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Vážení přátelé,

osmá výroční zpráva Asociace krajů České republiky je dokumentem mapujícím 
činnost asociace ve zlomovém volebním roce 2012.

Volby do krajských zastupitelstev poskytly veřejnosti možnost detailně nahléd-
nout do činnosti a výsledků práce vedení jednotlivých krajů a zároveň mohla 
veřejnost svou spokojenost či naopak nespokojenost vyjádřit svým rozhodová-
ním u volebních uren. Skutečnost, že se složení Asociace krajů České republiky 
změnilo jen minimálně, je možné chápat jako zprávu o správně nastoupené 
cestě při řízení krajů.
 
Krajské reprezentace se opět, stejně jako v uplynulém období, snažily minima-
lizovat tlak vyplývající z pokračující tendence poklesu příjmů a vesměs plnily 
nevděčnou roli, kdy propad prostředků v  rozpočtu poskytovatelů sociálních 
služeb a zdravotnických zařízení vyrovnávaly z vlastních zdrojů. Zároveň kraje 
nemalou měrou podpořily složky Integrovaného záchranného systému, což se 
ukázalo jako mimořádně prozíravé s ohledem na opakující se záplavy a násled-
nou schopnost těchto složek efektivně plnit svou roli při ochraně životů, zdraví 
a majetku občanů.

V roce 2012 se konala čtyři zasedání Rady Asociace krajů ČR. Tři zasedání v rám-
ci třetího funkčního období a jedno v rámci nového, čtvrtého funkčního voleb-
ního období. Na nich se mimo jiné věnovala pozornost čerpání prostředků EU 
dle jednotlivých operačních programů ve stávajícím programovém období včetně 
zastaveného čerpání a  o  přípravě stěžejních materiálů pro jednání vlády ČR 
k nové implementační struktuře pro období 2014 až 2020. Dále pak spolupráci 
Asociace krajů České republiky a Svazu měst a obcí, zejména při jednání s vlá-
dou ČR o regionálních operačních programech. Dalším z témat byl připravovaný 
Zákon o zákazu těžby břidlicového plynu v ČR a memorandum s Všeobecnou 
zdravotní pojiš	ovnou České republiky o společném postupu při uzavírání smluv 
o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi nemocnicemi s akutní lůžkovou 
péčí pro léta 2013 až 2017. 

Mezi nejvýznamnější události roku 2012 v práci Asociace krajů ČR řadím mimo 
jiné setkání hejtmanů se zástupci diplomatického sboru z celkem 56 zemí světa, 
kteří působí v  Praze a  navazování partnerských přátelských vztahů s  regiony 
a městy v celém světě. Dále pak pracovní cestu do Čínské lidové republiky, jejímž 

cílem bylo posílit spolupráci regionů České republiky a jejich čínských protějšků 
a zároveň také podpořit ekonomickou, hospodářskou a technologickou spolu-
práci mezi oběma zeměmi. 

Po krajských volbách, které se uskutečnily od 12. do 13. října 2012, se složení 
Rady Asociace krajů ČR změnilo. Byl navržen nový model fungování vedení Rady 
ve složení předseda, místopředseda pověřený zastupováním předsedy a čtyři mís-
topředsedové. Předsedou Asociace krajů ČR na dvouleté funkční období jsem byl 
zvolen já. Místopředsedy Rady pak byli zvoleni Jiří Běhounek, Milan Chovanec, 
Miroslav Novák, Bohuslav Svoboda a Jiří Zimola. Rada také stanovila nový model 
fungování svých poradních orgánů, kdy 14 komisí Rady v definovaných oblastech 
bude řízeno přímo členy Rady. 

Pokračující aktivity Asociace krajů ČR v roce 2012 potvrdily posílené postavení 
asociace ve vztahu k vládě ČR, veřejnosti a konečně i médiím. Respekt, který 
si zásluhou práce všech reprezentantů Rady Asociace krajů ČR získala, je úspě-
chem, který ovšem není samoúčelný. Umožňuje asociaci vstupovat do jednání 
s vládou ČR a ostatními partnery z pozice respektovaného partnera a v koneč-
ném důsledku výrazně pomáhá hájit zájmy občanů jednotlivých regionů. 

V následujícím období bude i nadále Asociace krajů ČR trpělivě prosazovat, aby 
regiony dál sehrávaly významnou roli při ochraně zájmů svých občanů.

JUDr. Michal Hašek
Předseda Asociace krajů ČR,
hejtman Jihomoravského kraje

JUD Mi h l H š k
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O ASOCIACI KRAJŮ ČR

ÚVOD
Asociace krajů ČR (AKČR) je zájmovým sdružením právnických osob. Jejími členy je 
všech 13 českých a moravských krajů a hlavní město Praha.
Přestože má existence AKČR krátkou historii, patří k nejrespektovanějším organizacím 
veřejné sféry, a to díky své schopnosti vést debatu o všech záležitostech, které ovliv-
ňují 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 sahající od zastupování zájmů krajů 
vůči parlamentu, vládě a evropským institucím, až k vypracovávání různorodých zpráv, 
stanovisek a iniciativ v celé škále činností krajů, které zajiš	ují ze zákona.
AKČR si klade za cíl usnadňovat svým členům výměnu zkušeností v mnoha oblastech 
veřejné správy, od systému vzdělávání přes zdravotnictví, informační technologie, ob-
last sociálního zabezpečení a jeho reformu až po životní prostředí. AKČR poskytuje 
podporu krajům v jejich mezinárodních aktivitách a asistenci členům české národní 
delegace ve Výboru regionů.
AKČR od svého vzniku významně ovlivňuje politické a společenské dění a podporuje 
společné zájmy a práva krajů, které se v AKČR spojily, v souladu s principy Evropské 
charty místních samospráv. 

STRUKTURA 
Rada AKČR
Vrcholným orgánem AKČR je Rada, jejímiž členy jsou hejtmani krajů a primátor hlav-
ního města Prahy. Rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedy. Základním 
způsobem rozhodování Rady je zasedání. Rada je na zasedání usnášeníschopná, je-li 
přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Také k přijetí usnesení Rady je zapo-
třebí nadpoloviční většiny všech jejích členů. Souhlasu všech členů Rady je třeba k při-
jetí usnesení, jímž se mění stanovy, přijímá nový člen AKČR a stanoví výše členského 
příspěvku. 

Členové Rady AKČR 2012 – (3. funkční období)
Předseda:  JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
1. místopředseda:  Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje
Místopředseda:  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny
Místopředseda:  Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
Místopředseda:   Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje
Členové:  Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 

  MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje 
(do 16. května 2012)

  Zuzana Moravčíková, hejtmanka Středočeského kraje 
(od 4. června 2012)

  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

Členové Rady AKČR 2012 po Krajských volbách 12. – 13. října 2012 
(4. funkční období)
Předseda:  JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
1. místopředseda: JUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny
Místopředseda:   Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hlavního města 

Prahy (do 23. května 2013)
  RNDr. Tomáš Hudeček, primátor hlavního města Prahy 

(od 20. června 2013) 
Místopředseda:  Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 
Místopředseda:  Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje
Místopředseda:  Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
Členové:  Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
 Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
 MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
 JUDr. Martin Netolický, Ph.D, hejtman Pardubického kraje
 PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje
 Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
 Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
 MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Předseda AKČR
Volební období předsedy je dvouleté. Předseda je statutárním orgánem AKČR, svolává 
a řídí zasedání Rady a plní další úkoly vyplývající ze Stanov AKČR. Předsedu zastupují 
místopředsedové na jeho pokyn nebo v určeném pořadí. Předseda je ze své činnosti 
odpovědný Radě. 

Komise Rady AKČR
Rada může jako své iniciativní a poradní orgány zřídit komise a jmenovat a odvolávat 
jejich členy. Komise se skládají z předsedy, místopředsedy a dalších členů, každý z čle-
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nů AKČR je v komisi zastoupen jedním zástupcem. Komise se schází podle potřeby, 
nejméně však jednou za tři měsíce. O průběhu zasedání se pořizuje zápis. Komise 
může pro plnění některých úkolů zřídit subkomisi. 

Kancelář AKČR
Kancelář AKČR zajiš	uje výkon rozhodnutí orgánů AKČR, organizačně a technicky za-
bezpečuje jejich činnost a plní další úkoly uložené Radou nebo předsedou. V čele stojí 
ředitel, který je za činnost Kanceláře odpovědný předsedovi. 
Kancelář tvoří ředitel, sekretariát a odborný pracovníci. V roce 2012 pracovalo v kan-
celáři šest zaměstnanců a ředitel:
Ředitel Kanceláře: Ing. Petr Hostek, MBA
Asistentka ředitele Kanceláře: Zuzana Indrová
Odborní pracovníci Kanceláře: JUDr. Rostislav Duchoň, Ing. Tomáš Kupec, Mgr. Zuzana 
Lištiaková, Mgr. Simona Náhončíková, Ing. Eva Vrbová, MBA

Financování
AKČR je financována formou pravidelných členských příspěvků a darů určených pro 
provoz administrativního zázemí poskytovaného Kanceláří. 
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Statutární město: Praha
Rozloha kraje: 7 561 km2

Počet obyvatel: 1 246 240
Kontakt: Magistrát hl. m. Praha

Mariánské nám. 2
110 01  Praha 1  
e-mail – info@praha.eu
tel. – 12 444
www.praha.eu

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA
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ÚVODNÍ SLOVO 
PRIMÁTORA

Kdykoli si chci připomenout postavení Prahy v republikovém i evropském kontextu, s oblibou sahám po padesátikoru-
nové minci, na jejímž rubu je vyražen latinský nápis Praga mater urbium – tedy Praha matka měst.

Praha, ač ji obvykle ani nevnímáme jako kraj, zaujímá mezi ostatními regiony České republiky specifické místo. Je přiro-
zeným centrem kultury, vzdělání, politiky i ekonomiky. V Praze vzniká přibližně čtvrtina českého HDP, což ji řadí mezi 
desítku nejbohatších regionů Evropské unie. Pražská ekonomika poskytuje pracovní příležitosti nejen Pražanům, ale 
i obyvatelům dalších českých krajů. Na pražských vysokých školách studují mladí lidé z celé České republiky i ze zahraničí 
a Praha je rovněž nejvýznamnější turistickou destinací s dominantním postavením v celorepublikovém měřítku. 

To vše klade mimořádné nároky na rozvoj a zkvalitňování pražské infrastruktury i výkon městské samosprávy. Naším 
cílem je, aby Praha byla nejen dobře fungujícím městem a krajem, ale především vyhledávaným místem pro život.

Tomáš Hudeček
primátor hlavního města Prahy
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EKONOMIKA
Hospodaření hlavního města Prahy jako 
celku (obce i  kraje současně) skončilo 
k 31. 12. 2012 přebytkem hospodaření 
ve výši 1 723 380,86 tis. Kč, na kterém 
se podílí vlastní hl. m. Praha a  měst-
ské části hl. m. Prahy. V letech 2009 až 
2013 hlavní město přišlo jen v  daňo-
vých příjmech o celkem cca 26 miliard. 
Pražané však dopady krize v městském 
mechanismu nepocítili a to i díky úspo-
rám, které jsme dosáhli úpravou špatně 
postavených smluv. Hlavní město Praha 
potvrdilo svoji ekonomickou a  finanční 
stabilitu a přes současnou světovou hos-
podářskou krizi obdrželo opět kvalitní 
ratingové hodnocení od agentury Stan-
dard and Poor’s a to na úrovni A+/A-1. 
Hodnocení opět potvrdilo dlouhodobě 
stabilní a vyrovnané hospodaření města, 
v důsledku čehož si Praha udržuje svou 
pevnou pozici, jak v rámci lokálního tak 
i mezinárodního postavení. 
Zastupitelstvo odsouhlasilo stabilnější 
Metropolitní územní plán s jednoduchý-
mi pravidly, která omezí prostor pro ko-
rupci. Byla zahájena privatizace bytového 
fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, příprava 
revitalizace pražských náplavek. Zaměři-
li jsme se na bezpečnost a pořádek ve 
městě, zprůhlednili jsme chod úřadu, 
zavedli Rodné listy veřejných zakázek 
a spustili projekt podrobného „Rozkliká-
vacího“ rozpočtu.

DOPRAVA
Město pokračuje ve velkých investičních 
akcích: výstavbě MO Blanka a  v  pro-
dloužení trasy metra V.A. 
MO Blanka: Výstavba nejdelšího měst-
ského tunelového komplexu v  Evropě 
se blíží do závěrečné fáze. Budoucí se-

verozápadní součást městského okruhu 
bude měřit celkově 6 382 metrů a po-
vede od křižovatky Malovanka u sever-
ního portálu Strahovského tunelu ke kři-
žovatce Troja. První auta by na ni měla 
vyjet v květnu roku 2014. Zhotovitelem 
stavební části projektu je Metrostav a.s. 
a investorem Hlavní město Praha Odbor 
městského investora.
Rozestavěný Trojský most ozdobila 
v první polovině září 2012 část unikátní 
obloukové konstrukce, která z něj bude 
činit jedno z děl svého druhu s nejplošší 
mostovkou na světě. Výška oblouku totiž 
bude dosahovat pouhých 20 metrů, což 
při dvousetmetrové délce mostu tvoří 
pouze 10 % rozpětí. 
Metro V.A: Nový úsek jedné z  nejvy-
tíženějších podzemních drah na světě 
v  přepočtu na počet obyvatel povede 
ze stanice Dejvická do stanice Nemocni-
ce Motol. Linka A bude mít čtyři nové 
stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, 
Petřiny a  Nemocnice Motol. Po uve-
dení do provozu projede jízdní soupra-
va z  Dejvické do Nemocnice Motol za 
7,5 minuty. Prodloužení metra A z Dej-
vic do Motola zkvalitní dopravní obsluhu 
zejména v oblasti Prahy 6 a nemocnič-
ních areálů v Motole. 
MHD: Od 1. září 2012 byl v Praze zave-
den nový systém páteřních tramvajových 
linek a celkem 38 metrobusových linek. 
Nová pražská MHD přinesla kratší inter-
valy na nejdůležitějších trasách. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Hl. m. Praha i MČ přispívají značnými fi-
nančními částkami na modernizaci škol 
i  výuky a  vzdělávání pedagogů. Usku-
tečnil se festival Pražská mateřinka 2012, 
dále projekt Řemeslo žije na podporu 

zájmu dětí o  střední odborné školství. 
V listopadu 2012 proběhla výstava střed-
ních škol ScholaPragensis, kterou zhlédlo 
více než 30 tis. návštěvníků. Pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami byly 
pořádání odborné konference a vzdělá-
vacích akce pro pedagogické pracovníky.

ZDRAVOTNICTVÍ
Hl. m. Praha je zřizovatelem pěti zdra-
votnických zařízení, která však v součtu 
představují pouhý zlomek celkové zdra-
votní péče poskytované na území Prahy. 
HMP investuje nemalé prostředky na 
podporu nemocničních zařízení formou 
účelových dotací na zajištění lékařské 
pohotovostní služby. Nejvíce finančních 
prostředků je vydáváno na provoz Zdra-
votnické záchranné služby HMP. 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy byla v dub-
nu 2012 schválena podpora z  Operač-
ního programu Praha–Adaptabilita pro 
individuální projekt „Vzdělávání a pod-
pora sociální integrace pro znevýhodně-
né osoby na území hl. m. Prahy“. Cílem 
projektu je zlepšení dostupnosti zaměst-
nání pro osoby se zdravotním postižením 
a zvýšení jejich účasti na trhu práce, rea-
lizátorem projektu je Centrum sociálních 
služeb Praha, příspěvková organizace hl. 
m. Prahy.

SOCIÁLNÍ VĚCI
Stabilitu do financování sociálních slu-
žeb přineslo rozhodnutí o  zavedení 
víceletých (3letých) grantových smluv 
s poskytovateli sociálních služeb. Jedná 
se o podporu kvalitních sociálních slu-
žeb, které jsou poskytovány v souladu 
se Střednědobým plánem rozvoje soci-
álních služeb. V r. 2012 došlo k rozšíře-
ní kapacity pobytových sociálních služeb 

pro osoby trpící demencí v  zařízeních 
zřizovaných hl. m. Prahou. Byla dokon-
čena výstavba nového objektu Domova 
pro seniory Elišky Purkyňové v  Praze 
6, s kapacitou 200 míst a dokončena 
rekonstrukce objektu Murgašova, stře-
diska Domova pro osoby se zdravotním 
postižením v Praze 4, Sulická 48. Byla 
přijata Koncepce návrhů řešení proble-
matiky bezdomovectví v Praze v letech 
2013 – 2020. Projekty „Programu pre-
vence kriminality hl. m. Prahy na rok 
2012“ byly zaměřené na problematiku 
spojenou s extremismem a dalším rizi-
kovým chováním; vzdělávací programy 
v  rámci internetové kriminality; před-
náškové a  jiné informační aktivity (pro 
seniory) zaměřené na problematiku 
ochrany majetku – zabezpečení objektů 
(domů, bytů), ochrany majetku v  sou-
vislosti s nárůstem podvodného jednání 
uplatňovaného prostřednictvím prodeje 
služeb a zboží. Byla schválena Koncep-
ce prevence kriminality hl. m. Prahy na 
léta 2013 až 2016. 

KULTURA, ZAHRANIČNÍ VZTAHY 
A CESTOVNÍ RUCH
Kapitálové výdaje poskytnuté hl. m. Pra-
hou svým příspěvkovým organizacím 
v oblasti kultury investičními transfery ve 
výši celkem 105 267 tis. Kč. Využity byly 
např. na modernizaci interiéru sálu Cos-
morama v Planetáriu Praha, rekonstruk-
ci Rothmayerovy vily, úpravu prostředí 
pro Slovanskou epopej – ve Veletržním 
paláci, rekonstrukci a obnovu hl. budo-
vy Muzeum hlavního města Prahy atp. 
Neinvestiční příspěvky v roce 2012 byly 
poskytnuty příspěvkovým organizacím 
v oblasti pražské kultury v celkové výši 
963 036 tis. Kč. 
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Celkové náklady projektů, které ža-
datelé v  roce 2012 pořádali, byly 
1 801 250 tis. Kč. Hl. m. Praha bylo 
požádáno o  finanční podporu ve výši 
691 290 tis. Kč. Podpořeno bylo 390 
projektů celkovou částkou ve výši 
228 376 tis. Kč. Granty byly přiděleny 
jako jednoleté či byla poskytnuta pří-
slušná část víceletých grantů. Pořada-
telé kulturních akcí podali 380 žádostí 
o  partnerství města k  projektům, kdy 
požádali o 343 399 tis. Kč. Praha se roz-
hodla podpořit 189 akcí a  poskytnout 
na ně částku 84 220 tis. Kč. 
Podpora kulturních aktivit na území hl. 
m. Prahy se promítla mimo jiné v někte-
rých významných oceněních, např. v no-
minacích na Ceny Thálie 2012 či udělení 
titulu Divadlo roku Dejvickému divadlu, 
které hl. m. Praha podporuje čtyřletým 
grantem. Díky grantovému systému 
a partnerství hl. m. Prahy se konaly vý-
znamné festivaly a  přehlídky ve všech 
kulturních oborech, zpravidla s meziná-
rodní účastí. Město napomohlo vydání 
několika pragensií. V říjnu 2012 schválila 
Rada hl. m. Prahy přihlášku hl. m. Prahy 
o titul Praha – UNESCO kreativní město 
literatury, na jejíž přípravě se po dobu tří 
let podílelo přes 30 partnerů z  řad vý-
znamných pražských literárních, kultur-
ních i turistických organizací. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Prostřednictvím Operačního programu 
Životní prostředí byla provedena analýza 
rizik staré skládky v Běchovicích. V ob-
lasti péče o krajinu a přírodu, vodní toky 
a vodní plochy v Praze pokračovaly pro-
jekty Obnova a  revitalizace pražských 
nádrží a  Potoky pro život a  projekty 
zalesňování na zemědělských půdách. 

V  oblasti udržitelné energetiky zmíním 
např. program Čistá energie Praha, pro-
jekt Čisté mobility zahrnující podporu 
elektromobility a podporu pohonu CNG. 
V oblasti odpadového hospodářství pak 
projekt Komplexního nakládání s  ko-
munálním odpadem zahrnující i  nové 
aktivity směřující ke zvýšení účinnosti 
třídění využitelných složek komunálního 
odpadu. Došlo ke zvýšení počtu sběrných 
dvorů na území Prahy. V oblasti ekolo-
gické výchovy proběhla již tradiční měsíč-
ní kampaň ke Dni Země, realizovaná ve 
spolupráci s  jednotlivými MČ a  dalšími 
subjekty. Pokračovala podpora a  roz-
voj systému ekologické výchovy v Praze 
a další aktivity v rámci naplňování kraj-
ské koncepce pro tuto oblast. V červnu 
2012 se v Praze uskutečnilo setkání Fóra 
pro životní prostředí EUROCITIES.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Magistrát hlavního města Prahy jako 
Řídicí orgán spravuje dva operační pro-
gramy, a  to Operační program Praha-
-Adaptabilita (OPPA), který je financo-
ván z Evropského sociálního fondu (ESF) 
a Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), 
který financuje Evropský fond pro regi-
onální rozvoj (EFRR). Oba tyto operační 
programy jsou v celonárodním srovnání 
velmi úspěšné, nebo	 jsou zasmluvně-
ny z více než 80 % z celkové alokace, 
která činila v přepočtu za sledované ob-
dobí 3,4 mld. Kč u OPPA a 7,2 mld. Kč 
u OPPK.
Na přelomu let 2012 a 2013 měl OPPA 
v  realizaci 188 projektů, ukončeno 
bylo 402. U  OPPK tyto statistiky činily 
32 projektů v realizaci a 176 projektů 
bylo ukončeno.

