, srdeč-
nost a  pohostinnost obyvatel. Folklór zahrnující hudbu, 
tanec, jazyk, lidové kroje, užité umění a umělecká řemesla 
zde není pouhým představením pro turisty, ale skutečnou 
součástí života. Význam tohoto dědictví dokládá zápis 
mužského sólového tance – verbuňku a jízdy králů na se-
znam nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Stále oblí-
benějším způsobem poznávání Jihomoravského kraje 
jsou cyklotrasy včetně populárních Moravských vinných 
stezek. Milovníky silných motorů přitahují automobilové 
a motocyklové závody na Masarykově okruhu včetně kaž-
doročního podniku mistrovství světa motocyklů.

V roce 2011 udělalo jihomoravské zastupitelstvo ně-
kolik klíčových rozhodnutí

V roce 2011 učinilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 
dvě klíčová rozhodnutí důležitá pro rozvoj jižní Moravy. 
Zastupitelé po důkladných přípravách drtivou většinou 
hlasů schválili Zásady územního rozvoje Jihomorav-
ského kraje – tedy pomyslný územní plán jižní Moravy. Hejtmana Michala Haška v květnu přijal papež Benedikt XVI. V říjnu byl otevřen průtah Vranovem nad Dyjí.
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Zlepšilo se také letecké spojení jižní Moravy se světem. 
Z brněnského letiště je nyní možné se přímo dostat také 
do Říma nebo do nizozemského Eindhovenu, zvýšil se 
počet letů do Ruské federace.
I  v  roce 2011 se podařilo přilákat další špičkové vědce 
do našeho regionu. Tento projekt fi nancuje Jihomoravské 
centrum pro mezinárodní mobilitu, spoluřízené Jihomo-
ravským krajem. V posledních třech letech kraj investoval 
sto milionů korun do  této aktivity v  rámci projektu SO-
MOPRO. Na červnovém zasedání krajského zastupitelstva 
bylo schváleno pokračování tohoto programu opět za fi -
nančního přispění Evropské unie. 

Červen představoval uzavření prací na první etapě kon-
cepce lůžkových zdravotnických zařízení Jihomorav-
ského kraje. Ta znamená určitou optimalizaci lůžkového 
fondu. Po  podpisu memoranda hejtmanem Michalem 

Haškem, ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem, ře-
ditelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavlem Horá-
kem a  prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR 
Jaromírem Gajdáčkem dojde na  jižní Moravě k  redukci 
počtu akutních lůžek ve  všech nemocnicích asi o  560, 
tedy zhruba o 8 procent celkového fondu. Občané v žád-
ném případě nemusí mít strach, že by z důvodu omezení 
lůžek akutní péče došlo k uzavření některých nemocnic. 
Dojde k  určité specializaci péče. Finanční prostředky, 
které zdravotnictví ušetří, se dají odhadnout ve stovkách 
milionů korun. Ty zůstávají v Jihomoravském kraji a zdra-
votní pojišťovny je poskytnou ke zkvalitnění péče v jiho-
moravských nemocnicích.

Na začátku října 2011 byl v areálu starobrněnského kláš-
tera otevřen první Senior Point, informační centrum pro 
seniory, kde lze získat komplexní informace týkající se ži-
votních potřeb seniorů z řady oblasti. K němu v následují-
cích týdnech přibyly další ve všech okresech jižní Moravy. 

V  závěru listopadu byl otevřen nový pavilon Domova 
pro seniory v Zastávce u Brna, první stavby svého druhu 
v  programu rekonstrukce a  budování nových kapacit 
domovů pro seniory ve všech okresech Jihomoravského 
kraje. Pokračovala rovněž systémová pomoc socioeko-
nomicky slabším mikroregionům jižní Moravy – Vranov-
sku, Horňácku a Malé Hané. 

Nejdůležitějším rozhodnutím krajského zastupitelstva 
v závěru roku 2011 bylo bezesporu schválení rozpočtu Ji-
homoravského kraje na rok 2012. Ten počítá s celkovými 
příjmy i výdaji ve výši 6 miliard korun, je tedy koncipo-
ván jako vyrovnaný. Daňové výnosy budou o něco nižší, 
zhruba 5,2 miliardy korun, zbývající část je fi nancována 
jednak z  rezerv a  úspor, jednak ze zapojení prostředků 
Evropské investiční banky. Rozpočet je koncipován jako 

Krajanská škola ve Vídni obdržela od Jihomoravského kraje 

peněžní dar na dostavbu

Jihomoravský hejtman Michal Hašek a dolnorakouský 

hejtman Erwin Pröll v dubnu ve Valticích společně podepsali 

memorandum, zdůrazňující mimořádný význam dálniční osy 

A5/R52 pro oba dotčené regiony.

prorůstový, žádným způsobem nebrzdí investice. Na prv-
ním místě pamatuje na  zajištění základních činností 
a  kompetencí kraje a  příspěvkových organizací. Krajský 
rozpočet rovněž tradičně nabízí některé dotační pro-
gramy obcím a městům, neziskovému sektoru, případně 
podnikatelům. Největší výdaje kraj směřuje  do  oblasti 
dopravy, školství, zdravotnictví a sociální péče. 
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Olomoucký kraj

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a za-
sahuje i do její severní části. Svou rozlohou se řadí k men-
ším regionům a zaujímá osmé místo mezi 14 kraji v ČR. 
Olomoucký kraj má na  severu 104 km dlouhou mezi-
státní hranici s Polskem, na východě sousedí s Moravsko-
slezským 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 Jese-
níky Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. 
Celkem 638 591 obyvatel (k 31. 12. 2011) Olomouckého 
kraje žije v  399 obcích, z  nichž má 30 přiznaný statut 
města a 12 statut městyse. Statutárními městy jsou kraj-
ské město Olomouc a město Přerov. Olomoucký kraj je 
tvořen územím 5 okresů – Jeseník, Olomouc, Prostějov, 
Přerov a  Šumperk. 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 spo-
lečnosti Nemocnice Olomouckého kraje sdružující 3 ne-
mocnice, je zřizovatelem zdravotnické záchranné služby, 
5 muzeí, hvězdárny, vědecké knihovny, archeologického 
centra, 32 zařízení sociální péče, 125 škol a školských zaří-
zení (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 přírod-
ních památek. Nejvýznamnější z  hlediska národopis-
ného je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku pak 
pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město 
Olomouc s významnou památkou, jež je zapsána na se-
znamu UNESCO – sloupem Nejsvětější Trojice. Pro milov-
níky historie jsou otevřeny brány hradů, zámků, zřícenin
a  muzeí, sportovcům se nabízí bohatá síť cyklotras či 
množství sjezdovek. Odpočinout si můžete v  několika 
vyhlášených lázeňských centrech.

Rok 2011 v Olomouckém kraji

Také v  roce 2011 pokračovala rada kraje v  naplňování 
svého programového prohlášení pro roky 2008–2012, 
které deklaruje, že prioritami krajské samosprávy jsou 
především investice, školství, doprava, zdravotnictví, so-
ciální oblast a rozvoj cestovního ruchu. Následující foto-
galerie je pak průřezem jak investičních, tak kulturních 
a společenských akcí kraje nebo akcí s jeho významnou 
fi nanční podporou.

Ve městě Šternberku byla otevřena unikátní Expozice času, která 

návštěvníkům osvětlí mj. proces vzniku vesmíru a času, představí 
rozdílnost kalendářů a času v různých kulturách různých dob 

a popíše vývoj nejstarších hodin a principy měření času. 

Soutěž nazvaná „Kuky – co bylo dál“ vyzvala žáky základních 
a studenty středních škol k vytvoření pokračování příběhu 

plyšového medvídka a jeho kamarádů. Navázala na úspěšnou 
výstavu nazvanou Proměny odpadu: Kuky se vrací – olomoucké 

odpady taky ve Vlastivědném muzeu Olomouc.

Také z prostředků Olomouckého kraje byla komplexně restau-

rována kaple Sv. Jiří v Litovli, která je vzácnou ukázkou pozdně 
gotické architektury a malby. Objekt je využíván jako meditační 

kaple, ale i koncertní síň, přednášková místnost či výstavní sál.
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Alej ze Skaličky získala prvenství v ekologické anketě Strom roku 
2011. Veřejnost v ní vybírá nejsympatičtější dřevinu, popřípadě 

nejsympatičtější porost republiky. Celkem 22 líp a 10 dubů
 se nachází se v zahradách zámku, v jehož budově dnes sídlí 

sociální ústav.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně na Šumpersku je ví-
tězem prvního ročníku ankety 7 divů Olomouckého kraje. Obča-
né při hlasování vybírali z celkem 21 nominovaných zajímavostí. 
Ty tvořily atraktivity vybrané odborníky na cestovní ruch, ale také 

méně známá místa kraje.

Olomoucký kraj pokračoval i v roce 2011 v opravách silnic II. a III. 
třídy ve svém majetku. Rekonstrukce silnice z Dolan ve směru 

na Jívovou si vyžádala přes 37 mil. Kč a byla z větší části hrazena 
z prostředků ROP Střední Morava.

Česká republika má díky Petře Kvitové po třinácti letech opět 
vítězku wimbledonské dvouhry. Tenistka je hráčkou úspěšného 

Tenisového klubu Agrofert Prostějov.

V červnu hostil Olomoucký kraj Hry V. letní olympiády dětí 
a mládeže. Na sportoviště do Olomouce, Prostějova a Čech pod 
Kosířem se sjelo celkem 3540 mladých sportovců ze 14 krajů ČR.

Tradičně na začátku září se konaly v pořadí již čtvrté Dožínky 
Olomouckého kraje. Předání dožínkové věnce a doprovodný 

program tentokrát proběhl na Výstavišti v Přerově.
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Své osmdesátiny oslavil Jiří Suchý v Olomouci. Ve Vlastivědném 
muzeu byla k vidění výstava k jeho životní dráze a tvorbě.V 

Moravském divadle v Olomouci se konal při této příležitosti slav-
nostní večer, na kterém oslavenec  sám vystoupil.

Olomoucký kraj uvedl do provozu nové místo pro přistání 
vrtulníků záchranných služeb v Kojetíně, do kterého ze svého 

rozpočtu investoval přes půl milionu korun.

Třetí ročník celostátního pěveckého festivalu pro handicapované 
Nad Oblaky aneb Každý může být hvězdou proběhl na podzim 

v Olomouci. Akce se uskuteční pod záštitou Asociace krajů a pod 
garancí patronů Moniky Absolonové, Alana Bastiena a kmotry 

Kateřiny Kornové.

Za více než 25 milionů korun byla v přerovské nemocnici vybudo-
vána jednotka dlouhodobé intenzivní péče. Moderní oddělení 

má 10 lůžek a vytvořilo 31 nových pracovních míst.

Téměř 400 uměleckých kovářů z České republiky i zahraničí se 
v srpnu setkalo na hradě Helfštýn. Šlo o jubilejní třicátý ročník 

akce Hefaiston, která každoročně přiláká tisíce návštěvníků.

Unikátní vozidlo pro hendikepované vzniká v závodě ZLKL Lošti-
ce nedaleko Olomouce. Stylově i funkčně povedená čtyřkolka 

ELBEE postiženým přináší to, co na trhu dlouhá léta chybělo – 
motorové vozidlo bez nutnosti přesedání.
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Zlínský kraj

Základní charakteristika
Zlínský kraj se nachází ve východní části České republiky, 
hraničí se Slovenskem a  zaujímá strategickou polohu 
v centru Evropy na hlavních dopravních tazích sever - jih 
a východ - západ. Na ploše 3 964 km2 zde žije 588 990 
obyvatel (k  31. 12. 2011). V  kraji je 305 obcí, z  toho 13 
obcí s rozšířenou působností, 30 obcí má statut města. 
Sídelním městem kraje je statutární město Zlín.

Geografi e a příroda
Západní část kraje vyplňuje kromě nevysokého a  les-
natého pohoří Chřiby také severní výběžek Dolnomo-
ravského úvalu a  jižní část Hornomoravského úvalu. 
Východní hranici regionu tvoří Bílé Karpaty, které smě-
rem k  severu přecházejí v  Javorníky a Moravskoslezské 
Beskydy. Severu dominuje Hostýnsko-Vsetínská horna-
tina. Největší řekou je Morava, k  menším tokům patří 
Bečva, Senice, Olšava, Vlára či Dřevnice. 
Kraj je pozoruhodný pestrostí svých přírodních scenérií. 
Jeho východní část je spektrem drsných horských hře-
benů Beskyd s původními pralesovými porosty a výsky-
tem vzácných živočichů i rostlin. Unikátní fl órou proslula 
rovněž biosférická rezervace UNESCO v Bílých Karpatech.

Zemědělství a průmysl
Nížinné oblasti, převážně kolem řeky Moravy, nabízejí 
příhodné podmínky pro pěstování náročných země-
dělských plodin, ovoce a zeleniny. Naopak horské louky 
a pastviny včetně CHKO Bílé Karpaty a Beskydy poskytují 
možnosti pro specifi cké formy zemědělské produkce, 
například pastevectví a další aktivity, jež souvisí se zacho-
váním svébytného rázu krajiny i kultury.
Co se týče průmyslové výroby, Zlínský kraj je regionem 
s  tradicí strojírenského, gumárenského, plastikářského, 

kovodělného, elektrotechnického, kožedělného a  che-
mického průmyslu. Silnou pozici zde vždy mívalo také 
stavebnictví a letectví. 

Turistika a cestovní ruch
Zlínský kraj – to jsou léčivé prameny, úrodné zlaté lány 
Hané či malebné vinice na  prosluněných stráních Slo-
vácka. Jinde v České republice není oblast, která by v tak 
koncentrované podobě současně nabízela hory, maný-
ristickou zahradní architekturu, lázně, vinice, pozůstatky 
Velkomoravské říše, řadu církevních památek a  histo-
ricky cenných staveb i ojedinělý příklad baťovské funk-
cionalistické architektury. Také proto bývá Zlínský kraj 
spojován s výrazem „Kouzlo rozmanitosti.“ K pozoruhod-
nostem regionu přispívá skutečnost, že se zde setkávají 
tři národopisné celky: Valašsko, Slovácko a Haná. Mimo-
řádně silnou tradici lidové kultury umocňuje i sousedství 
se Slovenskem a tamním folklorem.
Kroměřížsko se těší celosvětovému uznání díky unikátní 
architektuře kroměřížské Podzámecké a Květné zahrady 
a vznešenosti arcibiskupského zámku. Právě ojedinělost 
těchto míst byla důvodem zapsání Kroměříže do  se-
znamu památek UNESCO v roce 1998. 
Uherskohradišťsko je pro všechny gurmány téměř syno-
nymem pro kvalitní víno. Je to však také území, jehož bo-
haté dějiny připomíná gotický hrad Buchlov a výjimečný 
architektonický komplex barokního zámku v  Buchlo-
vicích. Cílem tisíců návštěvníků se počátkem července 
stává poutní místo Velehrad, centrum křesťanství, kde 
začala mise slovanských věrozvěstů Cyrila a  Metoděje. 
Originální zážitek přináší plavba po Baťově kanálu. 
Vsetínsko je lákadlem pro všechny milovníky lyžování 
a horské turistiky. Navíc dodnes skýtá množství zachova-
lých lidových dřevěnic, které jsou nejvíce soustředěny v pů-

vabném valašském skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Zlín a jeho okolí je lokalitou, v níž fi rma Baťa realizovala 
v první polovině minulého století velkorysý podnikatel-
ský plán a dodnes působí jako magnet pro obdivovatele 
funkcionalismu z  celého světa. Dalším pozoruhodným 
místem na Zlínsku jsou lázně Luhačovice, které ve své-
bytném stylu lidové secese lákají ročně desetitisíce ná-
vštěvníků, nebo ZOO Zlín – nejnavštěvovanější turistický 
cíl na Moravě.
Celý region je protkán hustou sítí dobře značených tu-
ristických tras a  cyklotras. V  počtu kilometrů cyklotras 
na  jednoho obyvatele patří Zlínskému kraji dokonce 
první místo v České republice. 