Aktuálně se Odbor evropských fondů 
MHMP, který řídí operační programy, 
připravuje na nové programové ob-
dobí 2014 – 2020, kdy by měl zastá-
vat funkci Řídicího orgánu Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR. Tento 
operační program bude multifondový, 
což znamená, že bude financován jak 
z ESF, tak z EFRR. První pracovní verze 
nového operačního programu byla ode-
slána na Ministerstvo pro místní rozvoj 
k 29. březnu 2013.
Ve sledovaném období také probíhala 
příprava finančního nástroje JESSICA, 
který představuje úvěrový zdroj financí 
sloužící zejména k revitalizaci městského 
prostoru, především území typu brown-
fields, k obnově nevyužívaných, historic-
ky cenných objektů či ke zlepšení pod-
mínek na obytných územích Prahy. Pro 
tento finanční nástroj bude vyčleněno 
více než 300 mil. Kč.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Odbor vnitřní správy plní zejména úkoly 
související s chodem samotného úřadu, 
a to především ve dvou níže popsaných 
oblastech. 
Odbor vnitřní správy zajiš	uje personální 
záležitosti členů Zastupitelstva a  pra-
covněprávní vztahy a  vzdělávání za-
městnanců. Mimo to se v dané oblasti 
dále podílí na vzdělávání zaměstnanců 
městských částí zařazených do úřadů 
městských částí.
V  další oblasti odbor vnitřní správy za-
bezpečuje správu movitého a  nemo-
vitého majetku, včetně vedení doku-
mentace bezpečnostní ochrany objektů 
užívaného orgány hlavního města Prahy 
a s tím spojené úkoly Magistrátu souvi-
sející s agendami bezpečnosti a ochra-

ny zdraví při práci a  požární ochrany, 
včetně agendy odškodňování pracovních 
úrazů. Dále zabezpečuje drobné, údrž-
bové a opravné práce v nemovitostech 
ve vlastnictví hlavního města Prahy, kte-
ré jsou ve správě tohoto odboru, včetně 
uzavírání smluv o  dodávkách zařízení, 
materiálu a vybavení pro potřeby orgá-
nů hlavního města Prahy, do čehož spa-
dá i zadávání a vyhodnocení veřejných 
zakázek pro danou oblast.
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Jen stěží se dá několika větami popsat, jak náročný a plný překvapení byl pro Středočeský kraj rok 2012. Domnívali 
jsme se, že kromě podzimních krajských voleb nás nečeká nic mimořádného. Ale v květnu policisté zadrželi bývalého 
středočeského hejtmana a poslance MUDr. Davida Ratha a do čela úřadu byla zvolena dosavadní náměstkyně Zuzana 
Moravčíková. Ta svoji roli v nelehkém období zvládla dobře, dovedla kraj k volbám a za to jí patří poděkování. 

Do podzimních krajských voleb jsem jako lídr vedl ČSSD. Naším úkolem bylo přesvědčit občany, že selhání jednotlivce 
neznamená, že vše, co se za poslední léta ve středních Čechách udělalo, bylo špatné. Naopak. Kraj například investoval 
miliardy korun do modernizace nemocnic a postupně pokračovaly i opravy silnic. Velkou pozornost věnovalo vedení kra-
je i rekonstrukcím škol, domovů důchodců či domů s pečovatelskou službou. V neposlední řadě považuji za důležité, že 
Středočeský kraj nadále proplácí svým občanům zdravotnické poplatky. Velkým úspěchem pro náš kraj skončila kontrola, 
kterou Ministerstvo financí ČR uskutečnilo na Regionálním operačním programu Střední Čechy. Kontroloři konstatovali, 
že chybovost středočeských projektů, nebyla vyšší než 1 %. Náš kraj tak dosáhl nejlepšího výsledku ze všech auditů pro-
váděných v ČR. Velmi si vážím toho, že občané dali ve volbách ve středních Čechách sociální demokracii opět důvěru. Je 
to pro nás závazek, abychom co nejlépe pracovali ve prospěch ostatních. 

Za své hlavní prirority jsem si po zvolení hejtmanem stanovil konsolidaci rozpočtu kraje a naprosto jasný, přehledný 
a otevřený způsob hospodaření s veřejným majetkem. Jedním z prvních opatření nového vedení kraje bylo zřízení 
oddělení veřejných zakázek. Činíme úsporné a průhledné kroky i v procesu plánování, soutěžení a při realizacích in-
vestičních akcí. Odborná i laická veřejnost má k dispozici na webovém portálu kraje volný přístup k novým aplikacím, 
které uživatelům pomohou orientovat se v krajských dotacích, v plánu investic, veřejných zakázkách anebo v zásobníku 
krajských projektů. Tím mají všichni občané možnost kontrolovat finanční politiku kraje. 

V dalším roce se chci zaměřit také na ještě vyšší hospodárnost v nakládání s majetkem kraje a na pomoc nejpomaleji se 
rozvíjejícím částem našeho regionu. 

Josef Řihák
hejtman Středočeského kraje
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EKONOMIKA
Středočeský kraj v roce 2012 hospoda-
řil s příjmy ve výši 17 781 484,36 tis. Kč 
(splněno na 99,3 % upraveného rozpoč-
tu) a s výdaji ve výši 18 402 032,00 tis. Kč 
(splněno na 94,8 % upraveného rozpoč-
tu). Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl kryt 
financováním ve výši 620 547,64 tis. Kč, 
a  to zapojením prostředků na bankov-
ních účtech z  předchozích let ve výši 
753 156,92 tis. Kč, zapojením úvěrových 
zdrojů ve výši 7 000 tis. Kč, opravnými 
položkami ve výši 4 090,65 tis. Kč, finan-
cování bylo sníženo o splátky přijatého 
úvěru kraje ve výši 206 699,93 tis. Kč. 
Nejvýznamnějšími příjmy kraje byly přija-
té transfery ve výši 10 974 853,05 tis. Kč 
tvořené zejména transfery v  oblasti 
školství, které jsou základním zdrojem 
pro financování výdajů na platy a ostat-
ní neinvestiční výdaje škol. Kraj v  roce 
2012 inkasoval daňové příjmy ve výši 
6 461 302,00 tis. Kč. Nejvýznamnější-
mi výdaji byly opět výdaje realizované 
z  dotací v  oblasti školství. Dalšími vý-
znamnými výdaji byly běžné výdaje ka-
pitol (zejména kapitola Doprava, Školství 
a  sport, Zdravotnictví), výdaje ze stře-
dočeských fondů, kapitálové (investiční) 
výdaje (největšími investicemi byly „Ob-
lastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje – SO 36 – pavilon 
D – dětské oddělení (prodloužení F)“, 
„Galerie Středočeského kraje v  Kutné 
Hoře – Jezuitská kolej“, „Zdravotnická 
záchranná služba Středočeského kraje 
Kladno – Sanitní automobily“) a  výdaje 
na projekty spolufinancované z EU. 

DOPRAVA
Středočeský kraj je vlastníkem 8 627 km 
komunikací II. a III. třídy. Do silniční sítě 

jsou vzhledem k  její hustotě a zatížení 
nutné značné investice. Protože se pří-
jmová stránka rozpočtu Středočeského 
kraje již několik let snižuje (daňové pří-
jmy), je nutné v co největší míře čerpat 
finanční prostředky v rámci současného 
programovacího období, konkrétně pak 
v  rámci Regionálního operačního pro-
gramu Střední Čechy. V roce 2012 se ve 
Středočeském kraji slavnostně otevřelo 
34 projektů rekonstrukcí a výstavby sil-
niční infrastruktury ve vlastnictví Středo-
českého kraje spolufinancovaných z  již 
zmíněného Regionálního operačního 
programu Střední Čechy, což je zdaleka 
nejvíce za posledních několik let. V roce 
2012 se rovněž podařilo urychlit projek-
tovou přípravu, tudíž je Středočeský kraj 
připraven čerpat dodatečné prostředky 
v  rámci současného programovacího 
období, stejně tak v  případě možnosti 
v novém (2014 – 2020).
Středočeský kraj je rovněž největším 
krajem rozlohou a  počtem obyvatel. 
Tomu odpovídá i  objednávka základní 
dopravní obslužnosti, a to jak autobuso-
vou přepravou, tak po železnici. V rámci 
železniční dopravy se po středočeských 
kolejích pohybuje nejmodernější vozový 
park v rámci všech krajů v České repub-
lice. I v roce 2012 byl vybavován moder-
ními vlakovými soupravami.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Rozvoj podmínek pro vzdělávání je 
jednou z  priorit Středočeského kraje. 
Kromě finančních prostředků posky-
tovaných školám z  investičního fondu 
kraj pomáhá školám a  příspěvkovým 
organizacím při realizaci projektů finan-
covaných v  rámci ROP. V  roce 2012 
v  rámci Regionálního operačního pro-

gramu NUTS 2 Střední Čechy pokračova-
la realizace tří projektů škol zřizovaných 
Stredočeským krajem (SOŠ a SOU Nym-
burk, ISŠ HPOS Příbram, OU a PŠ Klad-
no–Vrapice), byla dokončena realizace 
projektu SOŠ a  SOU Hořovice a  byla 
zahájena realizace dalších šesti projektů 
škol zřizovaných Středočeským krajem. 
V zájmu kraje zůstává i nadále podpora 
sítě obecních mateřských a  základních 
škol s  možností financování z  Fondu 
rozvoje obcí a měst. V roce 2012 byla 
z tohoto fondu přiznána dotace celkem 
25 mateřským školám v  celkové výši 
73 184 863 Kč a  29 základním školám 
v  celkové výši 103 813 761 Kč. Jednou 
z priorit Středočeského kraje je podpo-
ra vzdělávání v  oborech, které jsou na 
základě poptávky trhu zařazeny do sku-
piny tzv. podporovaných oborů vzdělá-
vání. V rámci zatraktivnění těchto oborů 
mají žáci nárok na měsíční stipendium. 
V roce 2012 bylo žákům poskytnuto sti-
pendium v celkové částce 7 836 400 Kč. 
Z Fondu sportu, volného času a primár-
ní prevence bylo v roce 2012 podpořeno 
208 grantů celkovou částkou 25 mil. Kč.

ZDRAVOTNICTVÍ 
V oblasti přenesené působnosti bylo pro 
rok 2012 klíčové, že se 1. dubna sta-
la účinnou nová právní úprava celého 
zdravotnictví (Zákon č. 372/2011 Sb., 
o  zdravotních službách), která přinesla 
výrazně větší rozsah správních činností. 
Nadstandardní objem činností předsta-
vovala agenda vydávání tzv. „přeregist-
rací“ a to včetně jejich následného zru-
šení v  prosinci 2012, které si vyžádalo 
další administrativní úkony.
V rámci krizového řízení na úseku zdra-
votnictví byl ve Středočeském kraji zave-

den jednotný postup zpracování trau-
maplánů lůžkových zařízení s  využitím 
informačního systému Sypos.
V oblasti odvolání proti zdravotnímu po-
sudku byl zvládnut 90% nárůst řešených 
odvolání, stejně jako o 38 % navýšený 
počet prošetřených stížností.
Samostatnou kapitolou je i poskytování 
daru na úhradu regulačních poplatků 
od Středočeského kraje. V r. 2012 bylo 
zpracováno 10 498 žádostí v  celkové 
výši 23 714 692 Kč, což představuje ná-
růst žádostí oproti r. 2011 o cca 450 %.

SOCIÁLNÍ VĚCI
V  roce 2012 Středočeskému kraji 
v oblasti sociální péče přibyly nové čin-
nosti – metodické vedení měst a  obcí 
ohledně tzv. sociální práce, která v sobě 
zahrnuje několik nových povinností. Ty 
byly zvládány velmi profesionálně s  vý-
bornými výsledky. Podařilo se nastavit 
dobrou spolupráci s danými městy a ob-
cemi. Dále se v roce 2012 kraj připravoval 
na změnu zákonů v problematice sociál-
ně-právní ochrany dětí. I  přes značnou 
nepřipravenost těchto zákonů se podaři-
lo připravit činnosti tak, aby v roce 2013 
nebyly žádné komplikace. Dlouhodobým 
problémem je financování poskytovatelů 
sociálních služeb ze státního rozpočtu. 
I přes snižování dotací ze strany MPSV 
a naprosto nedůvodné snižování proplá-
cení zdravotní péče od zdravotních po-
jiš	oven se ve středních Čechách poda-
řilo finančně stabilizovat poskytovatele 
sociálních služeb. Na počátku roku 2012 
též hrozilo snižování počtu pracovníků 
v příspěvkových organizacích kraje. Po-
vedlo se mu však zabránit a  nadále se 
i  dařilo zvyšovat kvalitu poskytovaných 
sociálních služeb. V  neposlední řadě 
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k  tomu napomohlo i  vzdělávání všech 
pracovníků sociálních služeb díky projek-
tu, který Středočeský kraj realizuje a  je 
100% hrazen z  prostředků Evropské 
unie a státního rozpočtu. Ušetřené pro-
středky pak mohou organizace využít ve 
svém provozu.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
V této oblasti byl rok 2012 pro Středo-
český kraj více než úspěšným rokem. Ga-
lerie Středočeského kraje v Kutné Hoře 
byla za Českou republiku spolupořada-
telem velmi úspěšného mezinárodního 
výstavního projektu s  názvem Europa 
Jagellonica s podtitulem Umění a kultu-
ra ve střední Evropě za vlády Jagellonců 
(1386 – 1572). Stala se nejnavštěvova-
nější výstavou roku 2012. Dále Středo-
český kraj zakoupil v  roce 2012 cen-
nou architektonickou památku – objekt 
barokní fary v Dolní Krupé, kde vzniká 
Farní muzeum, které bude dokumen-
tovat obyčejný život na venkovské faře. 
Dále se Muzeum lidových staveb ve Vy-
sokém Chlumci rozšířilo o  stavbu rou-
bené polygonální stodoly transferované 
z usedlosti čp. 8 v Podolí u Vojkova. Se 
svou datací 1662 je jednou z nejstarších 
dochovaných u nás. Rekonstrukcí prošla 
i  unikátní devítiboká roubená stodola 
z Durdic u Votic z roku 1648, přemístě-
ná do Muzea lidových staveb v Kouřimi. 
Poprvé v říjnu 2012 byl vyhlášen Středo-
český Kramerius, kdy se Středočeský kraj 
rozhodl formou samostatné soutěže pro 
neprofesionální knihovníky ocenit jejich 
osobnost a významnou úlohu při rozvo-
ji knihovnických a  informačních služeb 
Středočeského kraje. V roce 2012 také 
proběhl první ročník veřejné soutěže 

Stavba roku Středočeského kraje. Poslá-
ním této soutěže je prezentace děl archi-
tektury a  stavitelství ve Středočeském 
kraji. Soutěž je určená pro široké spek-
trum druhů staveb – např. novostavby, 
rekonstrukce, urbanistická díla, krajinář-
ské úpravy, pozemní i  inženýrské stav-
by a vodní díla. Hlavní cenu si odnesla 
„Revitalizace historického jádra města 
Slaný. V  soutěži je také udělován titul 
Cena veřejnosti, který obdržela budova 
Nové radnice v Milovicích“.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Středočeský kraj vyhlásil 19 zvláště chrá-
něných území v  kategorii přírodní pa-
mátka či přírodní rezervace, zrealizoval 
péči o 87 stávajících zvláště chráněných 
území, zajistil přípravu k  vyhlášení dal-
ších 12 území za zvláště chráněná s vy-
užitím finančních prostředků OPŽP. Byl 
vytvořen návrh integrovaného systému 
nakládání s odpady v jednotlivých regi-
onech kraje a byl aktualizován Integro-
vaný program ke zlepšení kvality ovzduší 
SK i Plán rozvoje vodovodů a kanaliza-
cí SK (82 změn). Proběhla spolupráce 
s ústředními vodoprávními úřady a pod-
niky povodí při plánování v oblasti vod.
Středočeský kraj zorganizoval další roč-
ník Středočeských dožínek a  soutěží 
Potravinářský výrobek SK, Středočeský 
šupináč a My třídíme nejlépe. S využi-
tím prostředků SFŽP kraj poskytl plas-
tové kompostéry do školských zařízení. 
Proběhla informační kampaň zaměřená 
na třídění komunálních odpadů a BRKO 
a pokračovala spolupráce se společnost-
mi Asekol, EKO-KOM a Elektrowin.
Kraj schválil poskytnutí 183 mil. Kč 176 
žadatelům o  dotaci ze Středočeského 
Fondu životního prostředí a  zeměděl-

ství. Z havarijního fondu byly poskytnuty 
dotace ve výši 6 mil. Kč.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Mezi klíčové aktivity, spadající pod od-
dělení řízení rozvoje kraje a cestovního 
ruchu, patří agenda investičních příleži-
tostí, revitalizace brownfieldů, podpora 
přímých zahraničních investic, inovační-
ho podnikání, vědy a výzkumů. V rámci 
přenesené působnosti se oddělení podílí 
na realizaci Radonového programu ČR 
a  řešení problematiky azylantů. V  ob-
lasti propagace možností rekreační cyk-
listiky v kraji byly vydány a distribuová-
ny turistické mapy Středočeského kraje 
s  cyklotrasami a  cyklostezkami a  byla 
zajištěna prezentace Středočeského kra-
je na veletrhu For bikes v  Praze. Byla 
zahájena aktualizace Generelu cyklotras 
a  cyklostezek na území Středočeského 
kraje, aby tento koncepční dokument 
vyhovoval současným potřebám cyklis-
tické veřejnosti a  rozvojovým záměrům 
obcí a měst. Regionální rozvoj ve spolu-
práci s  Odborem kultury a  památkové 
péče spravuje webové stránky o  ces-
tovním ruchu ve Středočeském kraji, 
www.middleczech.cz. Rovněž zajiš	uje 
tvorbu a administraci projektů v oblas-
ti cyklistické dopravy, jejichž nositelem 
je kraj. Byly dokončeny projekty „Cyklo-
stezka Praha – Klecany“, „Zlepšení pod-
mínek pro pravidelné využívání cyklodo-
pravy v úseku Zbořený Kostelec a Týnec 
nad Sázavou“. 
V  roce 2012 proběhl 18. ročník sou-
těže Vesnice roku v  Programu obnovy 
venkova. Do krajského kola soutěže se 
ve Středočeském kraji přihlásilo 21 obcí 
a vítězem se stala obec Kamýk nad Vl-

tavou. V  rámci dvanáctého ročníku 
o Evropskou cenu obnovy vesnice 2012 
se umístila obec Ratměřice a může tak 
mezi dvanácti finalisty hrdě nést titul Vi-
cemistr Evropy 2012. 
Středočeský kraj realizoval z  prostředků 
Evropské unie několik projektů na podpo-
ru cestovního ruchu. Např. lze uvést akce 
zaměřené na propagaci turismu na území 
Středočeského kraje. Reklamní kampaň 
probíhala v  prostorách nynějšího letiště 
Václava Havla, v zahraničních TV byly vy-
sílány spoty propagující Středočeský kraj. 
Vybrané dominantní atraktivity kraje byly 
představeny v  rámci projektu Road trip. 
Tento projekt navíc připomněl, že turisté 
mohou při cestování po Středočeském 
kraji využít také železnici. Z  oblasti in-
vestičních projektů Středočeský kraj re-
alizoval zejména projekty zaměřené na 
rekonstrukci severního křídla Jezuitské 
koleje v  Kutné Hoře. Tímto projektem 
dojde k  dokončení rekonstrukce celého 
objektu. Severní křídlo bude následně 
využito pro potřeby cestovního ruchu. 
Evropské finanční prostředky jsou také 
využity při rekonstrukci zámku v Rozto-
kách u  Prahy, ve kterém sídlí Muzeum 
Středočeského kraje. Zámek byl poničen 
při povodních v roce 2002. Pro potřeby 
tuzemského cestovního ruchu je také re-
vitalizován BVVP Ralsko u města Bělá pod 
Bezdězem. V areálu vznikají cyklostezky 
využitelné i  pro in-line. Návštěvníkům 
bude k  dispozici ubytování, restaurace, 
dětské hřiště, malá ZOO, lanové centrum, 
prostor pro paintball apod.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
V  roce 2012 posoudil Středočeský kraj 
jako připomínkové místo v rámci mezire-
sortního připomínkového řízení celkem 
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241 materiálů legislativní a nelegislativní 
povahy a  uplatnil k  nim zásadní nebo 
doporučující, případně technické připo-
mínky nebo pozměňovací návrhy. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje 
v roce 2012 právo vlastní zákonodárné 
iniciativy nevyužilo. Pokud jde o krajskou 
legislativu, bylo ve Věstníku právních 
předpisů Středočeského kraje vydáno 
v roce 2012 celkem 19 nařízení v oblasti 
ochrany přírody, zlepšení kvality ovzdu-
ší, sjízdnosti silnic v zimním období, cen 
jízdného v přepravě cestujících na území 
kraje a další.
Na úseku vnitřní správy byly ředitelem 
krajského úřadu nově vydány všechny 
zásadní interní předpisy, a to organizač-
ní řád, pracovní řád a spisový řád s pří-
lohami. Z dalších vnitřních předpisů, vy-
daných v roce 2012, lze uvést 5 směrnic, 
tedy směrnici o oběhu účetních dokladů, 
směrnici pro personální práci, směrnici 
o  režimu vstupu do budovy sídla Stře-
dočeského kraje, směrnici Pravidla kont-
roly grantových projektů OPVK (Kontrol-
ní řád OPVK) a  směrnici Dokumentace 
systému řízení IS/ICT a  bezpečnosti in-
formací (ISMS). Rovněž bylo vydáno cel-
kem 22 opatření, jimiž byly stávající řády 
a  směrnice novelizovány, a  6 příkazů 
ředitele krajského úřadu k  inventuře 
majetku a závazků Středočeského kraje. 
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Vedení Jihočeského kraje pokračovalo i v roce 2012 v koncepčním rozvoji regionu, zejména s důrazem na oblasti soci-
álních věcí, zdravotnictví, školství a dopravy. Stranou našeho zájmu nezůstával ale ani cestovní ruch, kultura a životní 
prostředí. I  přes stále reálně nižší daňové příjmy jsme dokázali nastavit krajský rozpočet jako výrazně proinvestiční 
a prorůstový, což ocenila zejména podnikatelská veřejnost a zprostředkovaně to mělo pozitivní vliv na udržení solidní 
míry zaměstnanosti v regionu.