Zlínský kraj – bilance roku 2011

Motto:

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák: 

„I přes hospodářskou krizi, která navázala na krizi fi nanční a ta na krizi 

morálky, můžeme rok 2011 hodnotit jako rok dobrý. Kraji se dařilo

investovat a přispět tak mimo jiné i ke snížení nezaměstnanosti.“ 

Investice:
Do resortu dopravy šlo 537 milionů korun, z toho 123 
milionů přímo z  rozpočtu kraje. Náklady na  opravy 
a  údržbu krajských silnic včetně zimní údržby se vy-
šplhaly na  392 milionů korun. V  oblasti dopravní infra-
struktury bylo dokončeno 24 staveb, z  toho sedm akcí 
souviselo s odstraňováním následků povodní. Mimo to 
kraj zlepšil průjezdnost komunikace v  Novém Hrozen-
kově – Podťatém, mezi Horní Lhotou a  Luhačovicemi, 
došlo k úpravě silnice mezi obcemi Šarovy a Březolupy, 
v  Ludkovicích – Pradlisku, ve  Zlíně mezi Mladcovou 
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a Rackovou, v Roštíně. V Bylnici byla nově směrově upra-
vena silnice a přestavěn most. Ve Veselé, Mštěnovicích, 
Rajnochovicích, na Velehradě, v Troubkách nebo napří-
klad ve Lhotě u Vsetína Zlínský kraj postavil nebo zrekon-
struoval mosty.

V oblasti kultury byla dokončena obnova zámku v Lešné 
u  Vsetína, přístavba depozitáře v  Otrokovicích a  také 
Centrum péče o  tradiční lidovou kulturu u Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti.

V resortu školství, mládeže a sportu bylo realizováno 
16 stavebních prací, z toho bylo v roce 2011 dokončeno 
13 z  nich. Jedná se například o  rekonstrukci objektu 
speciální ZŠ při DD ve  Zlíně, stavební úpravy domova 
mládeže ve Vizovicích nebo středních škol ve Zlíně, Lu-
hačovicích, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Otrokovicích, 
Rožnově pod Radhoštěm.

V sociálních službách byly ze sedmi staveb dokončeny 
čtyři, a  to přístavba Domova pro osoby se zdravotním 
postižením v  Kunovicích na  Bělince, rekonstrukce stej-

ného typu domova ve Zborovicích a zajištění energetic-
kých úspor v domovech v Buchlovicích a Medlovicích. 
Ve zdravotnictví Zlínský kraj investoval do devíti staveb. 
Dokončeno bylo v Krajské nemocnici T. Bati pracoviště 
angiografi e a zrekonstruován byl 10. pavilón na lůžka ná-
sledné péče. Ve Vsetínské nemocnici byly centralizovány 
vybrané provozy a v Nemocnici Uherské Hradiště došlo 
k zateplení budov.

Podpora místního zemědělství
Ve snaze vyzdvihnout význam zemědělství a tradiční po-
travinářské produkce Zlínský kraj podpořil aktivity jako 
je Perla Zlínska, Top víno Slovácka, Ovčácký den v Prlově 
nebo Krajské dožínky či Mistrovství ČR v orbě.  

Cestovní ruch
Zlínský kraj se systematicky již několik let zaměřuje 
na  rozvoj cestovního ruchu, který považuje za  důle-
žitý segment zaměstnanosti. Prostředky vynakládané 
do této oblasti se v roce 2011 vrátily v mimořádném ná-
růstu zahraničních hostů. Jen za první čtvrtletí roku 2011 
jich do regionu zavítalo o 25 procent více, než ve stej-
ném období roku předešlého. Daří se to také díky tomu, 
že kraj společně s podnikateli investoval do rozvoje slu-
žeb vyššího standardu, což nahrává přílivu zahraničních 
návštěvníků.

Rok 2011 byl bohatý také na zahraniční i domácí akti-
vity Zlínského kraje
Hejtman přijal velvyslance Indonésie, Čínské lidové re-
publiky, Velké Británie, Běloruska, Jihoafrické republiky, 
Indie, Itálie a generálního konzula Ruska.
Kraj také navštívili zástupci Hospodářské komory Žito-
mirské oblasti na Ukrajině, Maďarské župy VAS a čínská 
delegace zaměřená na cestovní ruch.
Do regionu zavítal americký astronaut Andrew Feustel.
Se zástupci Cammini d´Europa – hejtman Stanislav Mišák 

Zateplení budov Obchodní akademie Kroměříž bylo úspěšně 
dokončeno

Kardiovaskulární centrum v krajské Baťově nemocnici je 
v provozu

Nový most přes železniční trať u Brumova-Bylnice byl slavnostně otevřen

Zámek Lešná u Valašského Meziříčí bude po rekonstrukci opět 
přístupný veřejnosti
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a jeho náměstek pro kulturu Jindřich Ondruš podepsali 
dohodu o  vstupu Zlínského kraje do  sítě evropských 
poutních stezek – zatím jako první region v České repub-
lice – aby vyšli vstříc trendu rozvíjející se poutní turistiky.
Všechny tyto zahraniční návštěvy měly za  cíl navázat 
nebo posílit kontakty, které mají přinést efekt v  oblasti 
hospodářské a kulturní spolupráce i rozvoje cestovního 
ruchu a vzdělávání.
V  regionálním měřítku bylo kromě pravidelných zase-
dání krajských rad a krajského zastupitelstva uspořádáno 
celkem 8 Hejtmanských dnů, při nichž se vedení kraje 
vypravuje do  jednotlivých částí regionu, aby pomohlo 
z pozice kraje nacházet řešení pro problémy těchto mi-
kroregionů.

Kulturní život, podporovaný Zlínským krajem, přinesl 
také své ovoce
V roce 2011 pokračoval Zlínský kraj v organizování akcí, 
které pořádá pravidelně již několik let. Jako zatím jediný 
kraj v  České republice vyhlašuje soutěž o  nejcitlivěji 
zrekonstruovanou památku lidové architektury s  ná-
zvem Lidová stavba Zlínského kraje. Cílem je motivo-
vat vlastníky těchto objektů, které se mnohdy nacházejí 
v dosti špatném technickém stavu, a často hrozí jejich 
úplné zchátrání. Je potěšitelné, že se k  této iniciativě 
hlásí stále víc obcí i jednotlivců, aby představili skutečně 
obdivuhodný výsledek svého snažení. Ocenění spojené 
s  fi nanční odměnou padesát tisíc korun převzali v  r. 
2011manželé Medkovi z Veletin za citlivou rekonstrukci 
vinohradnické stavby, kterou proměnili v malé muzeum.
V roce 2011 se kraj také naplno pustil do přípravy projektu 
Velehrad 2013, respektive do přípravy oslav 1150. výročí 
příchodu svatých Cyrila a  Metoděje na Velkou Moravu. 
Ustanovil pracovní skupinu, která začala organizačně ko-
ordinovat aktivity s výročím spojené. Zástupci Zlínského 
kraje jsou také členy národní komise k přípravě jubilea.
Zlínský kraj zahájil stavební práce na přestavbě budov 

bývalého továrního areálu fi rmy Baťa, ze kterých vzniká 
Centrum kultury a  vzdělanosti Zlínského kraje neboli 
sídlo tří krajských kulturních institucí: Krajské galerie 
výtvarného umění, Krajské knihovny Františka Bartoše 
a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 
Úspěchem je rozhodně také skutečnost, že se Jízda 
králů dostala na  seznam nehmotného kulturního dě-
dictví UNESCO i to, že Muzeum lidových pálenic ve Vlč-
nově (jeden z objektů Slováckého muzea, tedy krajské 
příspěvkové organizace) získalo prestižní cenu GLORIA 
MUZEALIS, což nejvyšší muzejní ocenění v  kategorii 
Muzejní počin.

S úspěchem se setkal projekt Otevřené brány, který je 
zatím pilotním společným projektem Zlínského kraje 
a  Arcibiskupství olomouckého. V  roce 2011, kdy běžel 
třetím rokem, navštívilo sakrální památky regionu v do-
provodu odborně vyškolených průvodů téměř sto tisíc 
návštěvníků. 
Z  fondu kultury kraj – tak jako každoročně – podpořil 
konání řady folklorních festivalů a soutěží, které se pravi-
delně opakují a patří již ke koloritu Zlínského kraje. Díky 

nadšení pořadatelů, kterým se vedení kraje snaží pomá-
hat – patří východní Morava k  těm nejživějším folklor-
ním oblastem jak u nás, tak ve střední Evropě.

Zlínský kraj podpisem dohody přistoupil do sítě Evropských 
poutních stezek

Hejtman ocenil statečného zachránce

Do regionu zavítal americký astronaut Andrew Feustel 
se svou manželkou.
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Moravskoslezský kraj

Rozloha: 5 427 km2, to je 6,9 % území celé České
republiky
Počet obyvatel: 1 247 tis. 30. 5. 2011 
Hustota osídlení: 230 obyvatel/km2

Katastr kraje o rozloze 5 427 km2 sousedí na severu s Pol-
skem, na východě se Slovenskem. Ve zbývajících částech 
pak se Zlínským a  Olomouckým krajem. Se svými více 
než 1,2 milióny obyvatel je Moravskoslezský kraj třetí 
nejlidnatější kraj v republice. Na území kraje se nachází 
celkem 300 obcí. Největším a zároveň sídelním městem 
kraje je Ostrava, ve které žije přes 306 tisíc obyvatel.

Geografi cky patří oblast Moravskoslezského kraje k velmi 
členitým. Svírá jej masiv Hrubého Jeseníku s  dominan-
tou nejvyšší hory celé Moravy Pradědem (1491 m. n. m.).
Masiv postupně přechází do  náhorní plošiny Nízkého 
Jeseníku. Obklopují jej rovněž hřebeny Beskyd. Prostor 
mezi horami pak vyplňují hustě osídlené terény Opav-
ské nížiny, Ostravské pánve a  Moravské brány. Nejvý-
znamnějším vodním tokem Moravskoslezského kraje 
je řeka Odra, která pramení v  Oderských vrších. Do  ní 
se na území Ostravy vlévá Opava, odvodňující Jeseníky 
a  Opavsko. Vodu z  Moravskoslezských Beskyd odvádí 
řeka Ostravice. Součástí kraje jsou i místa s významnými 
a cennými přírodními zvláštnostmi, které patří mezi turi-
sticky vyhledávané oblasti. 

Větší část Moravskoslezského kraje se již za dob Rakouska-
-Uherska stala jednou z nejdůležitějších průmyslových ob-
lastí. Jádrem je ostravsko-karvinská průmyslová a těžební 
pánev, jejíž industrializace byla úzce spojena s  využívá-
ním místního nerostného bohatství, zejména kvalitního 
koksovatelného černého uhlí a  s  navazujícím rozvojem 

těžkého průmyslu a hutnictví. Kraj je tak celostátním cen-
trem hutní výroby, současně je zde soustředěna i  těžba 
černého uhlí téměř celé produkce ČR, i  když dochází 
k poklesu vytěženého množství. Vedle těchto tradičních 
odvětví se v kraji dále prosazuje výroba a rozvod elektřiny, 
plynu a  vody, výroba dopravních prostředků a  výroba 
chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken.

Své místo ve  všech oblastech života Moravskoslezského 
kraje měla a  má doprava. Dálnice D1 mezi Lipníkem nad 
Bečvou a Bohumínem o délce téměř 80 km řeší dopravní 
obslužnost a  ekonomické oživení. Silniční komunikační 
systém dále doplňují hlavní mezinárodní silnice I/11 (E75) 
Rýmařov – Bruntál – Opava – Ostrava – Český Těšín – Jablun-
kov a I/48 (E 462) Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín.

Území Moravskoslezského kraje rovněž protínají dva že-
lezniční tahy evropského významu. Jedná se o  elektri-
fi kované tratě č. 270 a č. 320. Trať č. 270 je významným 
úsekem hlavní železniční trasy ČR Praha – Bohumín. Pravi-
delná letecká doprava je provozována na letišti Ostrava–
Mošnov, které je druhé největší letiště v České republice. 

Moravskoslezský kraj je rovněž spojován i  s významem 
svého školství na všech úrovních. V kraji působí pět pres-
tižních univerzit – Vysoká škola báňská – Technická uni-
verzita, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, 
Vysoká škola podnikání Ostrava a  Vysoká škola soci-
álně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov. 
V kraji nalezneme velké množství divadel, muzeí, galerií,
kin i knihoven.
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V dubnu 2011 bylo slavnostně předáno do užívání rekon-
struované dětské oddělení v nemocnici v Krnově.  

Jak šmakuje Moravskoslezsko 

V  pátek 1.  dubna  2011 byl ofi ciálně vyhlášen 
I.  ročník Gastrofestivalu. Předvojem tohoto gastrofesti-
valu byla kulinářská soutěž „Jak šmakuje Moravskoslez-
sko“. Do soutěže se mohl zapojit každý se svým receptem, 
který je typický pro oblast Moravskoslezského kraje. 

Významné akce Moravskoslezského kraje v roce 
2011

Moravskoslezský kraj se i v roce 2011 prezentoval v Brně 
se svou nabídku turistických možností na největším vele-
trhu cestovního ruchu ve střední Evropě Regionour a GO 
2011 v Brně, který probíhal ve dnech 13.–16. ledna 2011. 

Na  Letišti Leoše Janáčka Ostrava se realizoval projekt 
„Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha“ 
předloženého do  Regionálního operačního programu 
Moravskoslezsko, a  to rekonstrukcí zbývající části staré 
odbavovací plochy APN Central. Hlavním cílem projektu 
bylo rozšířit centrální odbavovací plochu před terminá-
lem. V  rámci projektu tak došlo k  rozšíření odbavovací 
plochy na  zhruba 52 000 m2, což představuje celkem 
sedm stání pro letadla. Celkové náklady projektu jsou cca 
152 mil. Kč, evropská dotace uhradí 118 milionů korun.

Na  začátku roku 2011 Moravskoslezský kraj zahájil infor-
mační kampaň „Jak správně topit“, která má za cíl jednak sdě-
lit lidem jaká rizika nese spalovaní odpadků a nekvalitního 
paliva v domácích kotlích a  jednak dát návod, jak správně 
topit s co nejmenším množství produkovaných škodlivin. 

Přes sto běžkařů rozdělených do  šestnácti kategorií se 
v  sobotu 26.  února  2011 na  Pustevnách v  Beskydech 
zúčastnilo veřejného závodu na  běžkách pod názvem 
„Pohár Beskydské magistrály – Pustevny 2011“. 
Akce byla pořádána jako součást seriálu závodů na
kolech a běžkách v Beskydech v rámci projektu Beskyd-
ská magistrála. 