Výrazné investice realizoval Jihočeský kraj do oblasti dopravní infrastruktury, do všech krajských nemocnic, fungujících 
sice formálně jako obchodní a. s., ale jejichž hospodářský zisk je cele zpětně vracen do systému jihočeského zdravotnictví. 
Z nejdůležitějších investic stojí za zmínku zahájení stavby nového pavilonu za více než 150 milionů korun v nemocnici 
v Jindřichově Hradci, pokračování budování pavilonu v nemocnici ve Strakonicích nebo iktové centrum v písecké nemoc-
nici. V sociální oblasti se Jihočeskému kraji, i přes klesající státní dotace, daří udržet sí� sociálních služeb a v roce 2012 
pokračoval v celkové rekonstrukci Domova důchodců Dobrá Voda. Díky podpoře technického školství a učňovských 
oborů se nám daří naplňovat v krajem zřizovaných školách a učilištích ty obory, o které je na trhu práce zájem. Pro jižní 
Čechy je důležitým odvětvím také turistický ruch. Je potěšitelné, že jako cíl dovolené si náš kraj v roce 2012 vybralo přes 
milion návštěvníků. To je o 9,6 procenta více než v roce 2011. 

Věřím, že i v roce 2013 se Jihočeský kraj bude, navzdory zničující politice současné Vlády ČR ve směru ke krajům, rozvíjet. 
Vedení kraje udělá vše pro to, aby obyvatelům zajistilo dostupnou lékařskou péči, vzdělání, sociální služby, pocit bezpečí 
a samozřejmě kvalitní dopravní obslužnost, ale také kulturní a sportovní vyžití. 

Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
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EKONOMIKA
Hospodaření Jihočeského kraje za rok 
2012 skončilo schodkem ve výši 110,3 
mil. Kč. Oproti skutečnosti předchozího 
roku (přebytek 458,5 mil. Kč) jde sice 
o  zhoršení tohoto parametru, ve srov-
nání se schváleným, resp. upraveným 
rozpočtem však skutečné saldo celko-
vých příjmů a výdajů vykazuje výsledek 
výrazně příznivější, a to o 958,7 mil. Kč.
Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly 
v  roce 2012 úrovně 10 699,9 mil. Kč, 
celkové výdaje pak činily 10 810,2 mil. Kč.
Více než 60% celkových příjmů před-
stavují přijaté transfery 6 473,1 mil. Kč). 
Nejvýznamnějšími z  nich jsou účelové 
prostředky od MŠMT na přímé náklady 
ve vzdělávání ve výši 4 913,0 mil. Kč. 
Daňové příjmy jako hlavní zdroj vlast-
ních příjmů činí při dosaženém objemu 
4 037,3 mil. Kč necelých 38% celkových 
příjmů. I po snížení podílu krajů na celo-
státním inkasu DPH z 8,92% na 8,29% 
zůstává příjem kraje ze sdílené DPH jed-
ním ze základních druhů daňových pří-
jmů. Při meziročním poklesu dosáhl za 
rok 2012 úrovně 1 993,4 mil. Kč.
V  rámci celkových výdajů byly v  roce 
2012 profinancovány běžné výdaje 
v celkové výši 9 163,4 mil. Kč. Nosnými 
oblastmi bylo školství 5 695,1 mil. Kč) 
a doprava 1 782,7 mil. Kč).
Kapitálové výdaje byly realizovány v ob-
jemu 1 646,8 mil. Kč, čímž bylo dosaže-
no dlouhodobě nejvyšší míry investování. 
Prioritní oblastí byla v  souladu s  dlou-
hodobou strategií kraje oblast dopravy 
1 112,4 mil. Kč), zejména s cílem zajis-
tit postupnou obnovu regionální silnič-
ní sítě. Významné projekty do dopravní 
infrastruktury byly spolufinancovány 
v  rámci Regionálního operačního pro-

gramu. Další byla v  roce 2012 oblast 
zdravotnictví, kde bylo k financování in-
vestic v síti jihočeských nemocnic využito 
152,1 mil. Kč.
V  rámci financování byl v  roce 2012 
zcela splacen zůstatek úvěru z  r. 2007 
(157,7 mil. Kč) a  pokračovalo splácení 
úvěru z r. 2009 (splaceno 50,0 mil. Kč, 
stejná částka zbývá k  úplnému splace-
ní pro r. 2013). Současně byla v závěru 
roku 2012 čerpána 1. tranše ve výši 700,0 
mil. Kč z úvěrového rámce EIB, účelově 
určeného k finančnímu zajištění projek-
tů spolufinancovaných z prostředků EU. 
Zůstatek nesplacených úvěrů tak v závě-
ru roku činil 750,0 mil. Kč. K témuž datu 
pak Jihočeský kraj disponoval zůstatkem 
prostředků na veškerých účtech v obje-
mu 1 262,8 mil. Kč.

DOPRAVA
Jihočeský kraj zajiš	uje na svém úze-
mí prostřednictvím společnosti JIKORD 
s.r.o. dopravní obslužnost drážní a  lin-
kovou osobní dopravou. Tuto dopravu 
zajiš	ovalo v roce 2012 celkem 11 auto-
busových dopravců a 3 drážní dopravci. 
Celková výše úhrady tzv. prokazatelné 
ztráty dosáhla u  drážní dopravy 528,5 
mil. Kč a  u  linkové osobní dopravy 
397,9 mil. Kč. 
Kraj má ve svém vlastnictví celkem 
5 452,3 km silnice II. a III. třídy, o které 
se staralo více než 800 pracovníků Sprá-
vy a údržby silnic Jihočeského kraje. Tato 
infrastruktura patří mezi jednu z priorit-
ních investičních oblastí kraje. Kraj rea-
lizoval programy Modernizace silnic II. 
a III. třídy na území Jihočeského kraje (P3 
a P4) a výstavbu další části tzv. „zaná-
dražní komunikace“ v Č. Budějovicích. 
Oblast bezpečnosti silničního provozu 

podpořil Jihočeský kraj cíleně prostřed-
nictvím finanční podpory dopravy dětí 
na dětská dopravní hřiště a  na jejich 
vlastní modernizaci. Zároveň ve výši 4,5 
mil. Kč podpořil modernizaci přechodů 
pro chodce a osazení ukazatelů rychlos-
ti. Rok 2012 byl také první rokem zveřej-
ňování online informací o průběhu zimní 
údržby silnic.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Zásadní kroky v oblasti vzdělávání, tělo-
výchovy a sportu jsou nastaveny v Dlou-
hodobém záměru vzdělávání a  rozvoje 
vzdělávací soustavy Jihočeského kraje na 
roky 2012 – 2016 a dále Strategií rozvo-
je školství Jihočeského kraje v horizontu 
do roku 2020. Cílem je dále zkvalitňovat 
nabídku škol a oborů především v rámci 
středního vzdělávání pro dobré uplatně-
ní žáků na budoucím trhu práce. Jiho-
český kraj zřizuje 72 středních škol, které 
ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo 
26 477 žáků. Jihočeský kraj podporuje 
grantový program Stipendijní motivační 
program pro žáky středních škol ve vy-
braných učebních oborech a  grantový 
program Rozvoj nových technologií na 
středních a  vyšších odborných školách 
apod. a  díky tomu a  celkové propa-
gaci učňovského školství se daří v  po-
sledních letech udržet na stejné úrovni 
poměr žáků v  učebních a  maturitních 
oborech. Kraj podporuje také obecní 
školství, v  rámci grantového programu 
se zaměřuje na současnou potřebu roz-
šíření kapacit mateřských škol. Jeho pro-
střednictvím bylo v  letech 2009 – 2012 
rozděleno mateřským školám 56 mil. Kč 
a jejich kapacita tak mohla být navýšena 
o  1 225 míst. V  souladu s  „Koncepcí 
rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočes-

kém kraji“ jsou každoročně vyhlašovány 
dotační tituly a  grantové programy do 
oblasti sportu v celkové částce kolem 20 
mil. Kč. 

ZDRAVOTNICTVÍ 
Jihočeský kraj je zakladatelem 8 nemoc-
nic. V rámci své běžné provozní činnos-
ti řešily jihočeské nemocnice mimo jiné 
i  problematické uzavírání rámcových 
smluv o poskytování a úhradách zdra-
votní péče na roky 2013 – 2017, které 
jim způsobily změny příslušných zákonů 
a  vyhlášek. Jihočeský kraj dále zřizuje 
Zdravotnickou záchrannou službu JčK, 
kde došlo v  roce 2012 k  dalšímu na-
výšení počtu posádek, vytvoření nové 
výjezdové základny, dokončení procesu 
jednotného celokrajského operačního 
řízení a  systému krizové připravenosti. 
V segmentu lůžkové péče dále Jihočeský 
kraj zřizuje příspěvkovou organizaci Psy-
chiatrická léčebna Lnáře. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
Jihočeský kraj je zřizovatelem 18 or-
ganizací v  sociální oblasti, především 
pobytových sociálních služeb. Dvanáct 
těchto organizací skončilo v  roce 2012 
se záporným hospodářským výsledkem. 
V rámci agendy dotační a grantové po-
litiky kraj spolupracuje nejen v  oblasti 
realizace dotačního řízení MPSV ČR, ale 
také vyhlašuje programy a poskytuje pří-
spěvky, kterými z rozpočtu kraje finanč-
ně podporuje subjekty působící v sociál-
ní oblasti. V  roce 2012 bylo započato 
zpracování nového Střednědobého plá-
nu rozvoje sociálních služeb v  Jihočes-
kém kraji na roky 2014 – 2016, taktéž 
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením. Jiho-
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český kraj také realizoval a stále realizuje 
projekty EU v sociální oblasti v celkové 
hodnotě více než 400 mil. Kč. Od roku 
2010 je zapojen do transformace poby-
tových sociálních služeb.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Jihočeský kraj zřizuje 12 kulturních or-
ganizací: Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích, Muzeum Jindřichohradec-
ka, Muzeum středního Pootaví Strako-
nice, Prachatické muzeum, Prácheňské 
muzeum v  Písku, Regionální muzeum 
v Českém Krumlově, Alšovu jihočeskou 
galerii v Hluboké nad Vltavou, Jihočes-
kou vědeckou knihovnu v Českých Bu-
dějovicích, ZOO Ohrada v Hluboké nad 
Vltavou, Divadlo Oskara Nedbala v  Tá-
boře, Hvězdárnu a planetárium v Čes-
kých Budějovicích s  pobočkou na Kleti 
a Jihočeskou komorní filharmonii. Orga-
nizace jsou zapojeny do přeshraničního 
projektu Porta culturae, který je realizo-
ván mezi Jihočeským krajem, Jihomorav-
ským krajem, Krajem Vysočina a Dolními 
Rakousy.
Jihočeský kraj podporuje rozvoj kultu-
ry a  památkové péče formou grantů. 
V  oblasti památkové péče bylo v  roce 
2012 rozděleno téměř 20 milionů mezi 
219 příjemců. V oblasti kultury byla mezi 
360 příjemců rozdělena částka ve výši 
necelých 10 milionů Kč. V  oblasti lido-
vé kultury byla udělena Cena hejtmana 
Jihočeského kraje za zachování a rozvoj 
lidových tradic Jihočeského kraje Ivaně 
Wolkové (lidové pečivo, kraslice, výrobky 
ze slámy, betlémy) a Jiřímu Drhovskému 
(lidové hračky, betlémy). V roce 2012 se 
Jihočeský kraj prezentoval v  Košickém 
samosprávném kraji (partnerský region). 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Odbor životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví Jihočeského kraje administro-
val v roce 2012 grantový program Roz-
voj venkova a  krajiny. V  rámci tohoto 
grantového programu bylo podpořeno 
celkem 144 žádostí podaných do 3 opat-
ření. V prvním opatření: „Tvorba krajiny 
a podpora biodiverzity“, bylo podpoře-
no celkem 18 obcí částkou přes 16 mili-
onů korun. Ve druhém opatření: „Pod-
pora aktivit v oblasti rybářství, včelařství, 
ekologické výchovy, zemědělství a  my-
slivosti“, bylo podpořeno celkem 123 
subjektů částkou téměř 3,3 milionu Kč. 
Ve třetím opatření:“ Podpora sdružování 
vlastníků lesa malých výměr“, byly pod-
pořeny celkem 3 žádosti za více než 260 
tisíc korun.
Jihočeský kraj poskytuje od roku 2011 
Okresním mysliveckým spolkům Česko-
moravské myslivecké jednoty příspěvky 
na pachové ohradníky a odrazky proti 
zvěři a ostatní činnosti a aktivity (nákup 
vitaminominerálních přípravků, kamen-
né soli, nákup antiparazitik). V  roce 
2012 poskytl Jihočeský kraj na pachové 
ohradníky a  odrazky 350 000 Kč, Na-
dace pojiš	ovny Generali 150 000 Kč 
a společnost F. M. Partner, spol. s r.o. 
50 000 Kč. Celkem bylo ošetřeno 
459 km silnic, počet střetů zvěře s mo-
torovými vozidly se snížil v jednotlivých 
okresech o  20 – 80%. Na ostatní čin-
nosti a aktivity bylo v loňském roce po-
skytnuto 350 000 Kč. V  rámci podpo-
ry lesnického hospodaření bylo v  roce 
2012 na příspěvky na hospodaření v le-
sích poskytnuto celkem necelých 22 mi-
lionů korun.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Jihočeský kraj zajiš	oval v  roce 2012 
práce na tvorbě Programu rozvoje Jiho-
českého kraje na období následující po 
roce 2013. Pokračovala podpora malého 
a  středního podnikání, prostřednictvím 
Programu zvýhodněných regionálních 
úvěrů pro podnikatele, poskytovaného 
Českomoravskou záruční a  rozvojovou 
bankou, a.s. a  grantového programu 
Rozvoj malých podnikatelů, vědy a  vý-
zkumu, v jehož rámci pokračovala přípra-
va výstavby vědeckotechnického parku, 
která v roce 2012 finišovala. V Progra-
mu obnovy venkova a Místních akčních 
skupin a dalších aktivit bylo v rozpočtu 
alokováno téměř 87 mil. Kč. Proběhlo 
několik seminářů na téma „Sociálně vy-
loučené a sociálním vyloučením ohrože-
né lokality v JčK“. Kraj se prezentoval na 
řadě veletrhů investičních příležitostí či na 
speciálních propagačních akcích a zahájil 
spolupráci s Podmoskevskou oblastí. No-
vinkou bylo spuštění grantového progra-
mu „Úcta k předkům“ s cílem pomoci 
obcím v opravách hřbitovů, hřbitovních 
zařízení, památníků a program na pod-
poru oprav a  rekonstrukcí požárních 
nádrží a návesních rybníčků. Kraj zahájil 
přípravné práce na zpracování 1. aktu-
alizace Zásad územního rozvoje z  roku 
2011 a s pomocí Regionálního operační-
ho programu zmodernizoval komunikace 
II a III třídy za řádově 600 milionů Kč.
Jihočeský kraj se podílí na administraci 
3 operačních programů spolufinanco-
vaných z  prostředků EU – Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK), Cíl 3 
Česká republika – Svobodný stát Bavor-
sko 2007 – 2013 a Cíl Evropská územní 
spolupráce ČR – Rakousko 2007 – 2013. 

V OP VK bylo v rámci 1. výzvy 2. Globál-
ního grantu v roce 2012 v prioritní ose 
1 schváleno k  financování 42 projektů 
s  podporou v  celkové výši převyšující 
172 mil. Kč. V  roce 2012 byla vyhláše-
na i 2. výzva, projekty budou schvalová-
ny v  roce 2013. V prioritní ose 3 byla 
vyhlášena 3. výzva, ve které bylo v roce 
2012 schváleno k  financování 22 pro-
jektů s podporou v celkové výši téměř 
68 mil. Kč. V  programu přeshraniční 
spolupráce ČR – Bavorsko bylo v  roce 
2012 podáno 8 projektů s partnery z Ji-
hočeského kraje, všechny projekty byly 
poté Monitorovacím výborem schváleny 
k  financování. Podpora pro jihočeské 
subjekty dosáhla téměř 1,4 mil. EUR. 
V  programu přeshraniční spolupráce 
ČR – Rakousko bylo v roce 2012 podá-
no 17 projektů s partnery z Jihočeské-
ho kraje. Podpora pro jihočeské subjekty 
přesáhla 2,1 mil. EUR.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Jihočeský kraj participoval na přípravě ná-
vrhu zákona o Národním parku Šumava, 
kterou předložil jako svou zákonodárnou 
iniciativu Parlamentu ČR Plzeňský kraj. Ji-
hočeský kraj nevydal v  roce 2012 žád-
nou obecně závaznou vyhlášku, vydal 
však dvě nařízení kraje (vymezení neu-
držovaných úseků silnic a  pokrytí úze-
mí kraje jednotkami požární ochrany). 
V  matriční agendě byl spuštěn systém 
základních registrů. Krajský úřad zajiš	o-
val agendu voleb do zastupitelstev kra-
jů a části senátu. V roce 2012 evidoval 
celkem 151 veřejnoprávních smluv. Na 
území Jihočeského kraje bylo konáno 38 
veřejných sbírek. KÚ bylo zasláno k pro-
vedení dozoru celkem 20 nařízení obcí, 
z nichž valná část byla tržními řády obcí.
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Rok 2012 byl pro všechny kraje náročný. Nejinak tomu bylo i pro Plzeňský kraj. Práce kraje byla ovlivněna pokračují-
cí hospodářskou ekonomickou krizí, která navíc byla umocněna vládními drastickými škrty a snižováním nákladů na 
veřejné služby. Cestu, kterou si zvolila tato vláda na řešení krize je špatná a nepřináší žádné pozitivní výsledky. Díky 
tomu pokračoval i v roce 2012 trvalý pokles daňových výnosů, což se okamžitě promítá do práce a činnosti kraje. Místo 
abychom finančně posilovali a rozvíjeli důležité oblasti života, jako je oblast zdravotnictví, školství, sociálních služeb či 
dopravy, bylo tomu právě naopak. Ale i přes tyto dopady se nemusíme za výsledky stydět. I v roce 2012 dokázal Plzeňský 
kraj hospodařit bez dluhů. Dokončili jsme několik velkých investičních akcí. Tou největší byla bezesporu výstavba nové 
Klatovské nemocnice za více než jednu miliardu korun. Též jsme pevněji centralizovali řízení krajských zdravotnických 
zařízení pod hlavičku Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje a.s. a začali jednotně nakupovat zdravotnický materiál, 
léky a techniku, čímž se okamžitě dostavily výsledky v podobě výrazných úspor. Úspory jsme našli i ve vlastním provozu 
úřadu. Energie a plyn jsme začali nakupovat na komoditních burzách, sjednotili jsme telekomunikační služby na pevné 
a mobilní telefony a naprostou většinu veřejných zakázek řešíme formou elektronických aukcí. Za tímto účelem jsme 
zřídili příspěvkovou organizaci Centrální nákup, jejímž úkolem je uspořit výrazné finanční prostředky, ale především 
minimalizovat prostor pro možnou korupci nebo manipulaci s výběrovými řízeními. Není toho málo, co se nám v roce 
2012 povedlo a rozhodně to není možné vměstnat do několika řádků. Naším cílem není jen se ohlížet zpět. Řada úkolů 
stojí totiž stále před námi.

Milan Chovanec
hejtman Plzeňského kraje



výroční zpráva AKČR 24

EKONOMIKA 
Plzeňský kraj v  roce 2012 jako jediný 
nezadlužený kraj v České republice hos-
podařil s vlastními finančními prostřed-
ky doplněnými dotacemi z  evropských 
fondů a účelovými dotacemi státu v re-
kordní výši přes 9 miliard Kč. Náš kraj je 
ekonomicky zdravým krajem. Využívá 
i  prostředků dříve naspořených, nebo	 
současné daňové výnosy jsou výrazně 
nižší než v  minulých letech. Nyní kraj 
hospodaří v reálné hodnotě s prostřed-
ky cca o 900 milionů Kč nižšími než např. 
v roce 2008. Zapojování vlastních v mi-
nulosti naspořených prostředků je sice 
účetně schodek (za rok 2012 činil 438,7 
mil. Kč), nikoliv dluh. I  přes stagnaci 
daňových výnosů v  posledních čtyřech 
letech se kraji dařilo uspokojit všechny 
potřeby a požadavky jednotlivých oblas-
tí v jeho kompetenci. A to i za situace, 
kdy se kraj musel vyrovnat s  nárůstem 
sazeb DPH, kdy zejména rostoucí ceny 
pohonných hmot kraji zvyšovaly náklady 
na veřejnou dopravu. Krajské nemocnice 
se potýkají s dlouhodobým podfinanco-
váním, kdy úhrady ze strany zdravotních 
pojiš	oven jsou v porovnání s fakultními 
nemocnicemi výrazně nižší a  nestačily 
pokrýt výdaje na udržení kvalitní a do-
stupné zdravotní péče. Vzniklý výpadek 
musel kraj plně sanovat ze svého roz-
počtu. Politika vlády v posledních letech 
představuje pro kraj stálé zvyšování jeho 
výdajů na úkor financování jeho vlastní-
ho rozvoje.
Občané kraje v  různých anketách vyja-
dřují obecnou spokojenost s  životem 
v kraji. To ale neznamená, že v budouc-
nu není co zlepšovat.