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti byl slavnostně 
podepsán ve čtvrtek 24. února 2011 na Krajském úřadu 
Moravskoslezského kraje. MSPakt je dohodou o  strate-
gickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodář-
ské komory MSK a Regionální rady Regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko při řešení problematiky trhu práce.  

J
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Dne 21. 4. 2011 se na Zámku v Cieszynie uskutečnilo jed-
nání vrcholných představitelů regionů, které společně 
zakládají Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA. 
Mimo dalších pracovníků regionů, kteří na založení se-
skupení pracují, se jednání zúčastnili také čelní předsta-
vitelé euroregionů na česko-polsko-slovenské hranici.  

1. Mezinárodní týden čtení dětem 

Od  1. června do  7. června 2011 proběhl 
v Českém Těšíně 1. Mezinárodní týden čtení dětem, je-
hož organizátory jsou Celé Česko čte dětem a Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom. 

Moravskoslezskému kraji bylo ratingovou agenturou 
Moody´s potvrzeno 2.  června  2011 mezinárodní ratin-
gové hodnocení na  úrovni A2 se stabilním výhledem. 
Moravskoslezský kraj je jediný kraj v  České republice 
s mezinárodním ratingem.  

Nejlepší stavbou Moravskoslezského kraje v roce 2011 je 
Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě  

O víkendu 24. a 25. září 2011 se uskutečnila prestižní 
evropská show Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády 
ČR v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava,kde se s nej-

větší parádou představila na zemi i ve vzduchu vojenská, 
policejní a záchranářská speciální technika všech složek 
českých ozbrojených sil a integrovaného záchranného 
systému. Každoročně se této akce účastní desetitisíce 
návštěvníků nejen z Moravskoslezského kraje. 

V pátek 21. října 2011 navštívil Moravskoslezský kraj komi-
sař EU pro životní prostředí Janez Potočnik, který se nejen 
zúčastnil slavnostního aktu uvedení účinnějších fi ltrů pro 
odprášení části hutě akciové společnosti ArcelorMittal 
do provozu, ale také se seznámil s výsledky projektu, je-
hož cílem byla likvidace invazní křídlatky v  povodí řeky 
Morávky. Během jeho programu jej doprovázel ministr ži-
votního prostředí ČR Tomáš Chalupa spolu s náměstkem 
hejtmana kraje Miroslavem Novákem.
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Aktivity Asociace krajů ČR 
v roce 20114.
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Aktivity Asociace krajů ČR v roce 2010

Zasedání Rady 
V roce 2011 proběhlo šest zasedání Rady Asociace krajů 
ČR (Rady AKČR), 

18. zasedání Rady AKČR 14. ledna 2011v Brně
Zasedání Rady Asociace krajů České republiky v  Brně 
předznamenala schůzka předsedy asociace Michala 
Haška a  jejího místopředsedy Radka Martínka s arcibis-
kupem pražským Dominikem Dukou, který se také ná-
sledně zúčastnil úvodu zasedání hejtmanů. 
Informoval je o  současném stavu jednání státu s  círk-
vemi a také o zájmu katolické církve na intenzívní spolu-
práci se samosprávami jednotlivých krajů.
Hejtmani hovořili o formách spolupráce samospráv s ka-
tolickou církví na regionální úrovni a o podílu krajů na fi -
nancování obnovy církevních památek, ať již z krajských 
rozpočtů, nebo z evropských fondů. Arcibiskup Dominik 
Duka s hejtmany společně uctili památku zesnulého se-
nátora Jiřího Dienstbiera. Hejtmani zaslali do Senátu ČR 
smuteční věnec Asociace krajů ČR a kondolenční list.
Dalším bodem zasedání Rady AKČR bylo jednání hejt-
manů s  ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem a  ře-
šení aktuální situace ve zdravotnictví . Hlavním výsledkem 
byl slib ministra zdravotnictví, že do konce ledna poskytne 
hejtmanům směrodatné údaje o výsledcích jednání s lé-
kaři a také o kapacitách fakultních nemocnic a jiných stát-
ních lůžkových zařízení, které bude možno poskytnout 
na pomoc krajům k akutní péči o pacienty, ohrožené vý-
padkem poskytovaných zdravotních služeb v  krajských 
nemocnicích po odchodu značného množství lékařů

19. zasedání Rady AKČR 29. dubna 2011v Otrokovicích
V rámci bloku organizačních záležitostí Rady byly upřes-
něny termíny jednání se zástupci SK 8 v Trenčíně (26.-27.

května ), konání červnového zasedání Rady v  Liberec-
kém kraji a  mimořádného zasedání v  Ústeckém kraji 
s  jednáním s  ministrem dopravy Šmerdou . Otevřené 
zůstává konání zářijového zasedání,   říjnové zasedání 
by se mělo uskutečnit v kraji Vysočina. Diskutováno bylo 
nedodání dlouhodobého plánu zasedání některými od-
bornými orgány Rady a množství udělených záštit AKČR 
různým akcím.
K otázce pozvání hostů na budoucí zasedání Rady bylo 
diskutováno společné pozvání pro předsedkyni SÚJB D. 
Drábovou, a zástupců ČEZ M. Romana a V. Hlavinky (ja-
derná energetika), pozvání pro ředitele ČTÚ P.  Dvořáka 
(vydělení kmitočtů pro kraje); některá nabízená vystou-
pení hostů byla ponechána na  jednání komisí, V  závěru 
organizačního bloku informovali jednotliví účastníci zase-
dání o konkrétním postoji krajů k akci“Žijeme Londýnem“.

20. zasedání Rady AKČR 24. června 2011v Harrachově
Na  svém 20. zasedání Rady Asociace krajů ČR v  Harra-
chově se hejtmani zabývali zejména problematikou 
udržení rozsahu a kvality veřejných služeb, včetně jejich 
dostupnosti pro občany krajů jak v oblasti zdravotnictví, 
sociálních služeb, tak školství a dopravy. 
Hejtmani projednávali ve své agendě zejména poslední 
aktivity vlády ve vztahu ke kompetencím krajů. 
Kraje odmítlynesystémový trend centralizace, který 
vláda podporuje navíc i  změnami v  rozdělování daňo-
vých výnosů, kdy při návrhu zvýšení DPH současně 
snižuje procentuální podíl krajů na  těchto výnosech. 
Dalšími tématy společného jednání s  vládou bude ná-
vrh státního rozpočtu na rok 2012 s cílem udržet rozsah 
a kvalitu veřejných služeb, včetně jejich dostupnosti pro 
všechny občany. 

V  oblasti školství hejtmani zásadně nesouhlasí s  uta-
jováním výsledků státních maturit a  budou požadovat 
po ministru školství Josefu Dobešovi, aby tyto výsledky 
zpřístupnil. Jedním z cílů státních maturit bylo umožnit 
porovnání výsledků mezi kraji, mezi oborové porovnání 
a není jediný důvod pro jejich další utajování.
 V rámci jednání se hejtmani, taktéž zabývali problema-
tikou dopravy a zejména postupem vlády při rozvoji do-
pravní infrastruktury. 

21. zasedání Rady AKČR 26. srpna 2011v Praze
V  hlavní části zasedání proběhla příprava na  jednání 
s vládou podle jednotlivých tematických okruhů, stano-
vených dopisem předsedy vlády pro jednání v  návaz-
nosti na výsledky 20. zasedání Rady AKČR ( sociální věci, 
školství, doprava, zdravotnictví, čerpání fondů EU, nové 
kohezní období 2014+, fi nancování složek IZS a HZS)

22. zasedání Rady AKČR 23. srpna 2011v Třeboni
Rada Asociace krajů ČR na svém jednání v Třeboni prodis-
kutovala otázku dopravy, fi nancování sociálních služeb, 
fi nancování zdravotnictví a  čerpání evropských fi nancí 
po  skončení současného rozpočtového období v  roce 
2013. Hejtmani přijali stanovisko, ve  kterém Rada Aso-
ciace krajů ČR trvá na dodržení Memoranda o zajištění 
stabilního fi nancování dopravní obslužnosti veřejnou re-
gionální železniční osobní dopravou, podepsaného kraji 
a vládou ČR pod vedením premiéra Jana Fischera,. Kraje 
budou trvat na  stoprocentním dodržení Memoranda 
a požadavků, které klade na stát. 
Hejtmani řešili také nedostatečné fi nancování sociálních 
služeb ze strany státu. Pro rok 2012 budou požadovat 
na zajištění sociálních služeb minimálně 8,5 miliardy korun. 
Při neposkytnutí této požadované minimální částky by byl 

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

ohrožen systém fungování sociálních služeb.V případě, že 
stát neposkytne krajům dostatek fi nancí na zajištění soci-
álních služeb, odmítnou kraje vzít na sebe zodpovědnost 
za  přerozdělení peněz poskytovatelům sociálních služeb 
a  nechají zodpovědnost přerozdělování nedostatečných 
zdrojů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. 
Podle reprezentantů krajů není možné, aby i  nadále 
rostlo zatížení krajů zajišťováním zdravotnické záchranné 
služby. Rostou běžné výdaje na provoz ZZS, platy lékařů, 
ceny pohonných hmot. Za  deset let nebyla navýšena 
hodnota bodu za činnost ZZS. Není možné, aby se o tak 
závažné věci nevedla debata na  úrovni ministerstva 
zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Zákon o záchran-
ných službách by měl zohlednit prioritu státu podílet se 
na fi nancování dvou třetin. Kraje dále žádají Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, aby nedošlo k poklesu prostředků ur-
čených pro lázeňství, neboť by došlo k poklesu konku-
renceschopnosti českého lázeňství a  znepřístupnění 
potřebné péče v českých lázní obyvatelstvu. 
Hejtmani se také zabývali otázkou čerpání evropských 
fi nancí po skončení současného rozpočtového období 
v  roce 2013. Shodují se, že i  po  roce 2013 by měl být 
zachován systém zdůrazňující regionální potřeby. Sou-
časné Regionální operační programy jsou nejrychleji 
čerpanými evropskými prostředky. 

23. zasedání Rady AKČR 25. listopadu v 2011v Herálci
Zasedání Rady Asociace krajů ČR se dne 25.11.2011 zú-
častnil jako host velvyslanec Čínské lidové republiky v ČR 
pan Yu Qingtai. Hlavním tématem setkání byla současná 
úroveň vztahů mezi ČLR a  ČR se zvláštním zřetelem 
na vztahy mezi českými kraji a čínskými provinciemi. 
V současné době má již sedm českých krajů, včetně hl.m. 
Prahy, navázány partnerské vztahy s čínskými provinci-
emi či městy. Další kraje tento typ spolupráce zvažují či 
již připravují. Velvyslanec Yu Qingtai vyzdvihl tradičně 
přátelské vnímání České republiky v Číně a vyslovil pod-

poru centrální vlády i vedení provincií pro prohlubování 
spolupráce s českými kraji, a to jak v oblasti obchodně 
ekonomické, tak i kulturní. Jako velmi perspektivní a dů-
ležitá pro vzájemné poznání byla shodně identifi kována 
sféra turistiky. Účastnící jednání se jednoznačně shodli 
na tom, že čínské strategické investice v českých krajích 
a  významný nárůst exportu českých výrobků a  služeb 
do  ČLR, by mohly v  nadcházejícím období významně 
ztlumit dopady globálního ekonomického zpomalení 
na úroveň ekonomiky a zaměstnanosti v regionech. Zva-
žované PPP projekty v  krajích, především v  oblasti do-
budování infrastruktury, byly shodně identifi kovány jako 
další možná slibná oblast posílení vzájemně výhodné 
spolupráce. 
Hejtmané se zajímali i  o  současný vývoj v  ČLR a  oce-
nili její odpovědný přístup při hledání řešení světové 
fi nanční a  evropské dluhové krize. Členové Rady vyjá-
dřili jednoznačný zájem na  bezproblémovém rozvoji 
česko-čínských vztahů, a to ve všech úrovních. Respekt 
k principům politiky jedné Číny, teritoriální integrity a ne-
vměšování se do vnitřních záležitostí, jsou členy Rady AK 
ČR vnímány jako předpoklad i  součást tradičně přátel-
ských vztahů mezi ČLR a ČR a cestou k využití velkého 
potenciálu, který ve  vzájemných vztazích existuje. Čle-
nové Rady AK ČR jsou jednoznačně názoru, že je třeba se 
zdržet kroků, které by negativně ovlivnily úsilí o dosažení 
takové úrovně vztahů, jaké mají s ČLR ostatní země EU, 
jako např. Rakousko, SRN, Velká Británie či Dánsko a věří, 
že tohoto cíle lze dosáhnout v brzké době.

Zahraniční vztahy 
V lednu 2011 průběhu výstavy Regiontour 2011 se usku-
tečnilo setkání hejtmanů a županů v Brně .  Jihomorav-
ský, Zlínský,Olomoucký a Moravskoslezský kraj na české 
straně a Trnavský, Trenčiansky, Bratislavský a  Žilinký sa-
mosprávny kraje na slovenské straně podepsaly Dohodu 
o spolupráci při rozvoji  Baťova kanálu.

Dne 25. ledna 2011 proběhlo pracovní setkání JUDr. Mi-
chala Haška, předsedy Asociace krajů ČR s panem Westo-
nem Staceym, výkonným ředitelem Americké obchodní 
komory v ČR a panem Davidem Ondráčkou, ředitelem 
Transparency International k projednání možností spo-
lupráce ke strategii boje proti korupci.

V březnu 2011 předseda Asociace krajů ČR nabídl pomoc 
krajů Japonsku postiženému zemětřesením a následnou 
vlnou tsunami a jednotlivé kraje zaslaly fi nanční pomoc 
na konto Japonského červeného kříže.  
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Dne 29.března 2011 se v Japonském kulturním středisku 
v Praze uskutečnil společný zápis do kondolenčních listin.

Dohodou o  společném postupu při prosazování priorit 
českých a slovenských regionu vyvrcholilo dvoudenní jed-
nání Asociace krajů CR a Združenia samosprávných krajov 
SR – SK8, které proběhlo ve dnech 26. a 27. května v Tren-
číne. Toto jednání navázalo na vzájemné setkání z  ledna 
2011 v Brně. Hlavními tématy byly mimo nastavení priorit 
tzv. nové kohezní politiky EU 2014+, taktéž problematika 
fi nancování krajů, zavedení mýta na silnicích nižších tříd, 
projednání aktuálních otázek zdravotnictví, sociální ob-
lasti a dalších společných projektu.
„Hledání společných priorit s našimi slovenskými partnery 
považuji za unikátní príležitost pro prosazování zájmu ne-
jenom českých a  slovenských regionu v  rámci Evropské 
unie, ale vzájemné sladění našich cílů vytváří platformu 
pro prosazování našich zájmu, například ve  formátu Vi-
segrádské čtyřky, popřípadě v  rámci Dunajské strategie. 
V průběhu jednání jsme se dohodli, že do září dokončíme 
diskuse na toto téma a v říjnu bychom rádi o našem po-
stupu seznámili jednotlivé členy Evropské komise a také 
české a slovenské poslance Evropského parlamentu. Ev-
ropa je Evropou regionu a debata o jejím dalším směro-
vání musí vycházet právě z  regionu, proto tuto debatu 
o konkrétních prioritách začínáme právě se slovenskými 
kolegy, kteří jsou našimi přirozenými partnery,“ řekl po jed-
nání předseda Asociace krajů CR a  hejtman Jihomorav-
ského kraje Michal Hašek.
V této souvislosti se hejtmani se svými kolegy shodli, že 
klíčovým předpokladem pro udržitelný rozvoj regionu je 
nutná stabilizace fi nancování. 
Obě strany se vzájemně informovaly o aktuálních dispro-
porcích mezi přenesenými kompetencemi a  odpověd-
nostmi krajů a možnostmi jejich fi nancování a poukázaly 
na dlouhodobou neudržitelnost stávajícího modelu, kdy 
stát pouze přenáší odpovědnost.