DOPRAVA
V roce 2012 byla veřejná doprava v Pl-
zeňském kraji zajiš	ována autobusovou 
dopravou v  rozsahu 15 mil. km a  že-
lezniční dopravou v  rozsahu 5,6 mil. 
km. Krajská metropole Plzeň si organi-
zovala městskou dopravu v rozsahu cca 
14,9 mil. km. Rok 2012 byl ve znamení 
zvyšování kvality cestování, a to zejména 
nasazováním nových vozidel. Především 
se jednalo o nasazení nových moderních 
železničních vozidel PESA na trati 180 
z  Plzně do Domažlic. Obnova vozové-
ho parku probíhá také u autobusových 
dopravců. Výrazně se zvýšil počet nízko-
podlažních či částečně nízkopodlažních 
vozidel. Zvýšení kvality cestování se před-
pokládá také u dopravců, kteří jsou vybí-
rání nabídkovými řízeními. Větší důraz se 
bude klást na dodržování jízdních řádů, 
garanci návazností a ochotu personálu.
Od 1. dubna 2012 se významně rozšířila 
Integrovaná doprava Plzeňska, a  to na 
území 194 obcí (z původních 44 obcí). 
Integrovaná doprava propojuje příměst-
skou autobusovou a železniční dopravu 
s městskou dopravou v Plzni a umož-
ňuje občanům cestovat na jeden jízdní 
doklad. Jízdní doklad je aktivovaný na 
Plzeňské kartě. Za Plzeňskou kartu, jako 
nejlepší kartu veřejné dopravy v  České 
republice pro rok 2012, byl Plzeňský kraj 
oceněn společností MasterCardWorld-
wide – česká centra rozvoje 2012.
Správa a údržba silnic Plzeňského kra-
je pracovala v  roce 2012 jako stabili-
zovaná a  konsolidovaná organizace. 
Postupně byly odstraňovány drobné 
dílčí nedostatky v organizační struktuře 
a  v  rozdělení kompetencí po sloučení 
sedmi organizací. 
V  roce 2012 bylo realizováno z  roz-

počtu Plzeňského kraje 15 investičních 
stavebních akcí v  celkové hodnotě 96 
mil. Kč a  21 neinvestičních stavebních 
akcí v hodnotě 171 mil. Kč. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Jedním z hlavních dlouhodobých úkolů, 
které řeší Plzeňský kraj, je zvýšení zájmu 
žáků základních škol o studium na tech-
nicky orientovaných středních školách.
„Motivace pro technické vzdělávání mlá-
deže Plzeňského kraje v  roce 2012“ je 
dotační program vyhlášený Plzeňským 
krajem s  cílem tento úkol splnit. Dva-
nácti středním školám, které jsou náleži-
tě vybaveny a jsou schopny poskytnout 
žákům základních škol, zejména 8. a 9. 
ročníků, přípravu na studium technic-
kých oborů, byly poskytnuty účelové 
finanční prostředky. Bylo vytvořeno 19 
zájmových kroužků v  činnostech elek-
trotechnických, stavebních, zpracování 
kovových materiálů a zpracování dřeva.
Plzeňský kraj vyhlásil také třetí ročník 
rukodělné soutěže „Řemeslo má zla-
té dno“. Cílem soutěže je popularizace 
řemeslných oborů mezi žáky základních 
a středních škol. 
Na podporu talentované mládeže byl 
vyhlášen dotační program „Podpora zá-
jmové činnosti“. Projekt „Podpora talen-
tovaných žáků v Plzeňském kraji“ si kladl 
za cíl podporovat a rozvíjet odborný růst 
mimořádně nadaných žáků z Plzeňské-
ho kraje a jejich pedagogů v oblastech 
přírodovědných, společenskovědních, 
jazykových, uměleckých a  nově také 
v řemeslných oborech. V rámci projektu 
„Talent“ byly finančně podpořeny střed-
ní školy, jejichž žáci se umístili na medai-
lových pozicích v celostátních a meziná-
rodních kolech soutěží. 

Oblast školství je nesmírně rozsáhlá 
a  obsahově různorodá. Stále prochází 
řadou změn, které souvisejí s  vývojem 
celé společnosti. Posilování role vzdělání 
je jedním ze základních nástrojů zvyšová-
ní konkurenceschopnosti naší republiky, 
a proto Plzeňský kraj věnuje školství vel-
kou pozornost.

ZDRAVOTNICTVÍ
Plzeňský kraj vlastní a  provozuje čty-
ři nemocnice akutní péče, kterými jsou 
Domažlická, Klatovská, Stodská a Roky-
canská nemocnice. Tyto akciové společ-
nosti doplňují Nemocnice následné péče 
Svatá Anna, s. r. o. v Plané a Nemocnice 
následné péče LDN Horaž�ovice, s. r. o. 
Nemocnice kraj ovládá mimo jiné i pro-
střednictvím společnosti Zdravotnický 
holding Plzeňského kraje a.s. Holding 
pak využívá synergických efektů v  říze-
ní, plánování i nákupu a rovněž zajiš	u-
je společnou komunikaci se zdravotními 
pojiš	ovnami s  cílem, aby prostředky 
vynakládané na poskytování zdravotní 
péče přinesly pacientům maximální uži-
tek. Významnou událostí v  roce 2012 
v  této oblasti veřejného života bylo 
v  měsíci srpnu dokončení nového mo-
nobloku nemocnice v Klatovech. O dva 
měsíce později se do něj přestěhovala 
většina lékařských pracoviš	. Ty dosud 
působily až ve sto let starých pavilonech 
roztroušených po několikahektarovém 
areálu. Monoblok včetně zdravotnických 
technologií, nábytku, IT i dalšího vyba-
vení a včetně parkovacího domu nechal 
postavit Plzeňský kraj. Stavba se reali-
zovala od roku 2009. Konečný účet byl 
1,424 miliardy korun. Zhruba třetinu po-
kryla dotace z Regionálního operačního 
programu Jihozápad.
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SOCIÁLNÍ VĚCI
V  průběhu roku 2012 se Plzeňský kraj 
spolupodílel na realizaci „Sociální refor-
my I“ do praxe. Šlo především o změnu 
kompetencí při rozhodování o  nepo-
jistných sociálních dávkách přechodem 
agend a  pracovníků z  úřadů měst 
a obcí na krajské pobočky Úřadu práce 
a z krajského úřadu na MPSV. Na tuto 
legislativní změnu reagoval rozšířenou 
metodickou činností občanům a obcím 
II. a III. typu Plzeňského kraje pro výkon 
sociální práce.
Plzeňský kraj také pokračoval ve zkva-
litňování poskytování sociálních služeb 
klientům ve svých 12 příspěvkových or-
ganizacích sociálních služeb. Domov seni-
orů Kdyně získal ocenění nejvyšší kvality 
poskytovaných sociálních služeb. Rekon-
strukcí byla také prostorově rozšířena jí-
delna tohoto DS. Centrum sociálních slu-
žeb Tachov zavedl novou službu – domov 
se zvláštním režimem. Ojedinělost této 
služby má velký význam nejen pro celé 
Tachovsko, ale i pro větší část kraje.
I v roce 2012 pokračoval kraj v podpo-
ře poskytovatelů sociálních služeb, pro-
tidrogových projektů, mateřských a  ro-
dinných center, pečovatelské služby. Bylo 
vypsáno šest dotačních titulů s celkovým 
objemem více než 13 mil. Kč. 

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
V  oblasti kultury v  červnu 2012 uved-
lo Západočeské muzeum v  Plzni do 
provozu Muzeum církevního umění Pl-
zeňského diecéze v  zrekonstruovaných 
prostorách bývalého františkánského 
kláštera v  Plzni. Muzeum představuje 
nejvýznamnější díla a  předměty vývoje 
křes	anství v  západních Čechách. Další 

z  významných počinů Plzeňského kraje 
byla čtyřmilionová investice do výstavby 
nové kaple obětování Páně podle 300 
let starých plánů Jana Blažeje Santiniho 
v  Muzeu a  galerii severního Plzeňska 
v Mariánské Týnici u Kralovic.
Velkým úspěchem dvou zřizovaných mu-
zeí Plzeňského kraje (Západočeská gale-
rie v Plzni a Muzeum a galerie severního 
Plzeňska v  Mariánské Týnici) bylo oce-
nění v  soutěži Ministerstva kultury ČR 
a  Asociace muzeí a  galerií ČR – Gloria 
Musaealis.
Plzeňský kraj v  rámci zajištění ochrany 
muzejních sbírek zakoupil v  roce 2012 
další objekty pro depozitáře Západočes-
kého muzea v Plzni a Muzea Dr. Bohu-
slava Horáka v Rokycanech.
V oblasti cestovního ruchu zastupitelstvo 
PK schválilo strategický rozvojový doku-
ment – Koncepce rozvoje cykloturistiky 
a cyklodopravy v Plzeňském kraji. V prů-
běhu roku pokračoval víceletý projekt „Do 
Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi 
a  gastronomií“, jehož záměrem bylo 
vytvoření a  distribuce tří nových propa-
gačních produktů cestovního ruchu: Šu-
mava = zelená střecha Evropy, Živý folklór 
Chodska a Pivo = zlatý poklad Plzeňského 
kraje. Největší akcí pořádanou Plzeňským 
krajem v oblasti cestovního ruchu v roce 
2012 byl již 8. ročník Veletrhu cestovního 
ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012 pořá-
daný pod záštitou Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR s mottem „ITEP 2012 – zrychlí 
i tep tvého srdce“. 
V  roce 2012 pokračoval Plzeňský kraj 
v  podpoře prostřednictvím dotačních 
programů v oblasti kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu. Celkově bylo 
rozděleno 31,8 milionu Kč a z rozpočtu 
PK dále 17, 7 milionu Kč jako přímá pod-

pora činnosti významných kulturních in-
stitucí a vybraných kulturních projektů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V oblasti IPCC a EIA v únoru 2012 vyvr-
cholilo vydáním závěrečného souhlasné-
ho stanoviska hodnocení vlivu stavby na 
ŽP a zdraví lidí dle zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění u projektu výstav-
by zařízení k  energetickému využívání 
odpadů ZEVO Chotíkov. V oblasti inte-
grované prevence znečiš	ování se bohu-
žel již projevuje útlum zemědělství v ČR, 
potažmo i  v  Plzeňském kraji, který se 
projevil zastavením provozu a  násled-
ným zrušením integrovaných povolení 
pro provoz 2 výkrmen vepřů.
V  oblasti vodního hospodářství byla 
v  roce 2012 dokončena část projektu 
„Zlepšení systému povodňové služby“, 
jehož cílem je vytvořit datové, informač-
ní, organizační, programové a technolo-
gické prostředí pro omezení rizika po-
vodní v Plzeňském kraji. 
V  roce 2012 byly připraveny podklady 
včetně analýz rizik, byly podány a  ak-
ceptovány žádosti o podporu z OPŽP na 
sanace kontaminovaných území.
V rámci ochrany přírody a krajiny bylo 
vyhlášeno 5 lokalit EVL za zvláště chrá-
něné území v kategorii přírodní památ-
ka a  3  zvláště chráněná území byla 
přehlášena.
V  rámci přeshraniční spolupráce INTE-
RREG IV v  roce 2012 intenzivně spolu-
pracoval Plzeňský kraj na společných vý-
znamných česko-německých projektech.
V rámci EVVO pokračovala v roce 2012 
úspěšná spolupráce s  organizacemi 
působícími v Plzeňském kraji v oblasti 
environmentálního vzdělávání výchovy 
a osvěty. 

Byla vyhlášena soutěž s názvem„V pří-
rodě s  přírodou“. Předmětem soutěže 
byl projekt letního tábora zaměřeného 
na pobyt v přírodě v souladu s přírodou 
a  na environmentálně šetrné chování 
jednotlivce a  skupiny ve vazbě na udr-
žitelný rozvoj. 
Podpořit netradiční formy výuky v  ob-
lasti environmentálního vzdělávání dětí 
a mládeže prostřednictvím přeměny tra-
diční školní zahrady na ekologickou škol-
ní zahradu“ bylo cílem dotačního titulu 
„Zelené školní zahrady“. 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Poloha s vazbou na Bavorskou dálniční 
sí	 a Prahu udržuje kraj mezi nejatraktiv-
nějšími oblastmi České republiky z hle-
diska investic. To jsou i  nadále hlavní 
příčiny dobré ekonomické výkonnosti 
a pozitivního vývoje nezaměstnanosti.
Regionální rozvoj se zaměřil na tři ob-
lasti. V  roce 2012 zajiš	oval aktualizaci 
územně analytických podkladů a  poři-
zoval nový územní plán kraje, tzv. Zásady 
územního rozvoje. Plzeňský kraj byl prv-
ní v ČR, který dokázal tento dokument 
schválit. Mezi vlastní rozvojové doku-
menty patřil v roce 2012 Program rozvo-
je kraje, který bude v roce 2013 dokon-
čen a  schválen v  zastupitelstvu kraje. 
Jako jeden z mála krajů dokázal Plzeňský 
kraj stále poměrně vysokou částkou po-
máhat malým obcím v jednotlivých okre-
sech v  Programu stabilizace a  obnovy 
venkova a na naléhavé potřeby obcím. 
Velkou pozornost kraj věnoval brown-
fieldům, průmyslovým zónám a  celko-
vě pak investičním příležitostem v kraji. 
I díky těmto aktivitám je kraj hodnocen 
v rámci HDP na předních místech. Jako 
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jeden z prvních se Plzeňský kraj podílel 
na výstavě „Má vlast“ v Praze. Plzeňský 
kraj je pyšný i na tradiční soutěž Stavba 
roku a  podílí se na organizaci soutěže 
Vesnice roku. Kraj je aktivně zapojen do 
nadregionální spolupráce v  rámci koo-
perace se sousedy v Bavorsku.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
V roce 2012 Plzeňský kraj v  rámci me-
zirezortního připomínkového řízení při-
pomínkoval zásadními připomínkami 49 
návrhů zákonů, vyhlášek a nařízení, ze-
jména v působnosti Ministerstva financí, 
Ministerstva životního prostředí a Minis-
terstva vnitra. Mimo jiné též v II. pololetí 
2012 zastupitelé Plzeňského kraje vyvinuli 
zákonodárnou iniciativu a podali do Po-
slanecké sněmovny vlastní návrh zákona 
o  národním parku Šumava, který zatím 
prošel 1. čtením. Ve Věstníku právních 
předpisů Plzeňského kraje bylo v  roce 
2012 zveřejněno 186 veřejnoprávních 
smluv, s  jejichž uzavřením udělil Krajský 
úřad Plzeňského kraje souhlas. Jedna-
lo se o  veřejnoprávní smlouvy uzavřené 
mezi obcemi Plzeňského kraje na výkon 
přenesené působnosti, v  jednom přípa-
dě i  na zajištění výkonu obecní policie. 
Celkem Krajský úřad Plzeňského kra-
je k poslednímu dni 2012 evidoval 712 
platných a  účinných veřejnoprávních 
smluv uzavřeným mezi obcemi Plzeňské-
ho kraje. Největší počet (celkem 437) za-
ujímaly veřejnoprávní smlouvy na zajištění 
výkonu přenesené působnosti na úseku 
přestupkového zákona. S provozem kraj-
ského úřadu úzce souvisí i příjem, eviden-
ce a  odesílání písemností, kterých bylo 
v  roce 2012 na krajský úřad doručeno 
57706 a z úřadu odesláno 85522.
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Vážení čtenáři, je mi ctí vás poprvé pozdravit na stránkách Výroční zprávy Asociace krajů ČR, tentokrát za rok 2012. Vě-
řím, že díky následujícím stránkám poznáte lépe život v Ústeckém kraji, který řadu z vás jistě mile překvapí. Chceme, 
aby se náš kraj neustále rozvíjel, a děláme pro to maximum. Již nyní jsou vidět výsledky. Například v Krušných horách, 
které se opět probouzí k turistickému životu a lákají obyvatele nejen v létě, ale i v zimě. Náš kraj nemá lehké postavení, 
svou image musí tvrdě obhajovat a prosazovat a my pevně věříme, že se nám to bude dařit i nadále. Máme tu spoustu 
nádherných míst, která stojí za vidění a za návštěvu. Pomáhá nám k tomu mimo jiné projekt Brána do Čech, který má 
svou webovou verzi. Právě díky tomuto portálu si můžete najít výlet, který bude přesně odpovídat vašim představám. Na 
výběr toho máme opravdu hodně. Rok 2012 byl pestrý a já věřím, že i rok 2013 nám přinese mnoho dobrého. Objevte 
i vy krásy Ústeckého kraje. Těšíme se na vás! 

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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EKONOMIKA
Vysoké ratingy, tedy bodové ohodno-
cení ekonomické situace, ztratilo v roce 
2012 mnoho evropských států a  vel-
kých bank. Rozhodně to však neplatí 
pro Ústecký kraj. Mezinárodní ratingo-
vá agentura Moody´s Investors Service 
potvrdila Ústeckému kraji vysoké ratin-
gové hodnocení na úrovni Aa1.cz, což 
je nejlepší možné ohodnocení, kterého 
kraj může dosáhnout. Podle vyjádření 
agentury národní rating odráží obezřet-
né rozpočtové hospodaření kraje, které 
mu pomohlo zachovat solidní provozní 
výsledky a dostatečné finanční rezervy. 
Na konci roku 2012 byl schválen nej-
nižší rozpočet v historii Ústeckého kraje 
s ohledem na očekávanou ekonomickou 
situaci. Zlepšování podnikatelského pro-
středí a vytváření podmínek ke snižová-
ní nezaměstnanosti jsou ve své podsta-
tě oblasti, které má ve své gesci vláda. 
Přesto se Ústecký kraj chopil nelehkého 
úkolu pomoci řešit dlouhodobě vysokou 
nezaměstnanost v kraji. Vznikl tak vlast-
ní Program zaměstnanosti Ústeckého 
kraje 2020, jehož cílem je snížit do roku 
2020 nezaměstnanost v kraji alespoň na 
republikový průměr. Do tohoto akčního 
plánu se postupně zapojí ministerstva, 
poslanci, úřady práce, zaměstnavatelé 
a školy. Ve strategické průmyslové zóně 
Triangle byla dobudována kompletní in-
frastruktura a do zóny přišel další inves-
tor – společnost Solar Turbines.

DOPRAVA
Ústecký kraj spravuje prostřednictvím své 
příspěvkové organizace Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje cca 900 kilometrů 
silnic II. třídy a cca 2800 kilometrů silnic 
III. třídy. Dále zajiš	uje dopravní obsluž-

nost na celém území, což zahrnuje nejen 
obsluhu obcí, ale stejně tak i efektivní, 
výkonnou a rychlou páteř regionální do-
pravy spojující města v kraji a umožňu-
jící svobodný pohyb kdekoliv. Od roku 
2007 má kraj stabilní dodavatele veřej-
ných služeb autobusové dopravy a  ti 
jsou povinni plnit progresivní kvalitu slu-
žeb: nabízí svezení moderními autobusy, 
jejichž průměrné stáří bylo v roce 2012 
kolem 4,5 roku a v rámci ČR se náš kraj 
řadí v tomto ukazateli na špičku. Želez-
niční doprava je především dopravou 
páteřní, která využívá výhody spočívající 
zejména v hladkém a rychlém průjezdu 
velkými městy a ve větší přepravní kapa-
citě, nežli má autobus. Ústecký kraj činil 
v tomto směru kroky právě v objednáv-
ce drážní dopravy. V železniční dopravě 
se kraj důrazně zaměřuje na kvalitu a ve 
smlouvě, kterou přísně sjednal s Český-
mi dráhami, a.s., si definoval povinné 
kvalitativní parametry vozidel. To zname-
ná, že nyní každý rok přicházejí na kole-
je v Ústeckém kraji nové a nové vlaky. 
Například jen v roce 2012 byly nasazeny 
soupravy s klimatizovanými řídícími vozy 
„Sysel“, na Šluknovsko začalo zajíždět 
výkonné „Desiro“ a  ve druhé polovině 
roku 2012 první jednotky Regio Panter 
a RegioShark.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Oblast školství a  vzdělávání je jedním 
z důležitých pilířů Ústeckého kraje. Jako 
jediný region v České republice včas re-
agoval na klesající počet žáků ve střed-
ních školách, a proto i v loňském roce 
pokračoval v  optimalizaci a  slučování 
jednotlivých zařízení tak, aby byla zacho-
vána široká nabídka oborů a  zároveň 
byly školské prostory maximálně využité. 

K 1. září 2012 kraj zřizoval 54 středních 
škol, před třemi lety jich bylo 75. S opti-
malizací středního vzdělávání úzce souvi-
sí projekt Páteřní škola Ústeckého kraje. 
Jeho cílem je vytvořit stěžejní vzděláva-
cí centra, která budou mít více jak 800 
žáků. V roce 2012 měl kraj již 14 páteř-
ních škol. Aktuální potřeby trhu práce, 
který hlásí nedostatek absolventů řeme-
slných oborů, vedly kraj k  pokračování 
v  motivačním programu. V  rámci něj 
žáci vybraných oborů získávají stipendia. 
A pro všechny je pak určený příspěvek 
na dojíždění při studiu v  jiném městě. 
Dále je důležité zmínit objemné investice 
do rekonstrukcí a oprav školních budov. 
Z krajského rozpočtu na stavební práce 
směřovalo více než 300 milionů korun.
Kraj také tradičně podporoval sportovní 
organizace, neprofesionální a  zájmový 
sport. Loni úspěšně zakončil tříletý pro-
jekt Atletika pro děti, který byl určený 
pro děti z mateřských a základních škol.

ZDRAVOTNICTVÍ 
Základním posláním Krajské zdravotní, 
a. s., která sdružuje pět velkých krajských 
nemocnic a vznikla v roce 2008, je po-
skytovat pokud možno tu nejlepší do-
sažitelnou zdravotní péči. V  roce 2012 
přístroje na svých místech určení již ně-
kolik let dobře sloužily nejen klientům, 
kterými jsou v  drtivé většině obyvatelé 
Ústeckého kraje, ale také samotným lé-
kařům a zdravotním sestrám. Díky ino-
vovanému vybavení poskytují krajské 
nemocnice svým pacientům tu nejlepší 
dosažitelnou špičkovou zdravotnickou 
péči a  nejmodernější způsoby léčby. 
Centrum robotické chirurgie Krajské 
zdravotní, a. s. v  Masarykově nemoc-
nici v  Ústí nad Labem patří s  počtem 

výkonů provedených robotem da Vinci 
k  předním v  České republice. Nejví-
ce bylo urologických výkonů, kterými 
chirurgové Krajské zdravotní, a. s. patří 
k republikové špičce. V současné době 
má pracoviště robotické chirurgie dva 
robotické systémy. Přístroje ale neslouží 
jen operativě, ale také ke školení dalších 
operatérů, a  to nejen tuzemských. Ro-
botické centrum v Ústí nad Labem bylo 
vybráno jako školící pracoviště pro chi-
rurgy ze střední a východní Evropy. Kraj 
také obnovuje vozový park Zdravotnické 
záchranné služby, v  roce 2012 nakou-
pil osm nových sanitek. Zapojil se také 
do projektu včasné defibrilace, v  rámci 
kterého jen v loňském roce pořídil třicet 
mobilních defibrilátorů. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
Není třeba dlouho polemizovat nad tím, 
že kvalitní sociální služby včetně starost-
livosti o  ty, kteří by byli sami cela be-
zradní a bezmocní, jsou prioritou každé 
humánní společnosti. V  současnosti-
prochází tato oblast velkou proměnou 
i  v  Ústeckém kraji. Je to dáno mimo 
jiné také tím, že stávající sociální refor-
mu Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR jaksi nezvládá, na sociální služby dává 
stát jejím zřizovatelům čím dál tím méně 
prostředků, přestože se náklady na pro-
voz zařízení včetně energií nebo dopravy 
a vyšší DPH dramaticky zvyšují. Ústecký 
kraj je zřizovatelem šestnácti příspěvko-
vých organizací ve sféře sociálních slu-
žeb, ale poněvadž některé z  nich mají 
a řídí několik zařízení, nabízí své služby 
v našem kraji na tři desítky domovů pro 
seniory, ústavů pro zdravotně postižené 
občany i jinak sociálně potřebné klienty. 
V  roce 2007 dal kraj ze svého rozpoč-
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tu na provoz svých organizací téměř 20 
milionů korun, v roce 2012 to bylo přes 
120 milionů a ke stům milionů se blížily 
i investice do modernizací a potřebných 
rekonstrukcí. Významné akce přispívají 
ke zvyšování standardů kvality služeb, 
spočívají tedy ve snižování počtu vícelůž-
kových pokojů či v budování chráněné-
ho bydlení pro klienty, kteří jsou schopní 
a  také ochotní žít ve vlastních bytech 
a starat se o sebe i třeba z ústavů vyjíž-
dět denně za prací. 