V  červnu 2011 Asociace krajů ČR se přidala kondolenč-
ním dopisem  k demokratickým silám, které vyjádřily lítost 
a účast norskému národu  v souvislosti s tragickými udá-
lostmi v Oslu a na ostrově Utoa. 

V dnech 9. A 10. listopadu 2011 poprvé v novodobé his-
torii České republiky a  Slovenské republiky na  základě 
iniciativy Asociace krajů ČR a partnerské slovenské orga-
nizace SK8 vyrazili do  Bruselu čeští i  slovenští hejtmani, 

aby absolvovali řadu jednání se členy Evropské komise, 
Výboru regionů EU i  dalších významných institucí, pře-
devším na téma priorit kohezní politiky EU, které budou 
fi nancovány v českých i  slovenských regionech v  letech 
2014–2020. V pondělí se všichni hejtmani pod vedením 
předsedy Asociace krajů ČR a jihomoravského hejtmana 
Michala Haška sejdou se slovenským eurokomisařem 
Marošem Šefčovičem a s rakouským eurokomisařem Jo-
hannesem Hahnem, který má na starosti právě otázky re-
gionálního rozvoje a priority kohezní politiky EU
Následně hejtmani zavítali na akci Open days, která kaž-
doročně přivede do Bruselu zástupce všech evropských 
regionů k diskusi o aktuálních problémech EU. Proběhlo 
jednání  a přijetí s velvyslankyní ČR Milenou Vicenovou.

„Společnou cestu českých a  slovenských šéfů regionů 
do Bruselu považuji za významný předěl a počin ve spo-
lupráci krajů ČR a  SR. Chceme přímo členům evropské 
komise prezentovat dosavadní vynikající výsledky práce 
krajů v ČR i SR v oblasti fondů EU na regionální rozvoj, dis-
kutovat o podobě nových priorit a systému rozhodování 
i administrace fondů EU na regionální úrovni a také v pře-
shraniční spolupráci v letech 2014–2020 z pohledu krajů,“ 
komentoval po příletu do Bruselu hejtman Michal Hašek.
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Zasedání Rady Asociace krajů ČR se dne 25. listopadu 
2011 zúčastnil jako host velvyslanec Čínské lidové repub-
liky v ČR pan Yu Qingtai

www.asociacekraju.cz
Asociace krajů ČR provozuje webové stránky na doméně 
www.asociacekraju.cz. Náplň stránek tvoří informace 
o AKČR, programy a zápisy z jednání Rady AKČR, tiskové 
zprávy AKČR, kalendář akcí, kontakty, důležité odkazy. 
V rubrice Zprávy z krajů využívá AKČR zpravodajství ČTK 
a také aktuální informace od jednotlivých krajů. Aktuální 
informace se objevují také v  rubrice Informujeme. Ně-
které komise a pracovní skupiny využívají také prostoru 
uzavřeného diskusního fóra na  těchto stránkách, aby 
operativně řešily potřebné úkoly. 

Záštity AKČR
Asociace krajů ČR se při své činnosti setkává s  mnoha 
žádostmi o podporu nejrůznějších projektů a při jejich 
udělování vždy zohledňuje jejich přínos pro kraje. Pod-
poruje ty aktivity, které život v krajích pomáhají zlepšit či 
přispívají k informovanosti občanů.

V roce 2011 AKČR poctila svou záštitou následující projekty:

•   vzdělávací projekt „Hravě žij zdravě“
•   ISSS 2011
•   Biblioweb 2011-04-11
•   Zlatý erb 2011
•   Svaz květinářů a fl oristů:
 -  17. mistrovství Evropy ve  fl oristice „EUROPA CUP 

2011“, které se bude konat 31. 8. – 5. 9. 2011 v Haví-
řově.

 -  40. ročníku mistrovství fl oristů ČR „ Děčínská kotva 
2011“, které se bude konat 18. – 22. 5. 2011.

•   TOP EXPO CZ, s.r.o.- 
 -  soutěž „Česká dopravní stavba roku 2010“.
•   ABF,a.s.
 -  SUSO – soutěžní přehlídka řemesel 2011
•   FOR ARCH 2011
•   Národní centrum regionů, s.r.o.
 -  kulturní akce „Česko Slovenská kinotour valašského 

rytíře Pavla Čadíka“, která proběhne v létě 2011 v 11 
českých a 11 slovenských městech

•   ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. 
 -  odborný seminář „Nová sociální rizika a jejich dopad 

na sociální služby“, který se bude konat dne 9. února 
2011 v Ostravě.

 -  odborný seminář „Nová sociální rizika, kriminalita 
a pocit bezpečí“, který se bude konat 17. května 2011 
v Ostravě.

•   Asociace nestátních neziskových organizací v ČR
 -  akce „ Týdny pro neziskový sektor“, které Asociace ne-

státních neziskových organizací v ČR pořádá v měsí-
cích únoru a březnu 2011 s názvem „Dobrovolnictví 
a partnerství v regionech“.

•   Svaz důstojníků a praporčíků armády ČR
 -  Multimediální učební pomůcka „Česká společnost 

v období přechodu od průmyslové k informační ci-
vilizaci 1960 – 2010.“

•   EKO-KOM, a.s.:
 -  Cyklus konferencí, pod názvem Odpadové dny, je 

složen z následujících konferencí:
 -  Odpadové fórum 2011 (13.-15.4.2011 v Koutech nad 

Desnou)
 -  Zpětný odběr 2011 (3.5.2011 v Praze)
 -  Odpady 21 (10.-11.5.2011 v Ostravě)
 -  Odpady a obce 2011 (8.-9.6.2011 v Hradci Králové)
 -  Biologicky rozložitelné odpady (22.-23.9.2011 v  Ná-

měšti nad Oslavou)
•   Má vlast – setkání krajů na Vyšehradě 2011 
 -  7. 15. května 2011, Vyšehrad
•   Image conference and consulting 
 -  „5. ročník Česko – asijské fórum“, které se koná 

1. března 2011 v Praze.
•   Asociace muzeí a galerií
 -  7. ročníku festivalu muzejních nocí 2011, který pro-

běhne 20. května  – 11. června 2011.
•   Spolek pro obnovu venkova
 -  Vesnice roku 2011
•   Siemens, s.r.o. 
   Odborné semináři, které se zaměřují na osvětu o ener-

getické náročnosti budov a  na  možné energetické 
úspory v  budovách, které se budou konat v  těchto 
termínech:

 -  Zlín ENVIROS 9. března
   KÚ Zlínského kraje
 -  Olomouc SEVEn 5. dubna
    KÚ Olomouckého kraje
 -  Brno ENVIROS 13. dubna
   KÚ Jihomoravského kraje
 -  Ústí nad Labem Liberec SEVEn 19. dubna
   + Liberec KÚ Libereckého kraje
 -  Plzeň Mariánské Lázně ENVIROS 3. května
   + Karlovy Vary Hotel Villa Butterfl y
 -  České Budějovice SEVEn 11. května
   KÚ Jihočeského kraje
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 -  Jihlava SEVEn 17. května
   KÚ kraje Vysočina
 -  Ostrava ENVIROS 24. května
   Kulturní dům K-Trio
 -  Hradec Králové ENVIROS 31. května
   + Pardubice KÚ Královéhradeckého kraje
 -  Praha SEVEn 7. června
   Nová radnice MHMP
•   Česká olympijská a.s.
 -  projekt „Žijeme Londýnem“.
•   Visual eff ect s.r.o.
 -  soutěž „První národní miss“.
•    Odborné učiliště a  praktická škola – Brno 

Komárov
 -  soutěž „malíř, natěrač – juniorský talent“.
•   Svaz vinařů ČR
 -  Národní soutěži vín 2011 a to všem jednotlivým sou-

těžím konaných na Moravě i v Čechách (Velké Bílo-
vice, Mikulov, Hodonín, Znojmo, Litoměřice).

•   Liberecký kraj
 -  6. ročníku soutěže „Automobileum“, která se bude 

konat 18. -19. 5. 2011 v areálu autodromu Česká Lípa 
v Sosnové.

•   Nad oblaky aneb každý může být hvězdou 2011: 
celostátní festival handicapovaných talentů

•   Machři roku 2011: září 2011 v Olomouci
•   konference MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA 2011, 28. 

listopad 2011  hotel Voroněž  Brno.
•   20. ročníku dějepisné soutěže studentů gymná-

zií, 24. listopad 2011 Vysoká škola ekonomické 
v Chebu

•   projekt v oblasti masového sportu – fotbalu s ná-
zvem Pohár Josefa Masopusta.

•   odborná konference Municipality 2011, 8. 9 2011 
Praha

•   Národní sněm regionů soudržnosti 2011, 31. 8 – 
1. 9. 2011  Český Krumlov

•   20. ročník pivovarské soutěže „Zlatý pohár PIVEX- 
PIVO 2012“

•   GO a REGIONTOUR, 12. -15. leden 2012 , Brno.

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

Komise se sešla na třech řádných zasedáních:

14. 2. 2011 v Jihlavě
12. 5. 2011 v Olomouci
7. 9. 2011   v Hodoníně

vedle toho se členové setkávali neofi ciálně i při příležitosti 
významných akcí (ISSS, Městský rok informatiky, krajský 
rok informatiky) a  k  řešení některých témat (eGovern-
ment, základní registry, systém videokonferencí, ePusa) se 
konaly videokonference.

Základní tématem, které se prolínalo všemi jednáními 
během uplynulého roku, bylo budování infrastruktury 
eGovernmentu prostřednictvím projektů výzvy č. 08 In-
tegrovaného operačního programu. To probíhá ve všech 
krajích v souladu s harmonogramem, nejdále jsou v rea-
lizaci Kraj Vysočina, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Zlín-
ský kraj.

Na  rozdíl od  krajů, které přistoupili k  realizaci eGovern-
mentu maximálně zodpovědně a  ve  většině případů 
spolupracují i  s  komunální sférou, především s  ORP, jak 
formou konzultací tak konkrétně např. při propojování TC 
krajů a ORP a agend, vázne komunikace s ministerstvem 
vnitra. Důvodem jsou především časté personální změny 
na  ministerstvu, kdy se na  některých postech vystřídali 

během roku 2 – 3 lidé. Zástupci MV se některých jednání 
bez omluvy vůbec nezúčastnili, v dalších případech sice 
vyslechli připomínky z krajů a slíbili nápravu, bohužel ne 
všechny sliby byly splněné. Vzhledem k blížícímu se spuš-
tění Informačního systému základních registrů má komise 
obavy z možných problémů ve fungování systému a tím 
celé veřejné správy (viz. příklad nového informačního sys-
tému Úřadu práce). Typickým příkladem nefungování do-
hod je rozhodnutí MV o ukončení provozování systému 
ePUSA, byť byla původně přislíbena jeho migrace včetně 
všech služeb do portálu OVM. Tím vzniká řada problémů 
krajům i městům, která data z ePUSY využívají ve  svých 
databázích, datových skladech atd.
Pravidelně se členové komise setkávají se zástupci KISMO 
(komise informatiky Svazu měst a  obcí) k  záležitostem 
společného postupu vůči MV, protože řešená problema-
tiky vyžaduje součinnost samospráv na obou stupních.
Vedle projektů eGovernmentu komise řešila problema-
tiku dalšího provozování krajského videokonferenčního 
systému, možnosti využití infrastruktury samospráv pro 
Komunikační infrastrukturu veřejné správy (KIVS) a státní 
organizace včetně smluvního ošetření, realizaci školení 
pracovníků měst a  obcí a  stavebních úřadů pro provoz 
RUIAN/ISUI.

Pravidelnou součástí programu jednání byly zprávy z or-
gánů, kde je komise zastoupená svými nominanty – Ná-
rodní koordinační výbor pro INSPIRE, Řídící skupina pro 
realizaci Strategie elektronizace zadávání veřejných zaká-
zek, Digitální Česko.
Na jednáních komise probíhaly prezentace odborných fi -
rem a jejich řešení pro různé oblasti ICT - AV Media (práce 
s  obrazem při standardizaci operačních středisek IZS), 
CEDA a Creditinfo (broadbandové pokrytí ČR).

Dlouhodobým problémem je úsnášeníschopnost komise, 
v některých případech (pokud se jednání koná na někte-
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rém z krajských úřadů) je možné řešit videokonferenčně, 
většinou však ne a důležitá usnesení je nutné schvalovat 
per rollam.

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 2011 proběhlo šest jednání.

Stěžejní témata jednání byla podložena přijatými 
usneseními.

Diskutovaná témata:

I.  Operační program Vzdělávání pro konkurence-
schopnost

  Členové Komise projednávali:
•  přesun fi nančních prostředků ve  výši 1,5 mld. Kč 

do  oblasti podpory 1.5 Zlepšování podmínek pro 
vzdělávání na středních školách. Požadovali přesunutí 
fi nančních prostředků ve  výši minimálně 1 mld. Kč 
do globálních grantů krajů, prioritní osy 1.

•  převedení zbývajících investičních prostředků na  již 
zazávazkované chybějící neinvestiční prostředky v pri-
oritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost ve výši cca 100,65 mil. Kč.

•  zjednodušení a  zrychlení administrace globálních 
grantů. Důvodem je fakt, že se školy i další schválení 
příjemci dotací v  důsledku neúnosných časových 
prodlev dostávají do  platební neschopnosti a  jsou 
nuceni vzít si na fi nancování projektů OP VK úvěr, je-
hož úroková sazba zatěžuje jejich rozpočty.

•  požadavkem převodu prostředků grantů OPVK z ka-
pitálových výdajů do  běžných, přidělených v  před-
chozích letech. Členové Komise vyjádřili souhlas 
s participací na navýšení kurzových rozdílů.

•  nařčení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
že důvodem nízkého čerpání fi nančních prostředků 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (OP VK) jsou globální granty administro-
vané kraji. Opak je pravdou. Kraje jako jediné v rámci 
OP VK čerpají průběžně a  bez problémů zdroje
Evropské unie. Kraje jsou schopny absorbovat i další 
zdroje.

II.  Speciální školství
  Členové Komise projednávali:
•  problematiku náhradní rodinné péče a  budouc-

nost dětských domovů. Požádali obnovit odbornou 
debatu na dané téma za přítomnosti všech zainte-
resovaných stran včetně jednotlivých krajů s  cílem 
respektování osobnosti dítěte. 

  Upozornili, že ve  stávající podobě není pro pěstoun-
skou péči vytvořen dostatečný kontrolní mechanismus.

  Požádali Ministerstvo školství, mládeže a  tělový-
chovy a  Ministerstvo práce a  sociálních věcí, aby 
byl z důvodu nevyjasněnosti řady základních otázek 
vrácen do  vnějšího připomínkového řízení zákon
č. 359/1992 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

•  otázku ustanovení psychologa na  školách s  požadav-
kem na  MŠMT, aby vypracovalo metodiku vyřizování 
žádostí na asistenta pedagoga. Zároveň požádali o úče-
lově vázanou částku pro tyto pedagogické pracovníky.