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Kultura a památková péče tvoří další vý-
znamnou oblast, na kterou se zaměřuje 
Ústecký kraj. Uvědomuje si, že je důle-
žité pečovat o  památky, podporovat 
pravidelnou kulturní činnost i  jednot-
livé akce a  vytvářet dobré zázemí pro 
příspěvkové organizace, které má jako 
zřizovatel ve své správě. Aktuálně jich 
v roce 2012 bylo 13, z nichž nejnovější 
je Zámek Nový Hrad v Jimlíně. Revitali-
zace památek v Ústeckém kraji se ode-
hrává díky dvěma finančním tokům. Do 
roku 2013 se podaří vyčerpat zhruba 
půl milionu korun z Integrovaného ope-
račního programu Ministerstva kultury 
ČR. Finanční prostředky jsou využívané 
pro realizaci projektu Terezín – oživení 
historických památek. Další důležitou 
součástí podpory jsou krajské dotač-
ní tituly. Celkem kraj poskytuje zhruba 
25 milionů korun ročně. Projekt Mon-
tanregion Krušnohoří již byl zapsán na 
indikativní seznam památek UNESCO. 
Ze Strategie rozvoje cestovního ruchu 
v Ústeckém kraji vzešly zásadní projek-
ty: Po stopách Praotce Čecha, mapující 
dějiny české státnosti, a především Brá-

na do Čech, jejíž koncepce je založena 
na mediální kampani se zažitými komu-
nikačními prvky, jakými jsou brožury, le-
táky a mapy, avšak zastřešené moder-
ním interaktivním turistickým webovým 
portálem. I proto mohl Ústecký kraj na 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
2012 převzít cenu za 1. místo v soutěži 
Velká cena cestovního ruchu v kategorii 
Nejlepší jednotná kampaň. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Oblast životního prostředí patří dlouho-
době mezi priority kraje i vzhledem k ne-
gativnímu vnímání kraje jako průmyslem 
poničené krajiny a  znečištění ovzduší. 
Na péči o životní prostředí kraj aktivně 
působí a dosahuje tím výrazného zlep-
šení. Loni kraj využíval zejména nástroje 
v  oblasti ochrany přírody, zemědělství, 
lesního hospodářství, myslivosti, rybář-
ství, odpadového hospodářství. Dále 
se věnoval prevenci závažných havárií 
a  odstraňování starých ekologických 
zátěží. Dalšími významnými příspěvky ke 
zlepšení životního prostředí bylo zajiš	o-
vání rekultivací, revitalizací a  resociali-
zací území po těžbě hnědého uhlí. Kraj 
klade velký důraz na ekologickou výcho-
vu, vzdělávání a osvětu. Byla realizová-
na a  aktualizována řada strategických 
dokumentů Koncepce environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty, Koncepce 
rozvoje agroturistiky s využitím přírodní-
ho bohatství kraje i Územní energetická 
koncepce a krajský program ke zlepšení 
kvality ovzduší. Byl přijat Krajský regu-
lační řád pro regulaci vybraných zdrojů 
znečiš	ování. O kvalitě ovzduší jsou ob-
čané kraje stále informováni přímo na 
krajských webových stránkách. V rámci 
zlepšování odpadového hospodářství se 

kraj opět angažoval v soutěži obcí v tří-
dění odpadu s  názvem „Skleněná po-
pelnice“ a  v  soutěži škol „Třídíme ve 
škole“.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Regionální rozvoj je pro Ústecký kraj dů-
ležitým prvkem, který působí na správné 
směřování při zkvalitňování života v kra-
ji. Zde se zaměřuje především na propa-
gaci svého území a zároveň na jeho vy-
lepšování. V roce 2012 byly opět vydány 
aktuální propagační materiály, které byly 
vidět i  na prestižních veletrzích cestov-
ního ruchu v Londýně či Lipsku a také 
v Českém domě na olympiádě v Londý-
ně. Ústecký kraj využívá ke svému rozvo-
ji řadu dotačních programů, mimo jiné 
i  Regionální operační program Severo-
západ, odkud čerpal finanční prostředky 
na celou řadu svých projektů. Například 
jako jediný v  České republice v  pozici 
nejvyššího samosprávního orgánu koor-
dinuje a financuje výstavbu cyklostezek, 
z nichž nejvýznamnější jsou ty, které vy-
růstají v údolích řek Labe a Ploučnice. Ty 
patří do loni zpracované Koncepce roz-
voje cykloturistiky v Ústeckém kraji, která 
stanovuje priority a opatření Ústeckého 
kraje v této oblasti do roku 2017. Mo-
mentálně je v běhu i další mezinárodní 
projekt Cykloregion Krušné hory, který 
počítá s  podporou cyklotras ve vyšších 
polohách i na saské straně. Ten je reali-
zován v rámci programu Cíl 3. Na tyto 
aktivity navazuje i projekt Labská stezka, 
která se zaměří na propagaci. 

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
V oblasti legislativy využívá Ústecký kraj 
odbor legislativně-právní, který poskytuje 

právní servis zejména samosprávným or-
gánům kraje, to znamená zastupitelstvu, 
radě, hejtmanovi a  také jejich iniciativ-
ním, kontrolním a poradním orgánům, 
tj. výborům zastupitelstva a  komisím 
rady. Zejména se jednalo o  vypracová-
ní stanovisek, právních názorů, výkladů, 
účast na jednáních s právní problemati-
kou a také konzultace návrhů usnesení 
předkládaných orgánům kraje. Byl řešen 
například výkon působnosti jediného 
akcionáře společnosti Krajská zdravotní, 
a.s., společný podnik pro provozová-
ní Severočeského divadla či členství ve 
sdružení Terezín-město změny. Samo-
zřejmostí byla metodická pomoc obcím, 
které řeší dílčí stanoviska v samostatné 
působnosti. Odbor legislativy dále také 
zajiš	oval přípravu návrhů právních před-
pisů v rámci zákonodárné iniciativy kra-
jů, a  to tzv. Ústeckého balíčku (návrh 
právních předpisů Ústeckého kraje za 
účelem zlepšení boje proti extremismu 
a  sociálnímu vyloučení), který byl pro-
jednáván na schůzi Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR v červnu a září 2012, 
a  návrhu změny zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k  informa-
cím, ve znění pozdějších předpisů. Z vý-
znamných realizovaných právních věcí 
lze uvést např. spolupráci při řešení pro-
blematiky dotací z EU (ROP, IOP).
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Vážení čtenáři, milí spoluobčané, předkládáme Vám Výroční zprávu Karlovarského kraje za rok 2012, která detailně in-
formuje o veškerých činnostech kraje v jednotlivých oblastech života. 

Loňský rok se nesl v duchu zakončování řady projektů, které se nám podařilo navzdory dopadům hospodářské krize 
a snižování státních příspěvků úspěšně dokončit. Stabilizovali jsme Karlovarskou krajskou nemocnici, a. s., kam na-
stoupil odborný manažerský tým. Byla dokončena stavba nového pavilonu akutní medicíny za více než 700 milionů 
korun včetně vybavení. Pavilon nyní nabízí pacientům moderní zdravotní péči, nové operační sály i multioborové 
jednotky intenzivní péče. 

Nové sídlo za 75 milionů korun má od minulého roku Územní zdravotnická a záchranná služba. Zmodernizovali jsme 
část chebské nemocnice. Celkové náklady dosáhly 130 milionů korun. Karlovarský kraj je hradil ze svého rozpočtu. V are-
álu zdravotnického zařízení jsme otevřeli novou výdejnu léků a nové CT. Pacienti se rovněž dočkali moderního iktového 
centra v sokolovské nemocnici.

V oblasti školství jsme zrekonstruovali budovu ISŠTE v Sokolově či dokončili jazykové a komunikační centrum Gymnázia 
v Chebu. V rámci sociálních věcí proběhly rozsáhlé opravy Domova pro osoby se zdravotním postižením Sokolík v So-
kolově, zrekonstruovali jsme Domov pro seniory Spáleniště v Chebu a zmodernizovali denní centrum Žirafa v Novém 
Sedle. S pomocí evropských dotací se nám podařilo dokončit dopravní terminály v Mariánských Lázních a v Chebu za 
více než 170 milionů korun. Cestující tak mohou využívat komfortní dopravního uzlu pod jednou střechou, aniž by mu-
seli složitě přestupovat. 

Snažíme se posilovat důvěru občanů v naše kroky vedoucí k dalšímu rozvoji Karlovarského kraje. Chceme, aby cítili zod-
povědnost za místo, kde žijí, a považovali svůj region za perspektivní pro sebe i své děti. 

Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje
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EKONOMIKA
Při schvalování rozpočtu Karlovarského 
kraje na rok 2012 se počítalo se schod-
kem rozpočtu ve výši 506 500 tis. Kč. 
Schodkový rozpočet kraje byl plánován 
v  souvislosti s  požadavky na předfi-
nancování a  spolufinancování projek-
tů podporovaných z  fondů EU a  dále 
z důvodu probíhajících rozsáhlých inves-
tičních akcí kraje, kterými byla výstavba 
Pavilonu akutní medicíny a  centrálního 
vstupu a  výstavba sídla Zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského kraje. 
Zdrojem financování těchto výdajů byly 
jednak finanční prostředky minulých let 
(převážně ze zdrojů Fondu budoucnos-
ti), který je primárně určen pro projekty 
spolufinancované z EU a dále z úvěrů. 
Skutečný výsledek rozpočtového hospo-
daření Karlovarského kraje za rok 2012 
byl sice schodkový, ale pouze ve výši 
432 491 376,73 Kč. 
Rozpočet kraje pro rok 2013 je úsporný 
v  oblasti příjmů i  výdajů a  reaguje na 
ekonomickou situaci. Neomezuje investi-
ce, investiční akce zůstávají v rozumném 
rozsahu ve všech oblastech.

DOPRAVA
Zastupitelstvo Karlovarského kraje 
schválilo dne 8. 12. 2011 usnesením 
ZK 329/12/11 finanční rozsah doprav-
ní obslužnosti na rok 2012 ve výši 
339 444 000 Kč. Koordinátor integro-
vaného dopravního systému Karlovar-
ského kraje plán obslužnosti zpracoval 
a poté ho schválila Rada Karlovarského 
kraje. Stávající atributy systému veřejné 
dopravy v  Karlovarském kraji zůstaly 
zachovány s  důrazem na definici do-
pravní obslužnosti dle příslušných legis-
lativních norem. 

K zajištění dopravní obslužnosti v  roce 
2012 uzavřel Karlovarský kraj s  jednot-
livými dopravci dodatky ke smlouvám 
o  závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě v  celkovém objemu 
dopravního výkonu 6,694 mil. km, při-
čemž celková prokazatelná ztráta, kte-
rou Karlovarský kraj těmto dopravcům 
uhradil, činila 139,021 mil. Kč. Dopravci 
v segmentu drážní dopravy realizovali na 
základě uzavřených dodatků ke smlou-
vám o závazku veřejné služby dopravní 
výkony v  rozsahu 2,664 mil. vlakových 
kilometrů s objemem prokazatelné ztrá-
ty ve výši 199,614 mil. Kč. Na dofinan-
cování ztráty dopravců v drážní dopravě 
obdržel Karlovarský kraj ze státního roz-
počtu kapitoly 327 Ministerstva dopravy 
ČR dotaci ve výši 72  287  000 Kč.
Páteř veřejné osobní dopravy v  Karlo-
varském kraji tvořily regionální vlaky, 
prostorové pokrytí území pak přebírala 
příměstská autobusová doprava. Změna 
dopravního modu se odehrávala v mís-
tě nových intermodálních terminálů. Do 
tohoto regionálního dopravního systé-
mu přistoupil systém dopravy dálkové, 
objednávané Ministerstvem dopravy ČR 
částečně plnící v kraji, zejména na úseku 
celostátní dráhy (tra	 140) i úlohu regio-
nální a doprava přeshraniční na čtyřech, 
v  blízké budoucnosti pak pěti tratích 
kraje – 142, 145, 147, 179 a  posléze 
tra	 148 v úseku Aš – Aš státní hranice 
a dále do Hofu, kdy Karlovarský kraj vý-
znamně kooperoval s  dalšími subjekty, 
zejména s  Bayerisches Staatsministeri-
um für Wirtschaft, Infrastruktur, Verke-
hr und Technologie a Bayerische Eisen-
bahngesellschaft mbH.
V  oblasti budování intermodálních do-
pravních terminálů se činnost Karlovar-

ského kraje v roce 2012 soustředila na 
dostavbu Dopravního terminálu Mari-
ánské Lázně. Stavba byla dokončena 
k 31. 7. 2012 a po kolaudaci jednotli-
vých částí byla předána do správy městu 
Mariánské Lázně. Celkové náklady stavby 
činily 62 mil Kč. Obdobně velmi význam-
nou dopravní stavbou v kraji bylo vybu-
dování Dopravního terminálu v Chebu, 
který byl dokončen 29. 11. 2012 s cel-
kovými náklady stavby 100 mil. Kč. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
V roce 2012 byla dokončena revitalizace 
centra vzdělávání při Integrované střední 
škole technické a  ekonomické Sokolov 
a od začátku školního roku 2012/2013 
byla v  nově rekonstruovaných a  mo-
derně vybavených prostorách zaháje-
na výuka žáků školy. Od školního roku 
2012/2013 slouží žákům středních i zá-
kladních škol, ale také veřejnosti nově 
vybudované jazykové a  komunikační 
centrum Gymnázia Cheb, jehož součás-
tí je nová aula školy a zejména v kraji 
ojedinělé planetárium. V roce 2012 byl 
po široké diskusi vytvořen a schválen sti-
pendijní program za účelem zvýšení zá-
jmu uchazečů o vzdělávání ve vybraných 
zejména technicky zaměřených oborech 
středních škol. Tento byl prezentován 
v rámci náborových akcí pro přijímací ří-
zení pro školní rok 2013/2014. Karlovar-
ský kraj, jako kraj s nejnižší kvalifikova-
ností učitelů základních a středních škol 
v rámci celé České republiky, napomáhá 
školám se získáním odborné kvalifikace 
těchto učitelů, a to zejména nastavením 
spolupráce s  Fakultou Západočeskou 
univerzitou v Plzni včetně spolufinanco-
vání studia a  zavedením finanční pod-
pory studujících učitelů nejen krajských, 

ale i obecních škol. Karlovarský kraj vě-
nuje zvýšenou pozornost rovněž dalšímu 
vzdělávání pedagogických pracovníků, 
přičemž významné místo v budování ce-
lého systému v kraji představuje krajské 
vzdělávací centrum zřízené Karlovarským 
krajem jako součást příspěvkové orga-
nizace Gymnázium Sokolov a  Krajské 
vzdělávací centrum, které bylo vybudo-
váno v  rámci projektu financovaného 
z ESF – OP VK. 

ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnická zařízení, jejichž zřizovate-
lem/zakladatelem je Karlovarský kraj jsou 
Karlovarská krajská nemocnice a.s., Kraj-
ský dětský domov pro děti do 3 let, p.o., 
Léčebna dlouhodobě nemocných, p.o. 
a Zdravotnická záchranná služba Karlo-
varského kraje, p.o.
V roce 2012 byly v Karlovarské krajské 
nemocnici dokončeny významné inves-
tiční akce, které financoval Karlovarský 
kraj. Jednalo se o  výstavbu nové 5ti 
podlažní budovy Pavilonu akutní medi-
cíny a centrálního vstupu v nemocnici 
Karlovy Vary, který zkvalitnil poskytová-
ní zdravotní péče pro pacienty z celého 
karlovarského regionu, zejména v  ob-
lasti intenzivní medicíny. V  nemocnici 
Cheb, která je součástí Karlovarské kraj-
ské nemocnice a.s., byla v  roce 2012 
dokončena pravá část budovy B, kterou 
náklady cca 130 mil. Kč financoval rov-
něž Karlovarský kraj. Karlovarské krajské 
nemocnici a.s. se v roce 2012 podařilo 
zrealizovat výběrová řízení a  nakoupit 
přístrojové vybavení a  nové lůžkové 
komplety, jak pro nemocnici KV, SO 
a CH za cca 150 mil. Kč, které budou 
hrazeny z rozpočtu EU (85% a Karlo-
varského kraje 15%). Další investiční 
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akcí Karlovarského kraje v  nemocnici 
v Chebu, realizovanou v roce 2012 bylo 
zřízení ústavní lékárny. V roce 2012 byl 
jak v nemocnici Karlovy Vary, tak v ne-
mocnici Cheb otevřen, za finanční spo-
luúčasti Karlovarského kraje, babybox. 
Zdravotnická záchranná služba Karlo-
varského kraje provozovala v roce 2012 
v  rámci Karlovarského kraje 11 výjez-
dových stanoviš	. Mezi nejvýznamnější 
investiční akce dokončené v roce 2012 
patří výstavba nového sídla Zdravotnic-
ké záchranné služby v  Karlových Va-
rech, kterou financoval Karlovarský kraj 
částkou cca 70 mil. Kč. Karlovarský kraj 
i  v  roce 2012 částkou cca 500 tis. Kč 
podpořil žadatele o  finanční podporu 
na projekty v oblasti zdravotnictví. Kar-
lovarský kraj i  v  roce 2012 financoval 
lékařskou službu první pomoci, která je 
organizována v  oborech pro dospělé, 
pro děti a dorost a zubní a to v Kar-
lových Varech, v Sokolově a v Chebu. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu 
Karlovarského kraje realizuje od roku 
2008 řadu individuálních projektů fi-
nancovaných z prostředků Evropského 
sociálního fondu a  státního rozpočtu 
prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a  zaměstnanost. Cílem 
těchto projektů je přispět k sociálnímu 
začlenění osob sociálně vyloučených 
nebo ohrožených sociálním vyloučením 
a ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti pro-
střednictvím podpory poskytování vy-
braných sociálních služeb. Nejvýznam-
nějšími jsou „Udržitelnost dostupnosti 
krajské sítě sociálních služeb Karlovar-
ského kraje“ (36 473 149 Kč). Aktivity 
projektu byly zaměřeny na transformaci 

pobytových sociálních služeb pro osoby 
se zdravotním, zejména mentálním po-
stižením, a podporu tzv. alternativních 
sociálních služeb. Dále pak „Poskytování 
sociálních služeb v Karlovarském kraji, 
které jsou dostupné a kvalitní z pohledu 
uživatele“ a „Vytvoření sítě služeb péče 
o osoby s duševním onemocněním na 
území Karlovarského kraje“. V období 
od června 2012 do května 2015 realizu-
je OSV KÚKK individuální projekt „Pod-
pora sociálního začleňování příslušníků 
sociálně vyloučených lokalit v Karlovar-
ském kraji“, a  nakonec „V  Karlovar-
ském kraji společně plánujeme sociální 
služby“, kterého hlavním cílem je tvorba 
krajské sítě sociálních služeb, podpora 
procesu střednědobého plánování so-
ciálních služeb v obcích na území Kar-
lovarského kraje a  vytvoření návrhu 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Karlovarském kraji na období 
2014 – 2017. Karlovarský kraj je rov-
něž zapojen do individuálního projek-
tu MPSV ČR „Podpora transformace 
sociálních služeb“. Zastupitelstvo Kar-
lovarského kraje schválilo v  září 2012 
Koncepci prevence kriminality Karlovar-
ského kraje a  krajskou protidrogovou 
strategii na léta 2013 – 2016. V  roce 
2012 byly poskytovatelům sociálních 
služeb v  Karlovarském kraji rozděleny 
finanční prostředky z rozpočtu kraje ve 
výši 5 999 700 Kč. Mezi nestátní nezis-
kové organizace zabývající se prevencí 
kriminality bylo rozděleno 200 000 Kč. 
V  rámci programu Podpora aktivit 
v oblasti začleňování seniorů do společ-
nosti bylo rozděleno také 200 000 Kč. 
V oblasti podpory rodiny byly rozděleny 
finanční prostředky ve výši 82 000 Kč.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Oddělení kultury organizovalo dopole-
dní kulturně vzdělávací programy pro 
mateřské, základní a střední školy, a to 
především divadelní, koncertní, taneční 
a  filmová představení, dále přednáš-
ky, soutěže a  besedy. Již tradičně byly 
uspořádány ve spolupráci s  oddělením 
památkové péče Dny evropského dědic-
tví. Tato akce se tentokrát uskutečnila 
v Galerii umění Karlovy Vary. Začátkem 
prosince se ve Valdštejnském sále Muzea 
Cheb uskutečnil již 8. ročník krajského 
semináře kronikářů obcí a  měst Karlo-
varského kraje. V rozpočtu kraje v roce 
2012 byla na projekty v oblasti kultury 
vyčleněna částka cca 7,1 mil. Kč. Z této 
částky bylo na podporu významných 
projektů vyčleněno cca 4,1 mil. Kč, na 
podporu ostatních projektů částka cca 
1,4 mil. Kč a částka 1,6 mil. Kč byla ur-
čena na zkvalitnění kulturní nabídky pro 
veřejnost, konkrétně na podporu čin-
nosti profesionálních souborů divadel 
a  symfonických orchestrů v  Karlovar-
ském kraji (Západočeský symfonický or-
chestr, Karlovarský symfonický orchestr, 
Západočeské divadlo Cheb, Karlovarské 
hudební divadlo, Karlovarské městské 
divadlo). V roce 2012 bylo podáno cel-
kem 154 žádostí s  celkovou požado-
vanou částkou přesahující 17 mil. Kč. 
V  rozpočtu kraje bylo na obnovu kul-
turních památek a památkově hodnot-
ných objektů pro rok 2012 vyčleněno 
5,5 mil. Kč. Oddělení památkové péče 
zajiš	ovalo administrování poskytování 
příspěvků v rámci dotačního titulu Pro-
gramu regenerace městských památko-
vých rezervací a  městských památko-
vých zón vyhlašovaného Ministerstvem 