•  otázku posílení fi nancování segmentu speciálního 
školství. Důvodem je nárůst výkonů ve  speciálním 
školství, které ze stávajících fi nančních zdrojů není 
možné pokrýt. 

III.  Regulace sítě středních škol
  Členové Komise projednávali:
•  nezbytnost vytvoření fi lozofi e a dlouhodobé syntézy 

potřeb na trhu práce, pomocí nichž by Ministerstvo 
školství, mládeže a  tělovýchovy vytvořilo strukturo-
vaný odhad vývoje studijních a učebních oborů po-
dle jednotlivých krajů.

•  požadavek ředitelů středních škol, aby nedocházelo 
k  rozšiřování dalších škol a otevírání nových solitér-
ních oborů.

•  nezbytnost regulace sítě soukromých škol a posílení 
jejich kvality. Požadují sjednání dohody mezi soukro-
mými středními školami a středními školami zřizova-
nými kraji k  jednotnému postupu pro přijímání žáků 
na střední školy s maturitními obory, který bude vy-
cházet z jednotného výstupního testování žáků 9. tříd.

IV.  Vysoké a vyšší odborné školy
  Členové Komise projednávali:
•  reformu vysokých škol včetně vyšších odborných škol. 

Nominovali dalšího zástupce Asociace krajů ČR pro 
připomínkování reformy vyššího odborného vzdělá-
vání –  PhDr. Karla Goše, vedoucího oddělení krajského 
vzdělávání, Krajského úřadu Olomouckého kraje.

V.  Státní maturity
  Členové Komise projednávali:
•  připomínky ředitelů středních škol ke státní maturitě 

a zvýšené fi nanční náklady na její zajištění, které ně-
kolikanásobně překročily fi nanční odhad MŠMT. 
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•  nominaci náměstka hejtmana Libereckého kraje 
Bc.  Radka Cikla, radního Karlovarského kraje 
PaedDr. Vratislava Emlera, náměstkyni hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje Mgr. Věru Palkovou a náměstka 
hejtmana Olomouckého kraje Ing.  Pavla Sekaninu 
do  pracovní skupiny na  Ministerstvu školství, mlá-
deže a tělovýchovy k dofi nancování státních maturit.

•  zavedení testování žáků maturitních studijních 
oborů. 

VI.  Přijímací řízení na střední školy
  Členové Komise projednávali:
•  zkušenosti jednotlivých krajů s  přijímacími zkouš-

kami na střední školy.

•  nezbytnost testování žáků 5. a  9. tříd s  cílem pro-
vázanosti výsledků testování s  přijímacím řízením 
na střední školy.

VII.  Novela školského zákona
  Členové Komise projednávali:
•  pozměňovací návrh Jihomoravského kraje k  vlád-

nímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 
561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a  jiném vzdělávání (školský zá-
kon), v  platném znění, ve  věci odvolávání ředitelů 
škol a školských zařízení.

VIII. Různé
  Členové Komise projednávali:
•  kvalitu a objektivnost uváděných údajů v Dlouhodo-

bém záměru ČR s požadavkem na MŠMT, aby jim byl 
sdělen zdroj prezentovaných informací.

•  možné negativní dopady na  fi nancování školství 
v souvislosti s připravovanými změnami v DPH a RUD.

•  záměr Svazu měst a obcí, aby byl nastaven jednotný 
systém v řešení problematiky školství.  

•  informaci zástupců společnosti Microsoft k  licenco-
vání produktů Microsoft pro školy a školská zařízení. 

•  připomínky k  připravovanému modelu fi nancování 
školství.

•  otázku zahájení systémové práce na vzdělávání ředi-
telů škol a školských zařízení případně jejich zástupců 
a dalších vhodných osob s cílem obsazování a dopl-
ňování pozic vedoucích pracovníků škol kvalifi kova-
nými odborníky.

•  požadavek povinného zařazení plavání do  školních 
vzdělávacích programů s plným hrazením v rámci pří-
mých nákladů.

•  nominaci Bc.  Radka Cikla, Mgr.  Věry Palkové 
a RNDr. Marie Kružíkové do společné pracovní skupiny 
Asociace krajů, Sdružení místních samospráv a Svazu 
měst a obcí, která se bude zabývat změnami ve fi nan-
cování školství.

•  otázku fi nancování olympiád dětí a mládeže.
•  nezbytnost zlepšení přípravy učitelů na  pedagogic-

kých fakultách. Výuku je nutné přiblížit potřebám 
praxe se zaměřením na metodiku vyučovacího před-
mětu.

•  otázku fi nancování sportovních klubů v  ČR systé-
mově, a to přes ČSTV. 

Členové Komise podpořili či se seznámili s následují-
cími aktivitami:
•  Projekt „Žijeme Londýnem“.

•  Projekt Grow Weekly, jehož záměrem je vytvoření zá-
bavně vzdělávacího týdeníku ve  třech úrovních an-
glického jazyka pro žáky základních a středních škol. 
Realizátorům doporučili využít fi nanční prostředky ze 
zdrojů Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. 

•  Putovní výstavu „Wintonovy vlaky“.

•  Seznámili se s  prezentací prezidentky Asociace Zá-
chranný kruh Ing. Veroniky Krajsové pod názvem „Zá-
chranný kruh bezpečí“. Doporučili krajům seznámit se 
s touto aktivitou k možnému využití ve školách.

•  Doporučili krajům převzít záštitu nad 6. celostátním 
kolem historické soutěže pro žáky středních škol „Eu-
story“ Ústavu pro soudobé dějiny AVČR. Jednotlivým 
krajům dali na zvážení možnost fi nančního příspěvku 
na tento projekt.

•  Doporučili jednotlivým  krajům  podpořit  projekt 
„Oslavy 150 let vzniku ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ  – 150 
let v pohybu“ s možností fi nančního příspěvku.

•  Požadavkem ČSTV na spolupráci při tvorbě krajských 
koncepcí sportu. 

•  Zhodnotili projekt UNIV 2 kraje.

•  Podpořili projekt MŠMT na  podporu technického 
vzdělávání. 
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•  Vzali na  vědomí prezentaci Pavla Juříčka, Ph.D., 
ředitele BRANO GROUP, a.s., a  jednatele fi rmy Conti-
nental Libora Láznička apelující na systémové řešení 
podpory technického vzdělávání.

•  Seznámili se s  projektem „Zlatý oříšek“ zaměřeným 
na vyhledávání a podporu aktivních, úspěšných, na-
daných dětí a dětských kolektivů od 6 do 14 let.

•   Seznámili se se soutěží „MISS dětských domovů“.

•  Seznámili se s celostátním projektem „Machři roku“ reali-
zovaným společností Česká hlava s.r.o. Projekt je zaměřen 
na popularizaci a obnovu prestiže učňovského školství. 

•  Seznámili se se soutěží „Pohár Josefa Masopusta“.

•  Vzali na vědomí informaci předsedy Fotbalové asoci-
ace České republiky Miroslava Pelty, v níž žádá kraje 
o fi nanční podporu krajských fotbalových svazů. 

Výstupem jednání byla přijatá usnesení a  zápisy, které 
zpracovala tajemnice Komise Mgr. Romana Studýnková. 
Zápisy spolu s usneseními byly zasílány všem členům Ko-
mise a  dále řediteli Kanceláře AKČR Ing.  Petru Hostkovi, 
MBA, hejtmanu PaedDr.  Josefu Novotnému a  senátoru 
PhDr. Jaromíru Jermářovi. Předseda Komise předával při-
jaté závěry z jednání jejích členů Radě AKČR, následně pak 
byly tyto postoupeny formou dopisů či osobním jedná-
ním dotčeným stranám. Zápisy a  usnesení předal před-
seda Komise do Kanceláře Rady AKČR. 
O programu jednání byli členové vždy předem informo-
váni elektronickou cestou. Projednávané body odrážely 
aktuální problémy v oblasti školství. Všechna jednání byla 
pracovníky pověřených krajů výborně zorganizována. 
Přijatá usnesení byla vždy konsensem zúčastněných stran.

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

V roce 2011 se uskutečnilo zasedání komise ve třech ter-
mínech a to následovně:

7. - 8.  dubna ve Znojmě /Jihomoravský kraj/
16. - 17.  června v Ostravě /Moravskoslezský kraj/
20. - 21.  října v Uherském Hradišti /Zlínský kraj/

Termíny jednání byly naplánované na začátku roku s do-
statečným předstihem a Komise byla ve dvou případech 
usnášeníschopná ke  všem projednávaným bodům jed-
nání, na  jednání v  Moravskoslezském kraji byl nedo-
statečný počet členů komise řešen korespondenčním 
hlasováním. Pozvánka na jednání je zasílána všem členům 
komise, vedoucím odboru kultury a památkové péče, zá-
stupci kanceláře Asociace krajů a pozvaným hostům. 

Mezi řešená témata patřily zásadní problémy v  oblasti 
kultury a  památkové péče, především příprava novely 
zákona o památkové péči v segmentu archeologie, pří-
prava nového zákona o památkové péči, řešení podpory 
de minimis a veřejné podpory v dotačních titulech pro 
kulturu a památkovou péči, informace o projektech krajů 
v  oblasti kultury či informace k  projektu internetizace 
knihoven. Všechny projednávané body jsou okomento-
vané v zápisech z jednání, které jsou zpracovány a roze-
slány členům komise v co nejkratším možném termínu. 
Náměstkyně pro kulturní dědictví ministra kultury 
PhDr. Anna Matoušková se pravidelně zúčastňovala jed-
nání komise. 

Organizační zajištění probíhá v jednotlivých hostitelských 
krajích bez problémů, koordinaci a  administrativní čin-
nosti komise zajišťuje sekretariát předsedy komise.

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

Komise v tomto období uskutečnila celkem 5 jednání:

7.  jednání dne 14. ledna 2011 v Brně
8.  jednání dne 24. února v Českých Budějovicích
9.  jednání dne 26. května v Poděbradech
10.  jednání dne 15. září v  Pardubicích
11.  jednání dne 3. listopadu v Lokti u Karlových Varů 

Komise se zabývala především těmito tématy:

•  Kohezní politika 2014+
-  Komise navázala na  diskuzi k  budoucnosti kohezní 

politiky z roku 2010.
-  Rada AKČR pověřila Mgr.  Martínka koordinací aktivit 

souvisejících s budoucím plánovacím obdobím a byl 
ustanoven Řídící výbor regionů v  zastoupení krajů 
a Úřadů regionálních rad, byl sestaven harmonogram 
činností krajů a ÚRR v souladu s aktivitami MMR

-  Komise se usnesla, že v  současné době je důležité 
prosadit politiku soudržnosti a prosazení priorit regi-
onů do budoucí kohezní politiky. V případě vazby bu-
doucího období pouze na Strategii 2020, budou kraje 
své priority obhajovat velice těžce. Kraje by měly zau-
jmout jednotné stanovisko v dalším vyjednávání s Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj o budoucnosti kohezní 
politiky po roce 2013. Proto je potřeba defi novat pri-
ority jednotlivých krajů a prosazovat je jako jednotná 
regionální témata, která budou prezentována na ná-
rodní úrovni.

-  Komise doporučila radě AK ČR provázat zástupce 
v jednotlivých pracovních skupinách a komisích, aby 
bylo zachováno jednotné stanovisko za kraje
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-  Komise podpořila nastavit jednotná regionální té-
mata, která budou prezentována MMR

-  Komise podpořila využití indexu konkurenceschop-
nosti k  nastavení priorit krajů, které budou zapraco-
vány do 5 národních priorit

-  Komise doporučila radě AK ČR požádat vládu ČR 
o posunutí termínu projednání rozvojových priorit ČR 
z důvodu nejasných pravidel a legislativy na úrovni EU

-  Komise projednala stanoviska krajů k vládnímu mate-
riálu Souhrnné zaměření budoucí kohezní politiky EU 
po roce 2013 v podmínkách ČR, který obsahuje i návrh 
rozvojových priorit pro čerpání fondů po roce 2013.

-  Komise požadovala zapracování připomínek krajů 
z jednání s MMR 

-  Komise se vyjádřila k  budoucí implementační struk-
tuře preferencí Regionálních operačních programů 
v souladu se stanoviskem Rady Asociace krajů

•  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
-  Komise řešila závěry z jednání Monitorovacího výboru, 

který navrhl přesun2,5 mld. Kč z  uspořeného indivi-
duálního projektu v objemu 1,5 mld. Kč do nově vy-
tvořené oblasti podpory 1.5 – Zlepšování podmínek 
pro vzdělávání na středních školách, tzv. šablony pro 
střední školy a na navýšení 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 žá-
dostí o platbu, které je až 1 rok od předložení žádosti 
a  v  důsledku by mohlo vést k  zastavení fi nancování 
projektů

-  Komise projednávala změnu kriterií věcného hodno-
cení projektů a udržitelnosti projektů a požadavkem za-
chování jednotného přístupu krajů k řešení udržitelnosti

-  Komise RR a EZ ve spolupráci s Komisí pro školství řešila 

problematiku investičních prostředků proplacených 
na zálohách a jejich možného převodu na neinvestiční

-  Komise doporučila radě AK ČR dodržovat jednotný 
přístup krajů při řešení odvodů za  porušení rozpoč-
tové kázně a jejich promíjení

-  Komise projednala problematiku přechodu na  elek-
tronickou monitorovací zprávu od 1. 1.2012

•  OP ŽP
-  Komise projednala vyhlášení nových výzev v  OP ŽP 

z nerealizovaného programu Zelená úsporám
-  Komise doporučila Radě Asociace krajů ČR požádat 

Ministerstvo životního prostředí o ofi ciální stanovisko 
k programu Zelená úsporám – k projektům Zateplení 
veřejných budov v  souvislosti s  přípravou rozpočtů 
krajů na rok 2012.  

•  OP Technická pomoc
-  Komise řešila nastavení procesu přesunu prostředků 

mezi OP TP a ROP v rámci oblasti podpory 3.2. Pod-
pora absorpční kapacity. 

•  ROP
-  Komise je znepokojena intenzitou a výstupy kontrol 

NKÚ a auditů probíhajících na Úřadech Regionálních 
rad jednotlivých ROPů a doporučila Radě AK ČR řešit 
současný systém kontrol a auditů na ROPech s Minis-
terstvem fi nancí.

•  IOP
-  Komise projednávala vyhlášenou 8. výzvu na Rozvoj slu-

žeb e-governmentu v  krajích a  problémy s  fi nancová-
ním ex-post, které by zatížily rozpočty krajů. Na základě 
dopisu předsedy Komise RREZ ředitelce IOP byla přislí-
bena změna způsobu fi nancování ve prospěch krajů – 

fi nancování projektů na základě kontroly nezaplacených 
faktur. Doba mezi vynaložením fi nančních prostředků 
a jejich proplacením bude zkrácena na dva týdny.

•  Revize Operačních programů
-  Komise projednávala návrh revizí některých OP a do-

poručila Radě AK ČR přesun 600 mil. Kč z OP TP do ROP, 
které jsou bezproblémové v čerpání

•  Revize Operačních programů
-  Komise projednávala návrh revizí některých OP a do-

poručila Radě AK ČR přesun 600 mil. Kč z OP TP do ROP, 
které jsou bezproblémové v čerpání

•  Další
-  Předseda Komise byl nominován do Pracovní skupiny 

Strategie regionálního rozvoje ČR, která bude zajišťo-
vat přípravu zprávy pro hodnocení Strategie regionál-
ního rozvoje ČR

-  Komise navrhla jmenování zástupce za SAK ČR do or-
ganizačního výboru URBANUS 2011 a  člena AK ČR, 
který na této konferenci vystoupí

  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 ná-
vrhy 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
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V  roce 2011 zasedala Komise Rady AKČR pro dopravu 
sedmkrát.