kultury ČR. Karlovarský kraj také rozvíjel 
záměr nominace tzv. Západočeského lá-
zeňského trojúhelníku (částí historických 
center měst Karlovy Vary, Mariánské 
Lázně a  Františkovy Lázně) na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Co se týče 
„Hornické a kulturní krajiny Krušnohoří/
Montanregion Erzgebirge“ v roce 2012 
byla zpracována nominační dokumen-
tace. Byla navázána oficiální spolupráce 
mezi Českou republikou kultury a Svo-
bodným státem Sasko. Vyústěním této 
spolupráce bylo podání, tentokrát již 
společné, německo-české žádosti o zá-
pis do Centra Světového dědictví v Pa-
říži. Karlovarský kraj usiloval o Vytvoření 
značky a  turistického portálu Živý kraj 
i  prostřednictvím Regionální konferen-
ce cestovního ruchu. Dále realizoval ve-
letrhy a prezentace v rámci cestovního 
ruchu v ČR i zahraničí a spolupracoval 
s agenturou Czechtourism.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V  roce 2012 probíhaly práce v  rámci 
dvou žádostí na projektu „Implemen-
tace a  péče o  území soustavy Natura 
2000 v Karlovarském kraji“, ve kterém je 
předmětem podpory implementace vy-
braných území soustavy NATURA 2000. 
Karlovarský kraj v roce 2012 podal 3 žá-
dosti do Operačního programu životního 
prostředí na zajištění managementu čtyř 
ZCHÚ a  evropsky významných lokalit 
v  Karlovarském kraji. Karlovarský kraj 
zpracoval projekt „Riziková území při 
extrémních přívalových srážkách“. Cílem 
projektu bylo na území Karlovarského 
kraje identifikovat a vymezit oblasti rizi-
kové z hlediska vzniku povodní z příva-
lových srážek a identifikovat obce, které 
by mohly být zasaženy tzv. bleskovou 
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povodní. V  rámci projektu „Aktualiza-
ce dPP Karlovarského kraje s  podrob-
ností do území ORP Aš, Cheb, Karlovy 
Vary, Sokolov a Ostrov“ financovaného 
z Operačního programu Životní prostře-
dí bylo vytvořeno 5 nových povodňo-
vých plánů obcí s rozšířenou působností 
a původní digitální povodňový plán Kar-
lovarského kraje prošel kompletní aktua-
lizací včetně softwarové aktualizace.
Karlovarský kraj v listopadu 2012 dokon-
čil přípravu a  podal žádost o  finanční 
podporu z Operačního programu životní 
prostředí na projekt „Omezení výskytu 
invazních rostlin v Karlovarském kraji“. 
V  rámci společných projektů s  obalo-
vými a odpadovými společnostmi EKO-
-KOM a.s., Elektrowin a.s. a Asekol s.r.o. 
byly realizovány aktivity na podporu 
a propagaci třídění odpadů. 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
V rámci Programu obnovy venkova, po-
řizování Územně plánovacích podkladů, 
podpory rozvoje cyklistické infrastruk-
tury a  podpory budování a  údržby ly-
žařských a  běžeckých tras kraj spolufi-
nancoval celkem 151 projektů za 24,35 
mil. Kč. V roce 2012 byl vyhlášen nový 
dotační titul „Inovační vouchery“ na 
podporu spolupráce podnikatelského 
sektoru a  vědecko-výzkumných institu-
cí, kde bylo podpořeno dalších 11 pro-
jektů za 1,665 mil. Kč. Aktivity odboru 
a  Karlovarského kraje byly prezentová-
ny na několika výstavách např. URBIS 
INVEST, FOR BIKES, Má Vlast atd. Tra-
dičně se uskutečnila soutěž „Vesnice 
roku 2012“, které se zúčastnilo 19 obcí. 
V roce 2012 byla aktualizována Zpráva 
o  uplatňování Zásad územního rozvo-

je Karlovarského kraje a Územní studie 
rozvoje a  využitelnosti letiště Karlovy 
Vary. Bylo dokončeno zpracování doku-
mentace Koncepce běžeckého lyžování 
v  Krušných horách a  realizován pro-
jekt Koordinovaného pořízení a  správy 
územně analytických podkladů. Odbor 
regionálního rozvoje administroval pro-
gramy přeshraniční spolupráce Cíl 3 
ČR – Sasko, Cíl 3 ČR – Bavorsko. V roce 
2012 bylo žadatelům z  Karlovarského 
kraje schváleno 18 projektů za cca 4 mil. 
EUR. V rámci Odboru regionálního roz-
voje byla realizována řada individuálních 
projektů. Agentura projektového a do-
tačního managementu p.o. zajiš	ovala 
přípravu a  realizaci vybraných projektů 
kraje a  jeho příspěvkových organizací. 
Jednalo se např. o  projekty: Dopravní 
terminál Mariánské Lázně a  Cheb, Re-
vitalizace Centra vzdělávání Integrované 
střední školy technické a  ekonomické 
Sokolov, Udržitelnost dostupnosti kraj-
ské sítě sociálních služeb, Podpora soci-
álního začleňování příslušníků sociálně 
vyloučených aktivit, Inovace školského 
portálu Karlovarského kraje atd. Karlo-
varská agentura rozvoje podnikání spo-
lupracovala s partnery v oblasti podpory 
podnikání a inovací, připravovala doku-
mentaci pro projekt Vědeckotechnický 
park Karlovarského kraje a projekt Infor-
mačně vzdělávacího střediska Karlovar-
ského kraje. 

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Většina legislativní činnosti kraje je sou-
středěna do legislativního a  právního 
odboru krajského úřadu a  pokrývá ši-
rokou oblast veřejného a  soukromého 
práva, a	 už se jedná o  samostatnou 
působnost Karlovarského kraje nebo 

přenesenou působnost krajského úřadu. 
Odbor legislativní a  právní připravoval 
materiály pro jednání orgánů kraje, za-
jiš	oval plnění povinnosti Karlovarského 
kraje v oblasti evidence podpor malého 
rozsahu, v okruhu své působnosti vymá-
hal pohledávky, podával žalobní návrhy 
a zpracovával vyjádření k soudům, pro 
orgány činné v trestním řízení při pode-
zření ze spáchání trestního činu apod. Po 
většinu roku prováděli pracovníci odboru 
agendu cenové kontroly a evidenci cen 
v  provozovnách služeb a  prodejnách. 
Zjištěné nedostatky byly většinou drob-
ného charakteru, byly odstraněny na 
místě, a tak nebylo nutné zahájit žádné 
správní řízení pro porušení zákona, jehož 
výsledkem by bylo případné udělení po-
kuty. Celkově lze konstatovat, že v prů-
běhu roku 2012 došlo k rozšíření kont-
roly a prohloubení kvality realizovaných 
právních úkonů a  aktů Karlovarského 
kraje a Krajského úřadu a současně ke 
zvýšení rychlosti při vyřizování požadav-
ků jednotlivých odborů krajského úřadu 
a příspěvkových organizací.
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Královéhradecký kraj byl v nedávném unikátním srovnávacím výzkumu zvolen za nejlepší Místo pro život 2012. Tento 
titul si nezasloužil pouhou náhodou. Statistická data hovoří jasně, region se může pochlubit dobrým životním pro-
středím, kvalitní dopravní infrastrukturou, vysokým standardem svých zdravotnických i sociálních zařízení a kvalitním 
vzděláváním. Kraji se daří rozvíjet průmyslové zóny v Kvasinách i ve Vrchlabí, které jsou důležité pro rozvoj ekonomiky 
a nabízí mnoho pracovních příležitostí. S pomocí evropských dotací pak investuje do všech důležitých oblastí, které jsou 
strategické pro další rozvoj regionu. Stranou zájmu nezůstává ani pohraničí. Díky společným česko-polským projektům 
se zde daří stavět silnice, cyklostezky, podporovat turistický ruch i podnikání, zlepšovat životní prostředí. Českým a pol-
ským partnerům se podařilo získat již kolem dvou miliard korun a z Bruselu letos minimálně přijde na tyto účely ještě 
dalších 250 milionů.

Královéhradecký kraj nabízí mnoho možností pro podnikání – pro silné a velké investory i pro drobné soukromníky. 
Snaží se dlouhodobě vytvářet příznivé prostředí, které bude podnikání rozvíjet a podporovat. Region také patří k nej-
oblíbenějším destinacím, kam směřují turisté. Lákají je hlavně nejvyšší české hory Krkonoše, Zoologická zahrada ve Dvoře 
Králové nad Labem i množství dalších přírodních a historických památek.

Lubomír Franc
hejtman Královehradeckého kraje
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EKONOMIKA
Zatímco důsledky ekonomické krize loni 
naplno zasáhly soukromý i veřejný sektor 
a nejedna firma či instituce zaznamena-
la hluboký propad, Královéhradecký kraj 
dokázal své finance stabilizovat. Hospo-
daření Královéhradeckého kraje skončilo 
v roce 2012 schodkem 65 milionů korun 
proti plánovanému schodku ve výši 921 
milionů. Ekonomický výsledek kraje byl 
tedy o 856 milionů korun lepší, než bylo 
původně zamýšleno. Z  přebytku hos-
podaření má kraj k dispozici na letošní 
rok zhruba 130 milionů, což s rezervou 
rozpočtu 2013 ve výši dalších 80 milionů 
korun tvoří jistotu pro případ, že bude 
nutné v  některých klíčových odvětvích 
nepředvídatelně navýšit výdaje. Králo-
véhradecký kraj dokázal dosáhnout pří-
znivého výsledku hospodaření především 
díky úsporám ve výdajích. Podařilo se mu 
tak ušetřit 811 milionů korun. Zápasit 
musel kromě výpadku daňových příjmů 
i s nařízením státu o navýšení DPH, kte-
ré se do ekonomiky kraje promítne rov-
něž v letošním roce. Rizikem pro krajský 
rozpočet je také nová úhradová vyhláška 
ministerstva zdravotnictví, která znevý-
hodňuje krajské nemocnice a  připraví 
je odhadem o  100 milionů korun od 
zdravotních pojiš	oven. Kraj se bude na 
všechna rizika opět důsledně připravovat 
i  za cenu nutných úspor ve vybraných 
odvětvích. Nadále chce však podporovat 
investice. Pokračovat bude snaha o  to, 
aby organizace kraje snižovaly své pro-
vozní výdaje. Kraj si také nebude brát 
úvěry či ručit za projekty jiných subjektů 
a organizací. Úspor chce dosáhnout na-
příklad i ve spolupráci s obcemi a městy, 
které by se měly více než dosud podílet 
na zajištění veřejné dopravy. Dlouhodo-

bým záměrem kraje je, aby jeho rozpo-
čet byl vyrovnaný. 

DOPRAVA
Doprava patří ke kapitolám s největším 
rozpočtem. Zároveň je však oblastí, kde 
se peněz stále nedostává. Kraje kdysi pře-
vzali od státu silnice druhé a třetí třídy ve 
stavu, kdy na nich byl v každém regionu 
několikamiliardový dluh. Ten jen v Krá-
lovéhradeckém kraji od té doby vzrostl 
na minimálně osm miliard korun. Kraj 
každoročně posílá více než 600 milionů 
korun na zajištění dopravní obslužnosti 
a  investuje stovky milionů do rekon-
strukcí silnic. Silniční sí	 v regionu se daří 
udržovat v dobrém stavu jen díky tomu, 
že Královéhradecký kraj úspěšně získává 
dotace z Evropské unie. Do regionu se 
již na tyto účely podařilo získat z Bruselu 
kolem dvou miliard korun. V  průměru 
přibližně půl miliardy korun ročně stačí 
na to, aby kraj zabránil dramatickému 
prohlubování dluhu na silnicích a  udr-
žel je ve slušném stavu. Do budoucna 
však tento model nebude stačit. Je proto 
nutné nastolit otázku, jakým způsobem 
dopravní infrastrukturu do budoucna fi-
nancovat a  jaká nastavit pravidla. Zvý-
šit by se měl zejména podíl financování 
ze strany státu. Královéhradecký kraj již 
v roce 2012 musel přistoupit k tomu, že 
začal vypracovávat „prioritní silniční sí	“ 
na svém území. Stanoví tak nejdůležitější 
komunikace, kterým bude muset věno-
vat největší pozornost. V  loňském roce 
začaly přípravné práce na dotažení dálni-
ce D11 do Hradce Králové. Tato důležitá 
komunikace by snad konečně měla být 
hotová do konce roku 2014. Prioritou 
kraje ale je, aby její stavba dál pokračo-
vala směrem k polským hranicím.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Během roku 2012 pokračovala v regio-
nu citlivá optimalizace regionálního škol-
ství. Demografická křivka je neúprosná, 
absolventů devátých ročníků základních 
škol je stále méně a je nutné sí	 škol to-
muto faktu přizpůsobit. Kraj pouze ome-
zuje počty tříd v prvních ročnících někte-
rých škol či přistupuje ke slučování škol. 
Žádnou školu ale nezrušil a  ani v  bu-
doucnu touto cestou jít nechce. Podaři-
la se řada významných investic. Školy se 
průběžně opravují a modernizují. Velmi 
úspěšným projektem bylo další zdokona-
lování center odborného vzdělávání za 
téměř 200 milionů korun z EU. Centra 
slouží krajským školám, ale i  celoživot-
nímu vzdělávání. Budou vylepšovat pří-
sun nedostatkových profesí na trh práce. 
Jedním z  dalších současných význam-
ných projektů je mimo jiné rekonstrukce 
historicky cenné budovy Gymnázia J. K. 
Tyla v Hradci Králové za asi 70 milionů 
korun. Kraj nadále pokračoval v podpo-
ře technického školství i formou prospě-
chových stipendií, které uděluje žákům 
vybraných oborů. 

ZDRAVOTNICTVÍ 
V  duchu nedávno dokončené koncep-
ce krajského zdravotnictví, kterou se řídí 
a  která bude udávat směr této oblasti 
i  na další léta, pokračovala stabilizace 
hospodaření oblastních nemocnic v Ná-
chodě, Trutnově, Jičíně, Rychnově nad 
Kněžnou a Městské nemocnice ve Dvo-
ře Králové nad Labem. Díky centrálním 
nákupům se mu rovněž podařilo snížit 
jejich náklady. Krajské nemocnice se 
daří dále vylepšovat a modernizovat jak 
z hlediska jejich vybavení, tak i zázemí 
pro pacienty, lékaře a další zdravotnický 

personál. Vedení krajského zdravotnictví 
spustilo na konci roku 2012 fúzi nemoc-
nic v Náchodě a v Rychnově nad Kněž-
nou. Ta má zabezpečit kvalitu a dostup-
nost zdravotní péče pro jejich spádové 
oblasti. Spojení obou nemocnic zároveň 
umožní snížit problémy, se kterými se 
tato zdravotnická zařízení potýkají: stabi-
lizaci ekonomiky rychnovské nemocnice 
a zajištění odborného zázemí během ne-
zbytných stavebních prací v náchodské 
nemocnici.

SOCIÁLNÍ VĚCI
Postupně se podařilo dokončit rozsáhlou 
modernizaci sociálních zařízení spravova-
ných krajem. V současné době lze říci, že 
velká většina domovů důchodců a ústa-
vů sociální péče poskytuje svým klientům 
důstojné zázemí. Královéhradecký kraj 
v  sociální oblasti pokračoval i  v  pro-
jektech financovaných Evropskou unií, 
které pomáhají například se vzděláváním 
sociálních pracovníků či integrací sociál-
ně vyloučených. Na tyto účely získal již 
stovky milionů z  evropských dotačních 
programů. Kraji se daří držet na dobré 
úrovni i  financování sociálních služeb, 
přestože to představuje pro jeho rozpo-
čet značnou zátěž. Stát bohužel v  této 
oblasti neposkytuje krajům podporu 
a snaží se dotace na tyto účely neustále 
krátit. Mezi priority kraje patří i další roz-
voj rodinné politiky a rovných příležitostí 
či prevence kriminality a  protidrogová 
politika.

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE
Královéhradecký kraj zřizuje na svém 
území deset příspěvkových organizací 
v oblasti kultury. Celková výše příspěvku 
na jejich provoz z  rozpočtu kraje činila 
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126,3 miliónů Kč, výnosy z  vlastní čin-
nosti organizací dosáhly 31,4 miliónů Kč. 
Průměrný přepočtený počet zaměstnan-
ců činil 274. Hodnota majetku kraje svě-
řeného těmto organizacím činila 650 
miliónů Kč.
Největší organizací je Studijní a vědec-
ká knihovna v Hradci Králové. Knihovní 
fond činí 1,3 miliónu jednotek. Muzeu 
východních Čech v  Hradci Králové byl 
Radou pro vědu a výzkum ČR přiznán 
statut výzkumné organizace 1. stupně, 
muzeum otevřelo novou expozici v no-
vostavbě Muzea války 1866 na Chlumu 
a provádělo archeologický výzkum před 
dostavbou dálnice D 1. Regionální mu-
zea v Jičíně, Náchodě a v Rychnově nad 
Kněžnou plnila své úkoly spojené s péčí 
o sbírky. Rychnovské muzeum navíc ří-
dilo rekonstrukci své pobočky – Muzea 
krajky ve Vamberku. Totéž platí o Gale-
rii výtvarného umění v Náchodě a Ga-
lerii moderního umění v Hradci Králové. 
Všechny sbírkotvorné instituce spravují 
sbírky o  počtu 660 tisíc evidenčních, 
což znamená téměř 2  milióny sbírko-
vých předmětů. Hvězdárna a  planetá-
rium v  Hradci Králové vedle základní 
činnosti zaměřené na školní mládež 
věnovala hodně úsilí projektu nového 
digitálního planetária. Na spolupráci 
s mládeží je zaměřená také Hvězdárna 
v  Úpici. Významnou podporu nepro-
fesionální kultuře poskytuje Středisko 
amatérské kultury Impuls. Kraj je spolu-
zakladatelem čtyř obecně prospěšných 
společností a finančně přispívá na jejich 
provoz. V  rámci dotační strategie kra-
je byly na podporu kultury a  obnovy 
památek vyhlášeny tři dotační progra-
my. Každoročně je také přímo finančně 
podporováno dvacet nejvýznamnějších 

kulturních akcí, které se konají pod tr-
valou záštitou rady kraje. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V rámci plnění úkolů a cílů vyplývajících 
z koncepčních dokumentů a legislativy 
v oblasti životního prostředí bylo v roce 
2012 úspěšně navázáno na předcházející 
období. Významná pozornost byla věno-
vána rozvoji vodohospodářské infrastruk-
tury malých obcí, kam směřovaly inves-
tiční dotace v celkové výši 66 mil. Kč, na 
hospodaření v  lesích bylo vynaloženo 
formou samostatného dotačního progra-
mu téměř 20 mil. Kč. Významnou pod-
poru věnoval Královéhradecký kraj na 
rozvoj environmentální výchovy (EVVO) 
formou zakázky krajského koordinátora 
EVVO nebo v  rámci individuálních pro-
jektů. Tradiční pozornost byla věnována 
potřebné propagaci zemědělství a míst-
ní potravinářské produkce, byly realizo-
vány tradiční Královéhradecké krajské 
dožínky a soutěž Potravina a potravinář 
roku. V oblasti ochrany přírody a krajiny 
bylo vynaloženo úsilí pokračující přípravě 
a vyhlašování zvláště chráněných území 
a území soustavy NATURA 2000, a péči 
o  zvláště chráněná území. Královéhra-
decký kraj je rovněž zapojen a finančně 
se podílí na společných projektech v ob-
lasti rozvoje odpadového hospodářství 
v obcích, protipovodňové ochrany nebo 
přípravy plánu oblasti povodí Labe.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Přes dopady hospodářské krize se po-
dařilo nekrátit krajem nabízené dotační 
tituly. Ty i v loni dosahovaly desítek mi-
lionů korun. Například v programu ob-
novy venkova rozdělil malým obcím na 

jejich rozvojové projekty zhruba 40 mi-
lionů korun. Za devět let existence to-
hoto programu již Královéhradecký kraj 
dal obcím na dotacích zhruba 400 mi-
lionů. Další finance jim poslal mimo 
jiné také na malé vodohospodářské 
projekty – vodovody a kanalizace. Dále 
kraj jako každoročně poskytl dotace 
v  oblasti kultury na obnovu památek, 
v oblasti životního prostředí i vzdělává-
ní. Kraj se intenzivně věnoval i podpo-
ře cestovního ruchu. Díky jeho dotacím 
se například upravují běžkařské stopy, 
rozvíjí sí	 cyklostezek, jezdí cyklobusy. 
Kraj rovněž pokračoval ve své propagaci 
doma i v zahraničí, tvorbě portálu ces-
tovního ruchu a datového skladu, prů-
zkumech. Umožnil mu to projekt cílené 
prezentace a propagace, na který získal 
finance z Evropské unie. Region nadále 
úspěšně čerpal finance z programů Ev-
ropské unie, díky kterým mohl rozvíjet 
všechny své strategické oblasti, zejména 
dopravu, zdravotnictví, školství či sociál-
ní oblast. Zahájil kroky vedoucí k tomu, 
aby mohl evropskou podporu efektivně 
čerpat i v následujícím období. 