9.  zasedání – 14. ledna 2011, Brno (Jihomoravský kraj)
10.  zasedání – 10. března 2011, Pardubice (Pardubický kraj)
11.  mimořádné zasedání – 13. dubna 2011, Brno (Jiho-

moravský kraj)
12.  zasedání – 9. června, Praha
13.   mimořádné zasedání – 3. srpna 2011, internetová 

konference
14.  zasedání – 23. září 2011, České Budějovice (Jihočeský 

kraj)
15.  zasedání – 3. listopadu 2011, Praha

Stručný přehled o nejdůležitějších bodech, jimiž se ko-
mise zabývala:

1.  Interní vize Ministerstva dopravy ve  výstavbě infra-
struktury do roku 2025 

2.  Společné stanovisko krajů k výzvě Evropské komise, 
adresované prostřednictvím ÚOHS krajům, ve  věci 
údajné podpory udělené společnosti České dráhy a.s.

3.  Podmínky implementace inteligentních dopravních 
systémů v ČR

4.  Zkušenosti dopravců s  fungováním mýtného sys-
tému a potenciál rozšíření mýta na silnice nižší třídy

5.  Dopady zrušení spoluúčasti státu na  fi nancování 
ROP v oblasti krajské infrastruktury

6.  Plán práce na rok 2011
7.  Pozice krajů České republiky k  závěrům 5. Kohezní 

zprávy
8.  Odpovědi krajů České republiky na otázky Evropské 

komise k budoucnosti kohezní politiky EU.
9.  Vypořádání připomínek z mezirezortního připomín-

kového řízení ke „Strategii dopravy jako nevyhnu-
telné součásti rozvoje České republiky do roku 2025 
(Superstrategie – green paper)“

10.  Metodika Ministerstva dopravy ke zpoplatnění silnic 
II. a III. tříd a stanoviska krajů k přípravě výběrového 
řízení prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR

11.  Efektivní veřejná doprava a  integrovaný dopravní 
systém

12.  Závěry Českého dopravního fóra v  Praze dne 
02.02.2011

13.  Projektová příprava modernizace železničních tratí 
v České republice

14.  Žádost krajů o mimořádnou dotaci na zhoršený stav 
silnic II a III. tříd po zimním období 2010/11“

15.  „Superstrategie – white paper“, Podklady pro strate-
gické plánování infrastrukturních staveb

16.  Národní dopravní standart elektronických systémů 
plateb a odbavení cestujících a  technických nosičů 
dat

17.  Plán dopravní obsluhy území, význam, obsah
18.  Informace o mikrovlnné technologii v porovnání se 

satelitní technologií
19.  Modelování dopravní situace
20.  Vývoj a realizace záměru rozšíření mýtných systémů 

na silnice II. a III. tříd.
21.  Postup přípravy multikriteriální analýzy hodnocení 

staveb (MCA) 
22.  Souhrnné informace k  Usnesení Vlády ČR číslo 316 

k vázání výdajů v roce 2011 a zastavení dotací na re-
gionální železniční dopravu 

23.  Financování udržitelného rozvoje pozemních komu-
nikací

24.  Analýza řešící varianty zpoplatnění všech pozemních 
komunikací na  principu dopravní infrastruktury dle 
kategorií ukazatelů 

25.  Usnesení vlády č. 590 ze dne 20. července 2011, kte-
rým Vláda ČR schválila záměr snížit účelové dotace 
krajům na dofi nancování dopravní obslužnosti veřej-
nou železniční osobní dopravou v letech 2012–2014

26.  Prezentace záměru Ministerstva dopravy

27.  Rozsah a fi nancování drážní dopravy v roce 2012
28.  Návrh rozpočtu SFDI na rok 2012 a čerpání rozpočtu 

na rok 2011
29.  Nosné projekty Centra dopravního výzkumu, v.v.i.
30.  Smluvní zajištění údržby silnic po roce 2013
31.  Informace o záměrech SŽDC
32.  Problematika zachování regulace cen jízdného 

ve veřejné dopravě
33.  Rozpočet SŽDC pro rok 2012 a stav a perspektivy vy-

užívání regionálních tratí
34.  Liberalizace trhu ve veřejné drážní dopravě
35.  ROK autobusů – CZECHBUS 2012 
36.  Informace z 19. silniční konference, konané ve dnech 

11. - 12. 10. 2011 ve Zlíně
37.  Technologie STOK, opravy komunikací termodyna-

mickou metodou
38.  Plán práce Komise Rady AKČR pro dopravu
39.  K  vystoupení ministra dopravy Mgr.  Pavla Dobeše 

ve věci spolufi nancování regionální drážní dopravy

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 2011 se členové Komise Rady AKČR pro ŽP a země-
dělství (dále jen „Komise“) sešli celkem 4x.

7.  zasedání se konalo ve  dnech 1.2.- 2.2.2011 ve  Zlín-
ském kraji

8.  zasedání se konalo ve  dnech 17.5.-18.5.2011 v  Libe-
reckém kraji

9.  zasedání se konalo ve  dnech 25.8.-26.8.2011 v  Jiho-
českém kraji

10.  zasedání se konalo ve  dnech 29.11.-30.11.2011 v  Pl-
zeňském kraji 
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Na svých zasedáních se Komise zabývala tématy:

-  Regionální potravina
-  Budoucnost zemědělství v ČR
-  Problematika převodu vlastnictví k  pozemkům škol-

ních polesí z LČR
-  Projekt Enersol
-  Problematika úbytku organické hmoty v přírodě a vý-

voj předpisů v této oblasti
-  Zkušenosti s Farmářskými trhy
-  Problematika  nakládání se sedimenty pocházejícími 

z vodních toků a nádrží
-  Ochrana zemědělského půdního fondu ve vztahu k cí-

leně pěstované biomase
-  Důsledky dotační politiky státu ve vztahu k BPS
-  Návrh Zákona o Národním parku Šumava
-  Úprava kompetencí Agentury ochrany přírody a  kra-

jiny a ČIŽP na úseku ochrany přírody a krajiny
-  Hospodaření obcí a státu v lesích
-  Interaktivní mapy obnovitelné a alternativní energie
-  Regionální dimenze udržitelného rozvoje a možnosti 

krajů
-  Metodický pokyn MZe k zajištění nouzového zásobo-

vání obyvatelstva pitnou vodou
-  Podpora výstavby a  obnovy vodohospodářské infra-

struktury
-  Činnost SFŽP ve  vztahu k  Operačnímu programu 

ŽP a ve vztahu k dotačním programům z národních 
zdrojů

Komise Rady AKČR pro cestovní ruch
Předseda: Ing. Lidie Vajnerová, Liberecký kraj 
Místopředsedové: Bc. Miroslav Petřík, Olomoucký kraj
Bc. Ondřej Pecha, člen Rady hlavního města Prahy
Komise pro cestovní ruch se v  loňském roce setkávala 
pod vedením nové předsedkyně ing.  Lidie Vajnerové, 
MBA, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého 

kraje pověřené vedením resortu kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu. Tuto funkci přebrala po radním 
z Olomouckého kraje, Bc. Miroslavu Petříkovi. 
Komise zasedala za rok 2011 třikrát, jak doporučují pra-
vidla z Kanceláře Rady Asociace krajů a to dne 12.1. při 
příležitosti konání veletrhu RegionTour Brno, poté 24.6. 
v  Kraji Vysočina a  7.10. při příležitosti udělování cen 
za nejlepší propagační materiál v oblasti cestovního ru-
chu na festivalu Tourfi lm v Karlovarském kraji. V letošním 
roce proběhlo zasedání v Praze na veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World, další budou v květnu v Královéhra-
deckém kraji a v září v Moravskoslezském kraji. 

12.1. 2011 přítomni členové Komise CR: ing. Lidie Vaj-
nerová, MBA (Liberecký kraj), ing.  Tomáš Škaryd (Kraj 
Vysočina), ing. Bc. Jindřich Ondruš (Zlínský kraj), ing. Eva 
Valjentová (Karlovarský kraj), Mgr.  Václav Božek, CSc. 
(Jihomoravský kraj), ing.  Jiří Vzientek (Moravskoslezský 
kraj), p. Mirko Bernas (Ústecký kraj). Ostatní členové Ko-
mise byli omluveni a dostavili se jejich zástupci (vedoucí 
odborů, příp. vedoucí oddělení). Mezi pozvanými byl 
také ministr pro místní rozvoj, ing. Kamil Jankovský, který 
pozvání přijal a ujal se úvodního slova. Dalšími přítom-
nými byli zástupci Kanceláře Asociace krajů, Agentury 
CzechTourism, Asociace hotelů a restaurací ČR, destinač-
ních společností některých krajů, atd. 
Hlavním tématem zasedání byl nový Zákon o cestovním 
ruchu. Dalšími body jednání byla jednotná klasifi kace Ho-
telstars Union, zpráva o činnosti Komise CR za rok 2010 
a plán dalších jednání na rok 2011, informace z Czech-
Tourism, informace z jednotlivých regionů a různé. 
Na  tomto jednání Komise CR nepřijala žádná usnesení 
ani doporučení pro jednání hejtmanů. 

24.6. 2011 přítomni členové Komise CR: ing. Lidie Vajne-
rová, MBA (Liberecký kraj), ing. Tomáš Škaryd (Kraj Vyso-
čina), Mgr. Václav Božek, CSc. (Jihomoravský kraj), ing. Jiří 

Vzientek (Moravskoslezský kraj). Ostatní členové Komise 
omluveni, dostavili se jejich zástupci. Pozvaní hosté: 
zástupci Odboru cestovního ruchu MMR ČR, Asociace 
hotelů a restaurací ČR, Vysočina Tourism, CzechTourism, 
Incheba Praha, Foibos Books, Veletrhy Brno. 
Stěžejními tématy jednání byl Zákon o cestovním ruchu, 
Národní program kvality, Problematika značení turistic-
kých cílů a spolupráce s Klubem českých turistů, Projekty 
IOP, kterými se zabývá CzechTourism a  účast jednotli-
vých krajů na  veletrzích cestovního ruchu Regiontour 
2012 a Holiday World 2012. 
Komise CR nepřijala žádná usnesení ani doporučení pro 
jednání hejtmanů. Z důvodu neúčasti většiny členů Ko-
mise nebyla usnášeníschopná. 

7.10. 2011 přítomni členové Komise CR: ing. Lidie Vajne-
rová, MBA (Liberecký kraj), ing. Eva Valentová (Karlovar-
ský kraj), ing,. Tomáš Škaryd (Kraj Vysočina), ing. Václava 
Štědrá (Středočeský kraj). Ostatní členové Komise CR se 
omluvili, dostavili se jejich zástupci. Mezi přítomnými 
hosty byl Aleš Hozdecký, nový ředitel Odboru pro ces-
tovní ruch MMR ČR a  zástupci CzechTourism, Vysočina 
Tourism, Destinační společnosti Východní Čechy, Cen-
trály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., společ-
nosti Lipensko, s.r.o., společnosti Vega-L a Asociace krajů. 
Hlavními tématy jednání byl opět věcný návrh Zákona o ces-
tovním ruchu, Informace za  Ministerstva pro místní rozvoj 
(p.  Hozdecký), Marketingová koncepce propagace cestov-
ního ruchu v České republice, příjezdový cestovní ruch a do-
mácí cestovní ruch, Turistická informační centra ve  vazbě 
na portál, resp. call centrum (CzechTourism), LipnoCard (Li-
pensko, s.r.o., Bc.  Fatková), „Sestav si svůj svět“, představení 
systému naučné hry (Vega-l), Novinky z krajů a různé. 
Ani na tomto jednání Komise CR nepřijala žádná usne-
seni ani doporučení pro jednání hejtmanů. Opět nebyla 
Komise CR usnášeníschopná, protože se nesešla ani 
nadpoloviční většina jejích členů. 
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Kromě pravidelných setkání členové Komise CR Rady 
AKČR aktivně spolupracovali při vytváření Návrhu věc-
ného záměru zákona o  podpoře cestovního ruchu. 
Ing. Vajnerová, MBA a ing. Bc. Ondruš se účastnili všech 
jednání a připomínkovali veškeré materiály. 
Ing. Vajnerová, MBA zastupovala Komisi CR Rady AKČR 
v  Radě celostátního kolegia cestovního ruchu ČR pro 
MMR. 
Komise CR připomínkovala Koncepci státní politiky 
cestovního ruchu a členové Komise CR (ing. Vajnerová, 
MBA, ing. Škaryd a ing. Bc. Ondruš) připravovali Koncepci 
státní politiky cestovního ruchu pro období 2014 – 2020. 

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

V roce 2011 měla Komise Rady AKČR pro sociální záleži-
tosti celkem 7 zasedání a to v termínech: 

1. 2. 2011  Karlovarský kraj
22. - 23. 3. 2011  Královehradecký kraj
3. - 4. 5. 2011   Středočeský kraj
30. 6. 2011  Praha
16. 9. 2011  Kraj Vysočina
11. – 12. 10. 2011 Karlovarský kraj
6. – 7. 12. 2011  Liberecký kraj

Rok 2011 byl ve znamení ignorace stovek oprávněných 
připomínek k sociální reformě. Předseda komise vystou-
pil na  projednávání reformy jak ve  sněmovním výboru 
pro sociální politiku tak i  v  senátním sociálním výboru 
a společně s celou skupinou zástupců odborů poskyto-
vatelů požadoval odložení spuštění reformy až po peč-
livém vypořádání a  projednání všech připomínek.Tato 
spíše asociální reforma byla nakonec hlasy koaličních 
poslanců přijata. 

Chaos, který na Úřadech práce zavládl 1. 1. 2012 po spuš-
tění reformy, dal všem kritickým připomínkám zapravdu, 
nefunkční výpočetní systém dostal spoustu občanů 
a zaměstnanců do velmi svízelné situace a všechny pro-
blémy nejsou dosud vyřešeny. Zavedení tzv. sociální 
karty muselo být odloženo. Za  vrchol farizejství a  po-
pulismu lze považovat chování některých koaličních 
poslanců, kteří nejprve umožnili svými hlasy reformu 
schválit a potom proti ní mediálně vystupují. 

Dalším velkým problémem je skutečnost, že ve státním 
rozpočtu byla pro fi nancování sociálních služeb v  roce 
2012 schválena částka 6,2 mld. a to v situaci kdy se ob-
jevila potřeba dalších fi nančních prostředků na  služby 
v  oblasti prevence, které byly hrazeny v  letech 2009-
2011 (2012) prostřednictvím Individuálních projektů 
krajů z  prostředků Evropského sociálního fondu. Tito 
poskytovatelé  po ukončení opět vstoupili do dotačního 
řízení MPSV. 
V  situaci, kdy v  důsledku zvýšení dolní sazby DPH vý-
razně stoupají všem poskytovatelům sociálních služeb 
(zejména u nejdražších – pobytových) ceny vstupů jako 
je elektřina, voda atd. a  současně klesají i úhrady zdra-
votních pojišťoven a  za  poskytovanou zdravotní péči, 
kraje celý MPSV upozorňovaly, že v roce 2012 některé 
sociální služby budou nuceny ukončit poskytování 
služeb.

Zcela byl také ze strany MPSV opomenut příslib, že ně-
která sociální zařízení, zapojená do projektu transformace 
pobytových sociálních služeb dostanou fi nanční pomoc 
na překlenutí dočasného výpadku příjmů způsobeného 
vyváděním klientů do jiných typů služby, naopak pro tyto 
návazné služby MPSV dotace výrazně snížilo.
Kraje ČR se po odmítnutí pozměňovacího návrhu stát-
ního rozpočtu poslance a hejtmana Josefa Novotného 
(požadoval navýšení dotace na  sociální služby o  cca 2 

mld.) již neúčastnily seškrtávání požadavků poskytova-
telů sociálních služeb na  rok 2012 z nezbytné výše 8,2 
mld. na MPSV nesmyslně stanovenou částku 6,2 mld. 
Nyní na  konci prvního čtvrtletí roku 2012 lze konsta-
tovat, že systém sociálních služeb je v  rozvratu, stovky 
služeb ohlašují ukončení poskytování služeb nebo velké 
omezení činnosti. Přímým dopadem bude zhoršení ži-
vota občanů a  mnoho kvalifi kovaných zaměstnanců 
přijde o práci a stane se klientem Úřadů práce. Stát tak 
peníze, které ušetří na sociálních službách, vydá na pod-
pory v  nezaměstnanosti a  na  sociální dávky propuště-
ným zaměstnancům. 

Zástupci poskytovatelů, zaměstnavatelů, odborů, krajů 
ČR i měst a obcí nyní požadují po MPSV urychlené dofi -
nancování sociálních služeb a zabránění jejich kolapsu. 
Kraje ČR navrhují, aby MPSV navýšilo dotace na sociální 
služby z těchto zdrojů:

1)  zapojením MPSV avizované úspory, vzniklé zavede-
ním sociální reformy

2)  využitím úspory ve  výši 1,5 mld., která vznikla sní-
žením příspěvku na  péči v  1. stupni od  1. 1. 2011 
o 1 200,- Kč (z 2 000,- na 800,- Kč)

3)  zapojením úspory vzniklé zvýšením kontroly efektiv-
ního používání příspěvku na péči (objem v roce 2010 
byl 19,6 mld. Kč).

Vzhledem k  enormnímu tlaku na  krajské rozpočty ze 
všech oblastí a odvětví, však v roce 2012 kraje ČR nebu-
dou mít prostředky na to, aby hrozící kolaps sociálních 
služeb odvrátily.
Komise Rady AKČR pro zdravotnictví
Předseda: MUDr. Jiří Běhounek, Kraj Vysočina 
Místopředsedové:  Ing. Hana Příleská, Zlínský kraj
MUDr. Michael Fischer, Olomoucký kraj 
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•  pokračováno v činnosti Asociace krajských nemocnic, 
zapojení do  dohodovacích řízení na  rok 2012, vzá-
jemné propojení informací mezi Asociací krajských 
nemocnic a komisí

•  projednán stav iktových a komplexních cerebrovasku-
lárních center v krajích, požadavky jednotlivých krajů 
předány Ministerstvu zdravotnictví, zapojení předsedy 
komise do pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví

•  řešena aktivita lékařů „Děkujeme, odcházíme“ a způ-
sob zajištění akutní péče v krajích

•  projednány návrhy zákonů o  zdravotnických služ-
bách, specifi ckých zdravotních službách a  záchran-
ných službách, připomínky krajů předány Ministerstvu 
zdravotnictví v rámci vnitřního připomínkového řízení

•  projednána plánovaná restrukturalizace lůžek v  jed-
notlivých krajích a otázka fi nancování zdravotní péče 
v následujících obdobích, jednání předsedy komise se 
zástupci Ministerstva zdravotnictví a VZP

•  aktivní příprava restrukturalizace lůžkové péče v kra-
jích

•  projednána přeregistrace zdravotnických zařízení – 
podpora ze strany krajů

•  snaha vyjednat plnění plateb zdravotních pojišťoven 
plynoucích z  Memoranda uzavřeného mezi Minis-
terstvem zdravotnictví a LOK k otázce zvýšení platů, 
četná jednání předsedy komise se zástupci Minister-
stva zdravotnictví, pojišťoven a odborových klubů

•  projednána otázka fi nancování posádek letecké ZZS 
na základě podnětu náměstka ministra zdravotnictví

•  zapojení členů komise do expertní skupiny Minister-
stva zdravotnictví a  Ministerstva práce a  sociálních 
věcí k optimalizaci sítě zdravotních a sociálních služeb

•  projednána příprava krajských standardizovaných 
projektů ZZS krajů v rámci projektu IS IZS

•  spolupráce se společností Alfa Helicopter provozující 
leteckou ZZS a zapojení krajů do projektu Fleetware 
HEMS CZ

•  vzájemně sdíleny informace z  oblasti zdravotnictví 
v  jednotlivých krajích (hospodaření nemocnic, fi -
nanční plány apod.)

•  spolupráce členů komise a jednotlivých krajů hodno-
cena 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

Počet zasedání Komise pro fi nancování Rady AKČR v roce 
2011: 4

8.  zasedání – 4. března 2011, Dvůr Králové 
 (Královéhradecký kraj)
9.  zasedání – 6. května 2011, České Budějovice 
 (Jihočeský kraj)
10.  zasedání – 2. září 2011, Litoměřice (Ústecký kraj)
11.  zasedání – 11. listopadu 2011, Jeseník (Olomoucký kraj)

Přehled o  nejdůležitějších bodech, jimiž se komise 
zabývala:

1)  Příprava novely zákona o rozpočtovém určení daní
2)  Kontrola usnesení – Stanovisko Ministerstva fi nancí 

k tvorbě účetních standardů a prováděcích vyhlášek 
souvisejících s účetní reformou

3)  Metodika výpočtu dluhové služby krajů a aktuální stav 
zadluženosti krajů k 31. 12. 2010

4)  Aplikace novely Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách

5)  Živnostenská správa a optimalizace organizace živno-
stenských úřadů

6)  Dopady vykazování paušálu a alfa metody při vyúčto-
vání výkonu zdravotní péče pojišťovnou

7)  Vyčíslení dopadu změn sazeb DPH a  změn Zákona 
o RUD do příjmů a výdajů krajů                                        

8)  Rozšíření působnosti elektronického tržiště při výbě-
rovém řízení ve veřejné správě

9)  Základní rámec pro Koncepci dokončení reformy ve-
řejné správy

10  Souhrnné informace k Usnesení Vlády ČR č. 316 k vá-
zání výdajů v  roce 2011 a zastavení dotací na  regio-
nální železniční dopravu

11)  Návrh státního rozpočtu na rok 2012 a změna Zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech        

12)  Česká republika k  podobě budoucí kohezní politiky 
po roce 2013

13)  Vývoj sdílených daní ve struktuře příjmů krajů a obcí 
v roce 2011

14)  Příprava krajských rozpočtů na rok 2012
15)  Informace o zadluženosti krajů k 30. 6. 2011
16)  Analýza aktuálního stavu veřejné správy
17)  Pomocný analytický přehled
18)  Informace z  jednání Rady AKČR ze dne 23. 9. 2011 

a společného jednání Vlády ČR a Rady AKČR ze dne 
26. 8. 2011

19)  Zřízení pracovní skupiny pro hospodaření s majetkem 
krajů jako poradního orgánu Komise Rady AKČR pro 
fi nancování

20)  Plán práce Komise RAKČR pro fi nancování na rok 2012
21)  Vývoj a  současný stav příspěvku státu na  ztrátu do-

pravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy
22)  Informace GFŘ a MF k režimu přenesené daňové po-

vinnosti na DPH ve stavebnictví – § 92e zákona o DPH
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Komise Rady AKČR –IZS 
Předseda: Ing. Luboš Navrátil
Místopředsedové: Aleš Boňatovský,Pardubický kraj, 
Mgr. Bc. Rudolf Broulík, Liberecký kraj

Za rok 2011 Komise IZS jednala na 4 zasedáních a v rámci 
programu řešila následující zásadní úkoly:

aplikace novel právních předpisů v oblasti krizového řízení,
zajištění bezpečnosti a fungování složek IZS v souvislosti se 
snížením rozpočtu MV ČR pro rok 2011,
zabezpečení celostátního informačního systému KŘ (ISKŘ),
projednání a sjednocení připomínek krajů k novele zákona 
o HOPKS,
stav řešení hromadného odchodu lékařů z nemocnic z hle-
diska krizového řízení,
praktická ukázka stanice Horské služby Jeseníky – Červeno-
horské sedlo.

program na  podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR 
a Svobodným státem Sasko – portál pro informační pod-
poru rozhodování za krizových stavů,
informační systém SYPOS pro zdravotnictví,
problematika krizového řízení ve správě Povodí Labe v Ús-
teckém kraji,
proces novelizace právních předpisů a ostatní dokumenty 
v oblasti KŘ,
informační systém Ministerstva vnitra ČR v krizovém řízení 
– ePUSA, 
využití webového portálu „Záchranný kruh“,
poskytování věcných a peněžitých darů právnické nebo fy-
zické osobě podle zvláštního zákona.
informace k návrhu státního rozpočtu na rok 2012 a jeho 
dopad na zajištění bezpečnosti a fungování složek IZS pů-
sobnosti Komise IZS,

informace k návrhu Směrnice MV ČR, kterou se stanoví jed-
notná pravidla organizačního uspořádání KŠ kraje a ORP,
informace k  vyžadování pomoci od  Armády ČR – „Směr-
nice NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS 
a k plnění úkolů policie ČR“,
poznatky a zkušenosti z kontrolní činnosti orgánů krizového 
řízení podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
informace a poznatky z likvidace nebezpečných látek v roce 
2010 v Bělé nad Svitavou a rozsáhlého požáru pneumatik 
v roce 2011 v Boru u Skutče v Pardubickém kraji,
Bezpečnostní strategie ČR – návrh dopisu předsedy Rady 
AKČR předsedovi vlády se stanoviskem AKČR k návrhu Bez-
pečnostní strategie ČR,
informace k metodickému pokynu MZE ČR k zajištění nou-
zového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při MU a KS,
zkušenosti z přípravy ke zpracování krizových plánů (kraje, 
ORP) – metodika MV GŘ HZS ČR včetně vzorů,
seznámení s  činností Periculum o.s. – krajský preventivní 
a komunikační tým.

stav přípravy a  očekávané změny v  právních předpisech 
na  úseku požární ochrany a  integrovaného záchranného 
systému,
způsob fi nancování náhrad za omezení vlastnického práva, 
poskytnutí věcné a osobní pomoci dle zákona o požární 
ochraně a zákona o IZS,
informace a  poznatky z  řešení krizové situace (povodně 
2010) v Libereckém kraji,
projednání připomínek krajů v rámci meziresortního připo-
mínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů 
ropné nouze a  o  změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších 
předpisů,
návrh na sjednocení postupů obranného a krizového plá-
nování,

bezpečnostní strategie ČR – návrh dopisu předsedy Rady 
AKČR předsedovi vlády se stanoviskem AKČR k návrhu Bez-
pečnostní strategie ČR,
možnosti AČR při řešení nevojenských krizových situací 
na území ČR,
řešení realizace metodického pokynu MZE ČR k  zajištění 
nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při MU 
a KS, spolupráce s Komisí Rady AKČR pro životní prostředí 
a zemědělství.

Celkový závěr: 
V  rámci Komise IZS se podařilo významným způsobem 
zkoordinovat přípravu na řešení mimořádné situace v sou-
vislosti s hromadným odchodem lékařů ze zdravotnických 
zařízení v krajích a současně se společně připravit na pra-
covní jednání v předmětné věci s MZDr a MV ČR. Komise IZS 
dále na svých zasedáních věnovala pozornost věcným pro-
blémům s cílem sjednotit přístupy a řešení ve všech krajích. 
V této souvislosti lze pozitivně zhodnotit aktivní spolupráci 
při zpracování sjednocených připomínek k novelám práv-
ních předpisů v oblasti krizového řízení a bezpečnosti. Dále 
zasedání Komise IZS přispělo k  seznámení se s  poznatky 
a  zkušenostmi při řešení mimořádných událostí v  krajích 
a  následném odstraňování následků, kdy kraje společně 
identifi kovaly potřeby řešení v oblasti zajištění fi nancování.  

Velmi přínosné na činnosti Komise IZS je především to, že 
se její činností daří sjednocovat názory a pohledy jednotli-
vých odborníků v krajích na danou oblast.
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Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností
Předseda: Mgr. Ivan Hudeček, Pardubický kraj
Místopředsedové: Ing. Aleš Konopásek, Ústecký kraj
Kateřina Koželuhová, Jihočeský kraj 

Komise Rady Asociace krajů České republiky pro 
vztahy s veřejností uskutečnila v roce 2011 celkem 2 jed-
nání – 24. - 25. března 2011 v hotelu Praha na Božím Daru 
(Karlovarský kraj) a  24. – 25. listopadu 2011 v  penzionu 
Franz Josef – Stará střelnice v Hranicích na Moravě (Olomo-
ucký kraj).

Tématem prvního jednání byl postoj prvního kanálu České 
televize k regionálnímu zpravodajství. Komise hodnotila regi-
onální zpravodajství ČT1 a odliv regionálních zpráv z vysílání 
(přesun Událostí v regionech z veřejnoprávní ČT1 na ČT 24), 
negativně byly posouzeny také změny tradičních časů regi-
onálního zpravodajství a jeho ústup do méně sledovaného 
formátu. Členové komise naopak kladně hodnotili vznik po-
řadu zaměřeného na regionální kulturu (Kultura s dvojkou), 
na niž byl doposud kladen malý důraz. Komise navrhla inici-
ovat jednání Rady AKČR s vedením Rady ČT ve věci návratu 
regionálního zpravodajství na první program a celkové fi lo-
zofi e ČT ve vztahu k regionálnímu zpravodajství. 
Na  jednání se rovněž diskutovalo o  průběhu veřejné za-
kázky „Realizace mediálních kampaní, odborné poraden-
ství, mediální strategie, pro potřeby Asociace krajů ČR“, 
postoji jednotlivých krajů k využívání sociálních sítí a také 
o udělování záštit AKČR. 

Součástí podzimního setkání byla znovu diskuse o  regio-
nálním zpravodajství ČT a možnostech zlepšení spolupráce 
jednotlivých krajů s regionálními redakcemi České televize. 
Členové komise vzali na vědomí zprávu o záměru společ-
nosti České Radiokomunikace vysílat od  1.1. 2012 na  zá-
kladě smlouvy s FTV Prima místo programu Prima program 
Prima family, a to bez regionálního připojování (navíc s vyu-

žitím pozice multiplexu 2, na které vysílá i společnost RTA). 
Komise jednala o  dopadech tohoto kroku na  kraje, které 
mají uzavřené smlouvy s RTA.
Přítomní byli seznámeni s působením Olomouckého kraje 
na sociálních sítích a s kampaní na podporu středního od-
borného a  učňovského školství realizované Pardubickým 
krajem.

Význam činnosti komise spočívá především ve  výměně 
zkušeností jejích členů v oblasti rozvoje vztahů s veřejností 
a ve zkvalitňování vztahů s médii s přihlédnutím k místním 
podmínkám.

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.