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
V  roce 2012 Královéhradecký kraj ne-
předložil žádný návrh Poslanecké sně-
movně Parlamentu ČR v  rámci záko-
nodárné iniciativy kraje. Ve sledovaném 
období byla Zastupitelstvem Královéhra-
deckého kraje schválena jedna obecně 
závazná vyhláška č. 5/2012, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška Králo-
véhradeckého kraje č. 3/2004 – vyhlá-
šení závazné části Plánu odpadového 
hospodářství Královéhradeckého kraje. 
Rada Královéhradeckého kraje v  roce 
2012 přijala a  následně publikovala ve 

Věstníku právních předpisů kraje celkem 
12 nařízení Královéhradeckého kraje:
č. 1/2012 – plošné pokrytí území 
kraje jednotkami požární ochrany; 
č. 2/2012 – o  zřízení přírodní památky 
Zadní Machová; č. 3/2012 – o  zřízení 
přírodní památky Opočno
č. 4/2012 – o  zřízení přírodní památ-
ky Lukavský potok; č. 6/2012 – o  zří-
zení přírodní památky Žaltman; 
č. 7/2012 – o  zřízení přírodní památ-
ky Stará Metuje; č. 8/2012 – o  zříze-
ní přírodní památky Na Plachtě 3; 
č. 9/2012 – o  zřízení přírodní památ-
ky Březinka; č. 10/2012 – o  zřízení 
přírodní památky Rybník Spáleniště; 
č. 11/2012 – o  zřízení přírodní pa-
mátky Bystřice; č. 12/2012 – o  zří-
zení přírodní památky Údolí Javorky; 
č. 13/2012 – o zřízení přírodní památky 
Údolí Bystřice
V  roce 2012 se v  Královéhradeckém 
kraji konaly nové volby do zastupitelstev 
obcí, a to konkrétně 14. 7. 2012 v obci 
Úlibice okr. Jičín a Zdobnice okr. Rych-
nov nad Kněžnou. Kromě připomínko-
vání celé řady právních předpisů byla 
v oblasti legislativně právní činnost za-
měřena na přípravu reformy občanské-
ho práva a zavedení nové právní úpravy 
v oblasti kontroly.
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Pardubický kraj zakončil v roce 2012 čtyřleté období koalice České strany sociálně demokratické a Koalice pro Pardubic-
ký kraj. V říjnových volbách zvítězila opět ČSSD, která do nové krajské vlády přizvala znovu Koalici pro Pardubický kraj 
a nově také Stranu práv občanů Zemanovci. Opozičními stranami se staly Komunistická strana Čech a Moravy, Občanská 
demokratická strana a TOP O9 a STAN. Nová krajská koalice navazuje na předchozí čtyři roky a vytýčila si několik zásad-
ních úkolů. K prioritám patří dlouhodobě udržitelný rozpočet, zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro všechny 
občany kraje s ponecháním všech pěti nemocnic ve stoprocentním vlastnictví Pardubického kraje a řešení oprávněných 
připomínek na dopravní obslužnost. Ve školství pokračujeme v systémových změnách a také v podpoře technických 
oborů. V sociální oblasti se naše pozornost soustředí na ohrožené rodiny, děti, seniory a zdravotně postižené. Stranou 
nezůstává ochrana životního prostředí a podpora místních zemědělců a dobrovolných hasičů.

Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje
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EKONOMIKA
Příjmy rozpočtu Pardubického kraje do-
sáhly v  roce 2012 téměř 7,65 mld. Kč. 
Rozhodující podíl na jejich celkovém ob-
jemu měly dotace ze státního rozpočtu 
a  příjmy z  evropských fondů. Druhou 
nejvýznamnější příjmovou položkou 
rozpočtu je podíl kraje na celostátním 
výnosu sdílených daní. Výdaje rozpočtu 
Pardubického kraje po konsolidaci do-
sáhly v  roce 2012 téměř 7,37 mld. Kč. 
Z  celkového objemu výdajů činily běž-
né výdaje cca 6,93 mld. Kč a kapitálové 
výdaje 0,44 mld. Kč. Největší objem vý-
dajů byl opětovně vynaložen na školství 
a sport (4,53 mld. Kč), na dopravu (1,24 
mld. Kč, z toho na dopravní obslužnost 
0,79 mld. Kč), na sociální služby (0,2 
mld. Kč), na zdravotnictví (0,33 mld. Kč), 
na investiční akce kraje bez evropských 
projektů (0,13 mld. Kč) apod. Výda-
je na „tvrdé“ projekty kofinancované 
z  evropských fondů činily celkem 0,12 
mld. Kč, z toho 0,05 mld. Kč bylo vyna-
loženo z vlastních zdrojů a 0,07 mld. Kč 
činí dotace ze státního rozpočtu a  ev-
ropských fondů. Závěrem lze zkonstato-
vat, že hospodaření Pardubického kraje 
v roce 2012 skončilo přebytkem 282,36 
mil. Kč, ačkoliv rozpočet předpokládal 
schodek hospodaření 409,22 mil. Kč. 

DOPRAVA
Pardubický kraj v  roce 2012 na silniční 
síti, která je v  jeho majetku, dokončil 
čtyři investiční akce v  celkové hodnotě 
132 mil. Kč. V rámci regionálního ope-
račního programu NUTS II Severovýchod 
byla dokončena modernizace silnice 
II/315 Choceň – Loučky v  celkové hod-
notě díla 102,3 mil. Kč. Dále byla dokon-
čena obnova silnice III/3051 v úseku ki-

lometrů 8,914 – 9,156 a obnova mostu 
ev.  č.  340 008 Úhřetická Lhota v  cel-
kové hodnotě díla 28,3 mil. Kč. V rámci 
programu OPPS CZ-PL byl realizováno 
rozšíření odpočinkového místa pro tu-
risty Mladkov-Petrovičky/Kamienczyk 
v celkové hodnotě přes 1,4 mil. Kč. 
V  oblasti autobusové dopravy bylo 
v  rámci závazku veřejné služby realizo-
váno dopravci 18,9 mil. km, v  oblasti 
drážní dopravy bylo realizováno 4,8 mil. 
vlkm a  v  oblasti trolejbusové dopravy 
bylo realizováno 166,8 tis. km. Celková 
dotace Pardubického kraje činila 803,5 
mil. Kč. Na této dotaci Pardubického kra-
je se v oblasti drážní dopravy podílel stát 
částkou ve výši 135,4 mil. Kč.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Pardubický kraj k 1. lednu 2012 zřizoval 
85 škol a  školských zařízení s  právním 
postavením příspěvkových organizací. Na 
počátku školního roku 2012/2013 bylo 
ve středních školách zřizovaných Pardu-
bickým krajem o  1421 žáků méně než 
v předchozím školním roce. Tento pokles 
byl výrazně ovlivněn stále se snižujícím 
počtem žáků odcházejících z  devátých 
ročníků základních škol, což vedlo k dal-
šímu slučování a splynutí škol. Zřizovatel-
ské kompetence k základním uměleckým 
školám byly převedeny na města. 
Střední odborné vzdělávání bylo opět 
podpořeno zavedením prospěchových 
stipendií v oborech vzdělání, po jejichž 
absolventech je poptávka na trhu práce. 
Mezi podporované obory vzdělání patří 
například obráběč kovů, strojní mecha-
nik, kominík, zedník, tesař, vodař a che-
mik. Již podruhé se na středních školách 
s  maturitními obory konaly přijímací 
zkoušky podle jednotného zadání. Na 

základě zkušeností z předešlého školní-
ho roku byly nastaveny bodové hranice 
potřebné pro přijetí uchazeče odlišně 
pro obory vzdělání gymnázium, obchod-
ní akademie a  pro ostatní obory vzdě-
lání. Pedagogové základních a středních 
škol hodnotí přijímací zkoušky kladně, 
nebo	 se žáci více učí a do středních škol 
přicházejí lépe připraveni.

ZDRAVOTNICTVÍ
K 31. prosinci 2012 byl Pardubický kraj 
zakladatelem pěti akciových společnos-
tí (nemocnice s  akutní lůžkovou péčí 
v Chrudimi, Litomyšli, Pardubicích, Svi-
tavách a Ústí nad Orlicí) a zřizovatelem 
deseti příspěvkových organizací – Zdra-
votnické záchranné služby Pardubické-
ho kraje, tří lůžkových zařízení s  lůžky 
následné péče (Vysokomýtská nemocni-
ce, Nemocnice následné péče Moravská 
Třebová, Léčebna dlouhodobě nemoc-
ných Rybitví), tří odborných léčebných 
ústavů (OLÚ Jevíčko, OLÚ Albertinum 
Žamberk, Rehabilitační ústav Brandýs 
nad Orlicí) a tří zvláštních dětských zaří-
zení (Dětské centrum Veská, Dětský do-
mov Holice a Kojenecký ústav a dětský 
domov Svitavy).
V  tomto roce bylo dokončeno něko-
lik investičních akcí: Litomyšlská ne-
mocnice, a. s., čistírna odpadních vod, 
investováno 2 960 217,60 Kč, Chru-
dimská nemocnice, a. s., centrální ste-
rilizace, investováno 21 004 730,64 Kč, 
Pardubická krajská nemocnice, a. s., 
rekonstrukce neurologie, 1. etapa, in-
vestováno 14 261 750,09 Kč, Zdravot-
nická záchranná služba Pardubického 
kraje, stavební úpravy garáží sanitních 
vozů – výjezdové stanoviště Chrudim 
(rekonstrukce podlahové krytiny), inves-

továno 415 182 Kč, Rehabilitační ústav 
Brandýs nad Orlicí, stavební rekonstruk-
ce centrální budovy – výměna rozvodů, 
stavební úpravy, další etapy a přístavba 
traktu, investováno 6 990 000 Kč (akce 
financovaná do roku 2016), Dětské 
centrum Veská, rekonstrukce plynové 
kotelny, investováno 1 223 346 Kč, Vy-
sokomýtská nemocnice, elektronický 
zabezpečovací systém proti neoprávně-
nému vniknutí, investováno 90 000 Kč. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
Jedním z  nejdůležitějších zdrojů finan-
cování sociálních služeb jsou dotace ze 
státního rozpočtu, které od roku 2009 
stále klesají. V roce 2012 došlo k další-
mu poklesu dotací ze státního rozpočtu 
určených na sociální služby poskytova-
né v  souladu se zákonem o  sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. Pardubický 
kraj na tuto situaci reagoval tím, že kro-
mě zvýšené podpory svým zřizovaným 
organizacím poskytl dotace i  pobyto-
vým zařízením, kde zřizovatelem není. 
Významnou podporou pro zachování 
neziskového sektoru v sociální oblasti je 
poskytování grantů v rámci každoročně 
vyhlašovaného grantového řízení. 
Pardubický kraj je zřizovatelem devíti 
příspěvkových organizací v  oblasti so-
ciální péče a celkový příspěvek na pro-
voz z  rozpočtu kraje v  roce 2012 byl 
59 835 tis. Kč. Z  toho pro domovy pro 
klienty se zdravotním postižením bylo 
určeno 45 022 tis. Kč, pro domov pro 
seniory a domovy se zvláštním režimem 
11 218 tis. Kč a pro Poradnu pro rodinu 
Pardubického kraje 3 595 tis. Kč. 
V roce 2012 byly ukončeny aktivity indi-
viduálního projektu Podpora dostupnosti 
a kvality sociálních služeb v Pardubickém 
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kraji, uskutečnil se sběr dat o sociálních 
službách za rok 2011 a byly zpracovány 
analýzy služeb. Databáze byla propojena 
s  online katalogem sociálních služeb, 
který poskytuje široké veřejnosti základ-
ní přehled nabídky sociálních služeb na 
území Pardubického kraje a  umožňuje 
dle různých kritérií vyhledat vhodnou 
službu (www.socialnisluzbypk.cz).

KULTURA
Oddělení kultury a  památkové péče 
zajiš	ovalo zřizovatelské funkce k  šesti 
příspěvkovým organizacím. Jsou to Vý-
chodočeské muzeum v Pardubicích, Re-
gionální muzeum v Chrudimi, Regionální 
muzeum ve Vysokém Mýtě, Regionální 
muzeum v  Litomyšli, Krajská knihovna 
v  Pardubicích a  Východočeská galerie 
v Pardubicích. V roce 2012 tyto organi-
zace zaměstnávaly celkem 174 pracovní-
ků na přepočtený úvazek a příspěvek na 
jejich provoz dosáhl výše 89 655 tis. Kč. 
Krajskou knihovnu osobně i  virtuálně 
navštívilo 450 tisíc čtenářů. Východo-
české muzeum v  Pardubicích se stalo 
jedním z hlavních pořadatelů oslav Per-
nštejnského roku. Východočeská galerie 
představila dílo Antonína Chittussiho au-
torskou výstavou. V Regionálním muzeu 
v Chrudimi byla otevřena stálá expozice 
Alfonse Muchy. Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě restaurovalo unikátní dět-
ský automobil, který pocházel z  místní 
firmy Josefa Sodomky. Cyklus putovních 
výstav byl zahájen tématem archeologie 
s  názvem Laus archaeologiae. Zřizova-
né kulturní organizace ve spolupráci se 
středními školami kraje uspořádaly akce 
tradiční lidové kultury Velikonoce a Do-
žínky na pardubickém zámku, které se 
zaměřily na dětské návštěvníky. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Činnosti v  oblasti životního prostředí, 
zemědělství a  rozvoje venkova nemo-
hou být záležitostí jednoho volebního 
období. Proto cíle a  záměry vycházejí 
ze schválených koncepčních dokumentů 
kraje a jsou v přímé souvislosti s plány 
rozvoje obcí a  měst Pardubického kra-
je. V  roce 2012 se mimo jiné podařilo 
společně s  městem Chrudim připravit 
k zahájení sanaci staré ekologické zátě-
že v  areálu bývalého státního podniku 
Transporta Chrudim. 
V rámci Programu obnovy venkova Par-
dubického kraje bylo v roce 2012 rozdě-
leno celkem 38 820 tis. Kč na investiční 
a  běžný rozvoj samosprávných celků. 
Podpořeny byly také žádosti na podpo-
ru provozu obchodů a pojízdných pro-
dejen obcí, které nemají více než 500 
obyvatel nebo měst do 2000 obyvatel 
pro místní část, která má do 500 osob. 
Významnou podporu věnoval Pardubic-
ký kraj centrům ekologické výchovy či 
záchranným stanicím volně žijících ži-
vočichů, jako jsou Základní organizace 
ČSOP Záchranná stanice a ekocentrum 
Pasíčka, ZO ČSOP Zelené Vendolí, Eko-
centrum PALETA Pardubice, ekocentrum 
Společnosti Renata o. s. nebo záchranná 
stanice STOP Lipec.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
V  roli příjemce dotací z  evropských 
fondů se Pardubický kraj snažil využít 
veškeré možnosti k  získání finančních 
prostředků na financování projektů 
z jednotlivých operačních programů. Ke 
konci roku 2012 měl v  rámci progra-
mového období 2007 – 2013 Pardubický 
kraj zásobník obsahující 105 projektů 

s  předpokládanými celkovými výdaji ve 
výši 4,55 miliardy Kč, přičemž potenciál-
ní dotace z evropských fondů a státního 
rozpočtu je předpokládána ve výši 3,78 
miliardy Kč. Tyto projekty byly ve fázi pří-
pravy, schvalování, realizace, ukončení 
realizace či udržitelnosti. V rámci schvá-
lených projektů z evropských fondů za 
období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 
2012 obdržel Pardubický kraj dotaci ve 
výši 158 milionů Kč. 

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
V  roce 2012 nepředložil Pardubický 
kraj žádný návrh Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR v  rámci zákonodárné 
iniciativy kraje. V  témže období neby-
la Zastupitelstvem Pardubického kraje 
schválena žádná vyhláška – právní před-
pis pro území kraje vydávaný v  samo-
statné působnosti. Rada Pardubického 
kraje v roce 2012 přijala a následně byly 
vydány ve Věstníku právních předpisů 
Pardubického kraje tyto nařízení Pardu-
bického kraje – tedy prováděcí předpisy 
v  rámci výkonu přenesené působnosti: 
1/2012 – o zřízení přírodní památky Ve-
secký kopec a  vymezení jejího ochran-
ného pásma, 2/2012 – změna nařízení 
Pardubického kraje o pokrytí Pardubic-
kého kraje jednotkami požární ochrany, 
3/2012 – změna nařízení kraje o požár-
ním poplachovém plánu Pardubického 
kraje, 4/2012 – o vymezení úseku silnic 
bez zajiš	ování sjízdnosti odstraňová-
ním sněhu. Vedle zcela nových právních 
úprav, které budou mít nepochybně zá-
sadní vliv na činnost územně správních 
celků (např. reforma občanského práva, 
poci	uje Pardubický kraj trend zvyšování 
administrativní náročnosti činností za-
bezpečovaných územně správními celky 

a zvyšování právní regulace těchto čin-
ností se snahou o zavádění nových ze-
jména kontrolních mechanismů. Tomu 
se snaží čelit i vzhledem k tomu, že má 
negativní dopad na financování uvede-
ných činností.
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Prostřednictvím výroční zprávy Asociace krajů ČR předkládá Kraj Vysočina velice podrobný soubor informací vztahující 
se k práci krajské samosprávy v roce 2012. Z předložených dat je zřejmé, že vedení kraje, ale i zaměstanci Krajského 
úřadu Kraje Vysočina a všechny krajem zřizované organizace udělali maximum k zajištění rozvoje regionu, posílení jeho 
konkurenceschopnosti a odpovědně přijali výzvu k jeho dalšímu rozvoji. 

Jiří Běhounek 
hejtman Kraje Vysočina
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EKONOMIKA
Vzhledem k opatřením vlády ČR pano-
vala na konci roku 2012 při celkovém 
bilancování obava z  vývoje roku 2013. 
Největší hrozbu tvořily změny v sazbách 
DPH a  tím i  nejistota v  oblasti výno-
sů krajů ze sdílených daní. Nakonec se 
předpoklad snížené spotřeby domác-
ností a následně i snížení našich příjmů 
v oblasti DPH naplnil. K tomu pokračo-
val tlak státu směrem k  samosprávám 
měst, obcí a  krajů, snížení prostředků 
určených pro oblast zdravotnictví, sní-
žení dotací v  oblasti sociálních služeb, 
příspěvku na výkon státní správy a dal-
ších dotací poskytovaných ze státního 
rozpočtu. Lepší vývoj jiných daní (práv-
nické a  i  fyzické osoby) a  především 
dobře postavený rozpočet pomohly do-
rovnat rozpočtované příjmy roku 2012 
už v listopadu. I přes zmíněnou změnu 
chování státu k územním samosprávám 
je znovu očekáván disponibilní přebytek, 
a to v řádu několika set milionů korun. 
Byla překonána nejistota vývoje rozpoč-
tu a bylo dosaženo zisku, který umožní 
pokračovat v dalším rozvoji Kraje Vyso-
čina. Toto vše umožní mimo jiné povýšit 
Fond strategických rezerv o 166 miliónů 
korun, vložit 42 milionů korun do Fon-
du Vysočiny na další grantové rozvojové 
projekty a dodatečně posílit rozpočtové 
zdroje kraje pro rok 2013 o částku 291,5 
milionu korun. 

DOPRAVA
Kraj Vysočina je vlastníkem 4 568 kilo-
metrů silnic včetně jejich součástí a pří-
slušenství (mostů, propustků, svodidel, 
dopravního značení) na území Kraje Vy-
sočina. Celková hodnota tohoto majetku 
činí 12,767 miliardy korun. V  loňském 

roce byly připravovány a realizovány de-
sítky investičních akcí na silnicích a  na 
objektech v  majetku kraje. Na tratích 
regionu se objevily nové vlakové nízko-
podlažní soupravy Stadler, na silnicích 
pak nízkopodlažní autobusy. V  roce 
2012 bylo pokračováno v čerpání evrop-
ských dotací, zejména pak z  Regionál-
ního operačního programu Jihovýchod. 
Na modernizaci, souvislé opravy a údrž-
bu silniční sítě v Kraji Vysočina putovalo 
z krajského rozpočtu, evropských fondů 
a  státního rozpočtu více než 563 mili-
óny korun. Byly opraveny a  zmoderni-
zovány desítky kilometrů silnic. Kraj Vy-
sočina v  roce 2012 přispěl na zajištění 
základní dopravní obslužnosti na území 
regionu finančními prostředky ve výši 
523,727 miliónu korun. Doplatek na 
jednoho obyvatele kraje tak v přepočtu 
činí více jak 1 020 korun za rok. Stát pro-
střednictvím Ministerstva dopravy přispěl 
účelovými finančními prostředky ve výši 
123,097 miliónů korun. V roce 2012 po-
kračoval kraj v opravách a modernizaci 
silniční sítě, objem finančních prostředků 
je však nedostačující a stav silniční sítě se 
nadále zhoršuje. 

ŠKOLSTVÍ A SPORT
Vzdělávací soustava v  Kraji Vysočina 
čelí v současné době značnému úbytku 
žáků, který je způsoben dlouhodobě kle-
sající tendencí populační křivky. Demo-
grafický pokles se nejvíce dotýká střed-
ního školství a  nedostatek odborníků 
v technických či řemeslných profesích či 
zájemců o výzkumnou a vědeckou čin-
nost v  technických a  přírodovědných 
oborech výrazně ohrožuje ekonomic-
kou konkurenceschopnost a  inovační 
potenciál kraje. Kraj tak musí usilovat 

o  efektivnější využívání lidských i  ma-
teriálních zdrojů a účelné nastavení řídi-
cích procesů ve školství. Pokud nemá být 
střední školství vystaveno vleklé nejisto-
tě a jestliže má být zachována dostateč-
ně pestrá a přitom udržitelná vzděláva-
cí nabídka, je nutné hledat komplexní 
řešení v celém kraji. Nezanedbatelným 
faktorem udržitelné vzdělávací nabídky 
je také zájem mladých lidí o  vzdělání 
a  jejich uplatnitelnost na trhu práce. 
Posílit motivaci mladých lidí ke studiu 
lze účelnou spoluprací středních škol, 
základních škol a zaměstnavatelů. Kraj-
ská samospráva věří, že dokáže udělat 
takové kroky, které pomohou překonat 
současná rizika, a že školy v Kraji Vy-
sočina budou i v budoucnu poskytovat 
kvalitní vzdělávací nabídku přizpůso-
benou potřebám trhu práce a  budou 
z nich odcházet absolventi s kvalitním 
a odborným vzděláním.