Předseda: Ing. Ladislav Seidl, MBA , Kraj Vyočina
Místopředsedové: Ing. Jitka Brabcová,PhD. Olomoucký kraj

Setkání skupiny v roce 2011:  18. – 19. května
Místo konání: Moravskoslezský kraj, Ostrava 
Skupina se setkává pravidelně zhruba jednou ročně. Během 
setkání v roce 2011 bylo přítomno nadpoloviční množství 
zástupců krajů ČR.
Hlavními tématy setkání skupiny je předávání informací, 
které se týkají partnerských regionů krajů ČR (vývoj spolu-
práce a aktuální stav), dále způsob organizace zahraničních 
aktivit (kompetence a rozdělení úkolů) a vzájemná spolu-
práce krajů při zahraničních aktivitách a spolupráce s AKČR. 
Aktuální je rovněž předávání zkušeností, které se týkají kraj-
ských koncepcí zahraničních vztahů. 
Jednání pracovní skupiny jsou obohacena o setkání se za-
jímavým hostem – v roce 2011 jím byl pan Vladimír Štvr-
tňa, producent, dramaturg, dokumentarista České televize. 
Účastníci měli možnost seznámit se rovněž s probíhajícím 

zpřístupněním a  investicemi v  národní kulturní památce 
Dolní oblast Vítkovic a Hlubina. 
V roce 2011 došlo rovněž ke jmenování nového předsedy 
pracovní skupiny AKČR pro vnější vztahy, kterým se stal pan 
Ing. Ladislav Seidl, MBA, vedoucí oddělení vnějších vztahů 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Místopředsedkyní pracovní 
skupiny je Ing. Jitka Brabcová, PhD., vedoucí oddělení vněj-
ších vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Činnost pracovních skupin
Předseda: JUDr. Miloslav Býma, Moravskoslezský kraj
Místopředsedové: JUDr. Miroslav Mocek, MPA, 
Pardubický kraj
Ing. Miroslav Vrba Královéhradecký kraj

Kancelář Asociace krajů České republiky vytvořila na webo-
vých stránkách Asociace krajů České republiky diskusní 
fórum odborné pracovní skupiny určené zejména ke konzul-
taci návrhů právních předpisů a jiných materiálů. Na tomto 
diskusním fóru proběhly v roce 2011 např. tyto diskuse:

•  k problematice regulačních poplatků ve zdravotnictví,
•  k poskytování informací o výši platů a odměn ve ve-

řejné správě,
•  k výkladu a aplikaci zákona o veřejných zakázkách.

Toto diskusní fórum využívají členové odborné pracovní 
skupiny rovněž ke vzájemné informovanosti např. o vy-
braných stanoviscích ministerstev a  jiných ústředních 
správních úřadů, o vybraných soudních judikátech, příp. 
jiných materiálech.

Hlavní projednaná témata:

•  Právní rozbor možného porušení rovného přístupu 
k žadatelům v souvislosti se změnou spolufi nancování 
státního rozpočtu na regionálních operačních progra-
mech ze 7,5 % na 0 % 
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•  Stanovisko k tezím legislativní změny zákonů o územ-
ních samosprávných celcích k zavedení tzv. adresného 
hlasování v orgánech obcí a krajů

•  Návrh novely zákona o pohřebnictví
•  Náměty na změnu zákona o krajích a dalších případ-

ných souvisejících zákonů
•  Zkušenosti s organizací a průběhem připomínkového 

řízení k  návrhům právních předpisů (a  jiných doku-
mentů)

•  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci zveřejňo-
vání informací o platech zaměstnanců veřejné správy

•  Informace o přípravě návrhu novely zákona o rybářství 
a zákona o přestupcích (v rámci zákonodárné iniciativy 
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje)

Odborná pracovní skupina pro evropské fondy
Předseda: Ing. David Sventek MBA., ředitel Úřadu Regio-
nální rady Moravskoslezsko
Místopředsedové: Ing. Zdeněk Semorád , ředitel Úřadu 
Regionální rady Severozápad

•  Odborná pracovní skupina pro evropské fondy byla 
Asociací krajů ustavena v  lednu roku 2007 a  vznikla 
transformací pracovní skupiny složené z ředitelů Úřadů 
Regionálních rad. Tato pracovní skupina především hájí 
zájmy regionů ve vazbě na Regionální operační pro-
gramy a jejich koordinaci s ostatními programy a utváří 
platformu pro odbornou diskusi a hledání společných 
řešení a postupů.Pro jednotlivá odborná témata bylo 
zřízeno devět tematických pracovních skupin. Pra-
covní skupina se schází zpravidla 1krát měsíčně

Význam a smysl existence pracovní skupiny:
•  Platforma pro slaďování pozic pro jednání s Evropskou 

komisí a  jejich následné prosazování. Koordinovaný 
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 Od-
boru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, pro vzájemné 
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 bu-
doucí kohezní politiky EU a role regionů v letech 2014 
až 2020

•  V  rámci tematických pracovních skupin vzniká plat-
forma pro výměnu odborných informací a sdílení nej-
lepších 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  dodava-
telů ekonomického systému, spisové služby, media 
monitoringu.

•  Řada nejrůznějších zefektivnění v činnosti úřadů.

Schopnost regionů dohodnout se vytváří trvalou vy-
jednávací výhodu v  prostředí administrace EU fondů 
v ČR. Odborná pracovní skupina pro evropské fondy je 
na úřednické úrovni reprezentantem takovéto dohody.  

Zpracoval: 
David Sventek ve spolupráci s Ivanem Matulíkem a Zdeňkem 
Semorádem, 3. 12. 2008 

Přehled zasedání Odborné pracovní skupiny v roce 2011:

13. - 14. 1. 2011 Telč
9. - 10. 3. 2011 Kutná Hora
5. - 6. 5. 2011 Luhačovice
30. 6 - 1. 7. 2011 Praha
15. 9. 2011 Štramberk
8. - 9. 11. 2011 Žatec

Stručný obsah jednání 

13. - 14. 1. 2011 Telč 
•  Informace z jednotlivých regionů
•  Plán práce pracovních skupin na rok 2011 a způsoby 

komunikace, Fungování PS JMS
•  Rozhodnutí MMR na rok 2011
•  Změna fi nancování projektů ze státního rozpočtu
•  Synergie projektů IOP vs. ROPy
•  IPRM – aktuální vývoj, analýza 
•  Jessica – aktuální stav v jednotlivých regionech
•  Kontrola Evropského účetního dvora
•  Deloitte – Audit monitorovacího systému – Manažer-

ské informační systémy regionálních operačních pro-
gramů

•  Termíny MV ROP v 1. polovině r. 2011
•  Jednání se zástupci MMR a  MF k  vývoji aktuálnímu 

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

•  Petr Zahradník – Příprava na  programové období 
2014+, Budoucnost kohezní politiky, reakce na 5. ko-
hezní zprávu

9. - 10. 3. 2011 Kutná Hora
•  Informace z jednotlivých regionů
•  Zajištění kurzu EUK/CZK
•  Plán práce pracovních skupin na rok 2011 a způsoby 

komunikace
•  Mgr.  Markéta Reedová (CRR) – Delimitace – úprava 

smluvních dokumentů, přesun pracovníků CRR 
na MMR

•  IPRM – aktuální vývoj, analýza 
•  Mezinárodní spolupráce
•  Soutěž TOP INVEST 2010 – Soutěž o nejlepší investiční 

záměr 
•  Ing. Alena Víchová (EIB), Ing. Daniel Foltýnek – Infor-

mace o fi nančním nástroji Jessica, návrh na vytvoření 
platformy pro spolupráci zainteresovaných krajů

•  Příprava na programové období 2014+, Budoucnost 
kohezní politiky

5. - 6. 5. 2011 Luhačovice
•  Informace z jednotlivých regionů
• Realokace – termíny, témata, koordinace  
• Budoucnost kohezní politiky 
• Jednání s resorty 
• IPRM – aktuální vývoj, analýza 
• Analýza indikátorů 
• Delimitace z CRR na MMR 
• Zajištění kurzu EUR/CZK
• Výběrové řízení na vlakové soupravy 
•  Sjednocení způsobilosti výdajů prostřednictvím Ná-

rodních pravidel způsobilosti 
•  Započtení více-méněprací – ne/považovat za  poru-

šení rozpočtové kázně 

•  Uzavírání programu – diskuse o postupu 
•  Nesrovnalosti – převod způsobilých výdajů do nezpů-

sobilých v rámci ŽoP nepovažovat za nesrovnalost, jak 
používat tabulku korekcí 

•  Pozastavení certifi kace a  proplácení – výměna zkuše-
ností 

•  Příprava na programové období 2014+, aktuální situace
•  Prezentace fi rmy Ernst&Young k rozpracování modelu 

konkurenceschopnosti

30. 6 - 1. 7. 2011 Praha
•  Informace z jednotlivých regionů
• Jednání s resorty
•  Delimitace – úprava smluvních dokumentů CRR 

na MMR
• IPRM – aktuální vývoj, analýza 
• Mezinárodní spolupráce
•  Příprava na programové období 2014+, Budoucnost 

kohezní politiky, koordinace všech PS a kulatých stolů

15. 9. 2011 Štramberk
• Informace z jednotlivých regionů
•  Delimitace – úprava smluvních dokumentů CRR 

na MMR 
• IPRM – aktuální vývoj, analýza 
•  Obecný popis problematiky SF současného progra-

mového období – materiál MMR
•  Aktuální stav příprav společné kampaně ROPů + in-

terní model manažerského řízení 
•  Zakázka Ernst&Young – regionální index konkurence-

schopnosti 
•  Fungování ÚRR po r. 2013, implementace ROP 2007-

13 – fi nancování 
• Jednání s resorty
•  Příprava na programové období 2014+, Budoucnost 

kohezní politiky, koordinace všech PS a kulatých stolů

8. - 9. 11. 2011 Žatec
• Informace z jednotlivých regionů
• Změna ROPů, screening SEA
• Společná kampaň ROPů
• IPRM – aktuální vývoj, analýza 
• Mezinárodní spolupráce
•  Finální zpráva Ernst & Young, s.r.o. – regionální index 

konkurenceschopnosti
• Strategie regionálního rozvoje ČR (možná účast hostů)
•  Příprava na programové období 2014+, budoucnost 

kohezní politiky
• Nová nařízení a z nich plynoucí příležitosti
• Koordinace všech PS a kulatých stolů
• Příprava pozice regionů – legislativa, národní priority
•  RNDr.  Josef Postránecký – ředitel odboru rozvoje 

a strategie regionální politiky MMR

Kromě odborné PS AK ČR pro EF byly ustanoveny i další 
pracovní skupiny za účelem lepší koordinace společných 
řešení a předávání zkušeností 

Přehled aktivních pracovních skupin ROP v roce 2011

PS Garant

PS Monitoring ROP SV Mgr. Lukáš Frolík

PS technická pomoc   JV Ing. Kateřina Kurková

PS Kontrola    SM Ing. Karel Holoubek

PS veřejná podpora 
a legislativa  

JV Mgr. Sylva Staníková

PS interní audit SZ Ing. Milena Palánová

PS metodického řízení       JZ Ing. Kateřina Kaprhálová 

PS pro evaluace ROP SZ Barbora Kůrková

PS fi nanční řízení SČ Ing. Věra Hrudková

PS Mon-fi n JV Mgr. Džingozov Ljubomír



|64ASOCIACE KRAJŮ    
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

English

5.
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English

During their initial meeting in June 2001 which took 
place just one year after establishment of regions by law 
No. 129/2000, the elected presidents of regions inicia-
ted 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 supp-
ort the work of the governors by providing a bipartisan 
forum to help shape and implement policies which in-
fl uence regions and life of their citizens and to solve re-
gional 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 Asso-
ciations´ Council (Rada Asociace krajů) whose members 
are presidents, delegated by individual regions. Despite 
Association’s short history its belongs to the most re-
spected public policy organizations and powerful lo-
bbying 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 represen-
ting regions in the Parliament and in EU institutions on 
key public policy issues to developing policy reports, 
statements and initiatives on regional development 
programs and providing forum for regional government 
councillors and public administrators. AKČR facilitates 
best practices exchange on issues that range from edu-
cation and health to technology, social system welfare 
reform, the environment etc. AKČR provides support to 
the regions in their international activities and assists 
Czech regional members of the Committee of the Re-
gions.

AKČR has always infl uenced major public policy issues 
and promoted the common interests and rights of regi-
ons 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 Mora-
vian regions and the City of Prague (itself being consi-
dered as regional tier of self-government while being 
a  municipality at the same time). The highest Body of 
the Association is Council. According to statutes the 
members of Associations´ Council are all presidents of 
the regions and Lord Mayor of Prague. Council elects 
a  chairman and three vice chairmen and decides on 
creation of several committees which serve as advisory 
bodies to the board that runs the organization. There are 
usually for example following standing committees – on 
Regional Development; Reform of Public Administration 
System, Financing of Regions, Education, Public Health; 
Environment and Agriculture; Transport, Tourism that 
provide a venue for councillors to examine and develop 
policy positions on key national and European issues. 
Cutting-edge issues for regions recently have been:
reform of the system of public administration, reform of 
the system of fi nancing of regions, reform of the system 
of public health providers, optimalisation of  secondary 
and vocational schools under region supervision, main-
tenance of roads negociation of regional operational 
programmes, administration of  EU structural funds  etc.   
The ongoing process of devolution of public administ-
ration 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 pro-
vide enough time for informal as well as more structured 
discussions. During these meetings, governors focus pri-
marily on central government-regions issues. The Board 
as well as the advisory standing committees select dif-
ferent locations for the meetings based upon bids from 
regions interested in hosting the meeting. 

What do the Presidents of regions do at AKČR mee-
tings?

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 organi-
zations leaders, foreign dignitaries and CEOs of interna-
tional corporations.  
According to many presidents, one of the most valu-
able and useful aspects of AKČR meetings is that they 
provide an opportunity for them to discuss ideas, issues 
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and share problems and solutions with their colleagues. 
These sessions are scheduled throughout the business 
agenda so „hejtmans“ can have candid, semi-private dis-
cussions 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 organi-
sational and technical aff airs. Bureau is headed by the 
Director who is responsible to the President of Associa-
tion for activities of the Bureau.
Bureau has staff  of 6.
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Finanční zpráva 
za rok 20116.
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Prohlášení Asociace krajů ČR k auditu účetní závěrky k 31. 12.2011 Rozvaha (Bilance) ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2011
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Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2011 Příloha k účetní závěrce za rok 2011 
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Kontakt

7.
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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 :

Plzeňský kraj
Krajský úřad – Škroupova 18
306 13  Plzeň
tel.: +420 377 195 111
fax: +420 377 195 111
www.kr-plzensky.cz

Středočeský kraj
Krajský úřad – Zborovská 11
150 21  Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
www.kr-stredocesky.cz

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

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

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

Ústecký kraj
Krajský úřad – Velká Hradební 3118/48
400 02  Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax: +420 475 200 245
www.kr-ustecky.cz

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

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

Pardubický kraj
Krajský úřad – Komenského nám. 125
532 11  Pardubice
tel.: +420 466 026 111
fax: +420 466 611 220
www.pardubickykraj.cz

Kraj Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina – Žižkova 57
587 33  Jihlava
tel.: 564 602 111,
fax: 564 602 420
www.kr-vysocina.cz

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

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

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

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad – 28. října 117
702 18  Ostrava
tel.: +420 595 622 222
fax: +420 595 622 126
www.kr-moravskoslezsky.cz
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