ZDRAVOTNICTVÍ 
Vyšší kvalita zdravotnictví a  především 
necitlivé zásahy státu s  sebou přináší 
zvyšující se náklady, které nemocnice 
z  plateb od zdravotních pojiš	oven ne-
jsou schopny pokrýt. Kraje nemají téměř 
žádné možnosti, jak systém a celkovou 
koncepci zdravotnictví ovlivnit. Kraj Vy-
sočina přímo řídí pět zřizovaných nemoc-
nic, krajskou záchrannou zdravotnickou 
službu a dvě zdravotnická zařízení stálé 
péče o děti do tří let. Po celý rok bylo 
vyjednáváno o  restrukturalizaci lůžko-
vého fondu a optimalizaci sítě zdravot-
ních a sociálních služeb. Výsledkem byl 
podpis rámcových smluv nemocnic se 
zdravotními pojiš	ovnami na konci roku 
2012. Kraj za pomoci evropských peněz 
i v  roce 2012 do nemocnic investoval. 

Investice tohoto rozsahu bez peněz EU 
nejsou pro samotné nemocnice dostup-
né. Pro úsporu energií se dařilo realizo-
vat i  projekty zateplování jednotlivých 
pavilonů nemocnic. Intenzivně se kraj 
věnoval i  informačním technologiím 
pro zdravotnictví, od systému elektro-
nického předávání zdravotnické doku-
mentace přes elektronické objednávání 
pacientů do ambulancí nemocnic až po 
centralizaci ekonomických informač-
ních systémů zdravotnických organizací. 
Z významných investic roku 2012 vyniká 
pavilon urgentní a intenzívní péče v Jih-
lavě. Prostory pro urgentní příjem (emer-
gency) začaly fungovat i v nemocnicích 
v Havlíčkově Brodě a Novém Městě na 
Moravě. Ve všech nemocnicích bylo vy-
budováno technické zázemí pro video-
konference, což umožňuje jejich ope-
rativní řízení a spolupráci. Zdravotnická 
záchranná služba vyjíždí k  pacientům 
v  Počátkách a  Třebíči z  nových zákla-
den, k dispozici má další čtyři nové sanit-
ky. Kraj Vysočina prokázal svou vysokou 
úroveň i  v  oblasti zlepšování bezpečí 
pacientů. Byl rozběhnut již 5. ročník ce-
lostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“, 
jež hodnotí a oceňuje nejlepší projekty, 
kterými zdravotnická zařízení přispívají 
ke zvýšení bezpečí pacientů při poskyto-
vání péče. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
Sociální služby mají v Kraji Vysočina ne-
zastupitelnou úlohu. Služby jsou převáž-
ně poskytovány v  domácím prostředí, 
tedy formou terénních služeb, ambulant-
ně nebo pobytově v zařízeních sociální 
péče. Stále dochází ke krácení finanční 
podpory ze strany státu, kraj se snaží 
potřebné služby udržet. S  ohledem na 
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budoucnost je rovněž potřebná inten-
zivní podpora služeb, jakými jsou pečo-
vatelská služba, centra denních služeb 
pro určité skupiny klientů a dále i rozvoj 
chráněných dílen a chráněného bydlení, 
a to v rámci humanizace a transforma-
ce sociálních služeb na Vysočině. I když 
rok 2012 nebyl bez překážek, podaři-
lo se potřebné služby udržet a  mnohé 
z  nich rozvíjet. Úspěšně byla dokonče-
na rekonstrukce celého objektu Domova 
důchodců ve Ž�írci a v létě se sem vrátili 
klienti z Havlíčkova Brodu. Své obyvate-
lé má také čtveřice domů ve Velké Bíteši 
a v Náměšti nad Oslavou, kam se v rám-
ci transformačního procesu přestěhovala 
část klientů z Domova bez zámku. Kraj si 
je dobře vědom toho, že činnost v oblas-
ti humanizace a transformace sociálních 
služeb představuje základ v rozvoji soci-
ální péče o osoby s handicapem a oso-
by jakkoliv společensky znevýhodněné. 
Tento proces byl zahájen jako komplexní 
pojetí možných přístupů k lidem s men-
tálním handicapem. Úspěšně byl připra-
ven transformační plán ÚSP v Jinošově, 
který dokazuje, že jsme schopni pracovat 
na velkých projektech. Nic tak nebrání 
tomu, aby postupně byly transformová-
ny ÚSP v Těchobuzi, Křižanově a Ledči 
nad Sázavou. 
V Kraji Vysočina se daří akcentovat pro-
rodinnou politiku coby plnohodnotnou 
regionální politiku, která bude dále cíle-
ně rozvíjena a  její opatření posilována. 
Přes všechny problémy je kvalita sociál-
ních služeb nadále dominantním cílem 
Kraje Vysočina i  pro budoucnost. Pro 
další rozvoj je důležité, aby se kraj více 
zaměřil na koncept stárnutí populace 
a nastavil svoje služby tak, aby byly co 
nejvíce dostupné klientům. 

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
V  roce 2012 Vysočina fandila kultuře. 
„Vysočina fandí kultuře“ byl i  název 
nového projektu zaměřeného na podpo-
ru a  propagaci významných kulturních 
akcí napříč Vysočinou. Stěžejními aktivi-
tami se stala výstava Zamlčená moder-
na / Iluze a  sny realizovaná v Oblastní 
galerii Vysočiny v  Jihlavě a  prezentace 
dokumentárního filmu o brtnickém ro-
dákovi architektu Josefu Hoffmannovi. 
Obě tyto akce výrazně přispěly k rozvoji 
česko-rakouských partnerských vztahů. 
S velkým ohlasem se v uplynulém roce 
setkal i společný projekt čtyř krajů „Por-
ta culturae“. Nadále se s krajskou dotací 
dařilo podporovat společenské a kultur-
ní aktivity obcí a  také i  oblast nepro-
fesionálního umění. Uskutečnil se další 
ročník ankety Zlatá jeřabina, která oceni-
la kulturní počiny uplynulého roku. Kraj 
Vysočina se jako každý rok prezentoval 
na několika domácích i  zahraničních 
veletrzích cestovního ruchu. Nechyběl 
ani na historicky prvním ročníku Veletr-
hu památek, kde ve společné expozici 
krajů představil právě probíhající pro-
jekt Zámek Třebíč – modernizace zámku 
a  zpřístupnění nových expozic. V  ob-
lasti památkové péče byla nadále velká 
pozornost věnována obnově hmotného 
kulturního dědictví kraje. Stávající dotač-
ní systém byl rozšířen o nové programy 
na podporu přípravy obnovy kulturních 
památek, opravy objektů v  památkově 
chráněných územích i o systematickou 
podporu památek UNESCO. Uplynulé 
období poznamenalo také pokračování 
realizace dvou velkých projektů financo-
vaných z evropských prostředků. Jedná 
se o projekt „Muzea a galerie na Vyso-

čině on-line“ a o již výše zmíněný pro-
jekt modernizace zámku Třebíč. Osobitá 
pozornost byla jako každoročně věnová-
na řízení 10 příspěvkových organizací na 
úseku kultury a cestovního ruchu, péči 
o  kulturní dědictví a  prezentaci kraje 
s cílem zvýšit návštěvnost kulturních in-
stitucí a turisticky atraktivních míst.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Kraj Vysočina dlouhodobě patří k  regi-
onům s nejvyšší kvalitou životního pro-
středí v  celé České republice. V  roce 
2012 kraj velice intenzivně pracoval na 
dokončení dokumentů, které řeší pro-
blematiku Integrovaného systému naklá-
dání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). 
Hlavním cílem je sjednotit a koordinovat 
kroky zejména obcí a  svozových firem 
působících v oblasti odpadového hospo-
dářství ve spolupráci s  krajem tak, aby 
byl naplněn plán odpadového hospodář-
ství. Pro obce zapojené do tohoto systé-
mu byla ve spolupráci se společnostmi 
Ekokom, Asekol a  Elektrowin zorgani-
zována soutěž „My třídíme nejlépe“, na 
které se kraj podílel nejen organizačně, 
ale též finančně. Dalším velice důležitým 
dokumentem zpracovaným v roce 2012 
byla Studie proveditelnosti zařízení pro 
energetické využití opadů (ZEVO). Tato 
studie proveditelnosti má za cíl zodpo-
vědět otázku možnosti výstavby zařízení 
pro energetické využití odpadů v našem 
kraji, a to nejen z pohledu ekonomické-
ho, ale též z pohledu vhodnosti různých 
uvažovaných lokalit. V  roce 2012 byl 
spuštěn nový projekt Informační systém 
kvality ovzduší v  Kraji Vysočina, který 
sleduje kvalitu ovzduší po celém území 
kraje. Velké penzum práce je věnováno 
projektům podporovaných z  Operační-

ho programu Životní prostředí. V  roce 
2012 byla realizována řada opatření za-
měřených na úspory energetické nároč-
nosti budov ve vlastnictví Kraje Vysočina, 
zejména nemocnic, ústavů sociální péče 
a  dětských domovů. Významné byly 
projekty péče o  přírodu Implementace 
soustavy Natura 2000 v  Kraji Vysočina 
a  Biodiverzita. Z  rozpočtu Kraje Vyso-
čina byly vyčleněny tak jako v minulých 
letech finanční prostředky ve výši cca 4 
miliony Kč na péči o maloplošná zvláště 
chráněná území. Vedle realizace vlast-
ních projektů je větší část úkolů řešených 
odborem životního prostředí z  oblas-
ti přenesené působnosti státní správy. 
Jedná se o posuzování vlivu projektů na 
životní prostředí (EIA), o  řešení proble-
matiky integrované prevence, ochranu 
zemědělského půdního fondu a  řadu 
dalších. 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Stejně jako na národní úrovni, tak 
i  v  krajích je příprava na příští vícele-
tý finanční rámec EU v  plném proudu. 
Kraj připravil spolu s partnery z regionu 
„Strategii Kraje Vysočina 2020“. Tato 
strategie by měla sloužit jako základ-
ní podklad při vyjednávání zájmů kraje 
v  připravovaných operačních progra-
mech. I  přes náročná jednání mezi re-
gionální a národní úrovní zaměřená na 
přípravu dalšího programovacího období 
není samozřejmě zanedbáváno ani čer-
pání finančních prostředků ze stávajících 
dotačních titulů Evropské unie. Pokud 
zahrneme do čerpání z  Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (OP VK), ve kterém Kraj Vyso-
čina působí jako zprostředkující subjekt, 
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výsledky roku 2012, bylo celkově v Kraji 
Vysočina z globálních grantů OP VK fi-
nančně podpořeno 182 příjemců gran-
tových projektů ve výši 594 milionů Kč. 
Proto bude Kraj Vysočina v  roce 2013 
vyhlašovat už pouze výzvy na zbytkové 
alokace v jednotlivých osách globálních 
grantů OP VK. V roce 2012 jsme rovněž 
nezapomněli na tradiční dotační tituly 
financované z rozpočtu Kraje Vysočina, 
jako jsou grantové programy Fondu Vy-
sočiny Naše školka, Rozvoj podnikatelů 
nebo Program obnovy venkova, v jejichž 
rámci byly desítky milionů korun využi-
ty k rozvoji kraje. Neopomenutelné byly 
rovněž aktivity v  rámci realizace místní 
Agendy 21 a  Zdraví 21, kterými byly 
např. 4. ročník Čisté Vysočiny, ocenění 
dobrovolníků v soutěži Skutek roku, kdy 
poprvé v historii této soutěže proběhlo 
i  mezinárodní kolo a  projekty z  Kraje 
Vysočina obstály v konkurenci projektů 
realizovaných v  Dolním Rakousku. Na 
poli mezinárodní spolupráce mezi nejvý-
znamnější počiny Kraje Vysočina v rám-
ci regionálního rozvoje patří vstup Kraje 
Vysočina do euroregionu Dunaj-Vltava, 
který byl založen 30. červma 2012. 

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Kraj Vysočina se aktivně podílí na přípra-
vě legislativních materiálů a spolupracu-
je v  oblasti legislativy s  Asociací krajů 
ČR, ministerstvy a  dalšími ústředními 
orgány státní správy. Za rok 2012 pro-
střednictvím krajského úřadu připomín-
koval 233 materiálů, z toho dva návrhy 
ústavních zákonů, 10 návrhů věcných 
záměrů zákona, 48 návrhů zákonů, 111 
prováděcích právních předpisů a  62 
nelegislativních materiálů pro jedná-
ní vlády. Zastupitelstvo Kraje Vysočina 

schválilo v roce 2012 jednu zákonodár-
nou iniciativu (změna zákona o  Sbírce 
zákonů…), která však nebyla předlože-
na vzhledem k negativnímu postoji MV 
i blížícímu se ukončení volebního obdo-
bí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Stejný návrh je ovšem nyní předložen 
jako iniciativa poslanecká a  je v  legis-
lativním procesu zařazen. Kraj Vysoči-
na i  v  roce 2012 shromáždil podklady 
obsahující problematické zákony, které 
mohou vyvolat obtíže při jejich aplikaci 
v rámci kraje a presentoval je na setkání 
s poslanci a senátory zvolenými v rámci 
Kraje Vysočina, která pravidelně orga-
nizuje. Kraj i v tomto volebním období 
zřídil svůj legislativní výbor, který veškeré 
zákonodárné počiny, jež jsou kraji jako 
připomínkovému místu dány, posuzuje. 
Do meziresortního připomínkového říze-
ní k vládním návrhům právních předpisů 
a  k  významným nelegislativním mate-
riálům vlády ČR týkajícím se územní sa-
mosprávy Kraj Vysočina i  v  roce 2012 
zapojil obce Kraje Vysočina. Tento krok 
se osvědčil například v  rámci připomí-
nek k  „protikorupční“ novele zákonů 
o územních samosprávných celcích.
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Rok 2012 se v životě Moravskoslezského kraje nesl ve znamení končícího funkčního období koalice ČSSD a KSČM. V zá-
věru roku v krajských volbách tyto strany získaly nejvyšší počty mandátů v novém krajském zastupitelstvu. Zcela logicky 
na základě tohoto silného mandátu občanů uzavřely programovou koalici, která byla formálně potvrzena na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva v listopadu roku 2012 volbou hejtmana z řad ČSSD, jeho prvního náměstka z řad KSČM a volbou 
dalších náměstků a radních ze zastupitelů obou koaličních stran.

V závěru roku tato staronová koalice s novým personálním obsazením pozice hejtmana kraje dokázala řádně připravit 
a schválit realistický rozpočet a zahájila práce na programovém prohlášení pro léta 2013 – 2016.

Následující přehled podává stručný výčet obecně uvedených aktivit podle rezortního členění.

Miroslav Novák
hejtman Moravskoslezského kraje
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EKONOMIKA
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 
(dále jen kraje) schválilo rozpočet na rok 
2012 ve výši 9 019 403 tis. Kč. V průbě-
hu roku 2012 došlo k postupnému navy-
šování a k 31. 12. 2012 byl upraven na 
hodnotu příjmů 16 268 045 tis. Kč a vý-
dajů 18 705 868 tis. Kč. V  rámci upra-
veného rozpočtu dosáhlo saldo příjmů 
a výdajů výše – 2 437 823 Kč. Skutečné 
příjmy dosáhly výše 16 402 816 tis. Kč, 
výdaje 16 821 636 tis. Kč a  saldo pří-
jmů a výdajů – 418 820 tis. Kč. Největší 
podíl na výdajích kraje měly výdaje ur-
čené na úhradu mzdových nákladů škol 
a  školských zařízení v  kraji, a  to 57,4 
%. U akcí spolufinancovaných z evrop-
ských finančních zdrojů pak činí podíl 
na výdajích kraje 11,4 %. Celková za-
dluženost kraje k  31. 12. 2012 činila 
1 805 718 tis. Kč
Majetek kraje vedený v účetnictví a ma-
jetek vedený na podrozvahových účtech 
včetně majetku kraje předaného k vlast-
nímu hospodářskému využití příspěvko-
vým organizacím kraje, který je veden 
v jejich účetnictví byl k 31. 12. 2012 ve 
výši 41 917 990 tis. Kč. Dlouhodobý me-
zinárodní rating kraje dosáhl úrovně A2. 
Moravskoslezský kraj je jediný kraj v ČR 
s uděleným mezinárodním ratingem. 

DOPRAVA
V  oblasti dopravy kraj aktivně naplňuje 
obecně uznávanou Koncepci rozvoje do-
pravní infrastruktury Moravskoslezského 
kraje. V roce 2012 pokročila kompletace 
páteřní sítě dálkových a mezistátních po-
zemních komunikací zprovozněním dálni-
ce D1 na celém území kraje a zprovozně-
ním úseku Rychaltice – Frýdek-Místek na 
silnici R48. V  oblasti železniční dopravy 

pokračuje modernizace III. tranzitního že-
lezničního koridoru. V zájmu dokončení 
páteřní dopravní sítě pozemních komu-
nikací, železnic, ale i  návazné logistiky, 
letecké dopravy a  hospodářství se kraj 
aktivně zapojil do přípravy Nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady o hlavních 
směrech Unie pro rozvoj transevropské 
dopravní sítě (TEN-T). V regionální veřejné 
osobní dopravě pokračovalo plošné rozši-
řování integrovaného dopravního systé-
mu (ODIS). V roce 2012 byl ODIS rozšířen 
o oblast Bruntálska a Rýmařovska. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Mezi zásadní události v  oblasti školství 
v roce 2012 lze zařadit vydání Dlouhodo-
bého záměru vzdělávání a rozvoje vzdě-
lávací soustavy Moravskoslezského kraje 
2012, jenž je klíčovým strategickým do-
kumentem v oblasti vzdělávání v kraji na 
období následujících čtyř let. Jedním z pri-
márních cílů dlouhodobého záměru je zvy-
šování kvality vzdělávání a  podpora od-
borného vzdělávání, zejména technického 
charakteru. V závislosti na negativním de-
mografickém vývoji docházelo k dalšímu 
slučování příspěvkových organizací kraje, 
které se týkalo celkem 14 škol (konkrétně 
9 středních škol, 3 základních škol a 2 zá-
kladních uměleckých škol). V  případě 
3 dalších škol došlo ke změně zřizovatele. 
Zřizovatelské kompetence 2 základních 
škol a 1 základní umělecké školy byly pře-
vedeny z  kraje na obec. Zastupitelstvo 
kraje schválilo strategický dokument Pro-
gram podpory sportu a pohybových akti-
vit občanů Moravskoslezského kraje.

ZDRAVOTNICTVÍ
Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2012 
v  odvětví zdravotnictví zřizovatelem 

10 příspěvkových organizací, a to 6 ne-
mocnic, 1 odborného léčebného ústa-
vu, 1 zdravotnické záchranné služby 
a  2 zařízení ostatní ústavní péče (dět-
ský domov, kojenecký ústav). Oproti 
roku 2011 došlo ke snížení o jednu or-
ganizaci z  důvodu zrušení Nemocnice 
s poliklinikou v Novém Jičíně, příspěv-
kové organizace a  jejím provozováním 
formou pronájmu obchodní společnosti 
Nemocnice Nový Jičín a. s. Současně byl 
v  odvětví zdravotnictví kraj zakladate-
lem a  jediným akcionářem dvou ob-
chodních společností. 
V  rámci efektivního řízení zdravotnic-
kých zařízení byla, s  ohledem na vý-
vojové ekonomické trendy, především 
v  nemocnicích, nastavena realizována 
pod vedením kraje, prostřednictvím fi-
nančních plánů úsporná opatření, byla 
zahájena optimalizace logistických pro-
cesů a také byla komplexně řešena ob-
last společných nákupů. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
V rámci individuálního projektu „Pláno-
vání sociálních služeb – cesta k vytvoře-
ní místně a  typově dostupných sociál-
ních služeb“ byly zpracovány analytické 
podklady, které přispěly k plnění aktivit 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Moravskoslezském kraji na léta 
2010 – 2014.
Kraj nadále systémově podporuje pro-
ces transformace, prostřednictvím 
kterého dochází k  zásadní změně ve 
způsobu poskytování sociálních služeb 
osobám se zdravotním postižením. Do 
něho jsou v kraji zapojeny kromě kraj-
ských příspěvkových organizací i  další 
poskytovatelé a obce. 

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
V průběhu roku 2012, stejně jako v le-
tech předešlých, se Moravskoslezský 
kraj snažil podporovat rozmanitost živé 
i hmotné kultury. V rámci dotačního Pro-
gramu podpory aktivit v oblasti kultury 
bylo v roce 2012 evidováno 166 projek-
tů s  celkovým objemem požadovaných 
dotací na podporu všech projektů ve výši 
17 630 862 Kč. 
V  Moravskoslezském kraji působí šest 
profesionálních divadel (Divadelní spo-
lečnost Petra Bezruče s.r.o.; Divadlo 
loutek Ostrava, příspěvková organiza-
ce; Komorní scéna Aréna, příspěvková 
organizace; Národní divadlo moravsko-
slezské, příspěvková organizace; Slezské 
divadlo Opava, příspěvková organizace; 
Těšínské divadlo Český Těšín, příspěv-
ková organizace) a  jeden profesionální 
symfonický orchestr (Janáčkova filhar-
monie Ostrava, příspěvková organizace), 
které poskytují veřejnou kulturní službu, 
a těm byly rozděleny (mimo krajské Tě-
šínské divadlo, jehož provoz je převážně 
financován z rozpočtu kraje – 43 mil. Kč) 
finanční prostředky o celkovém objemu 
5 mil. Kč na jejich činnost.
Dotační Program obnovy kulturních pa-
mátek a památkově chráněných nemo-
vitostí v Moravskoslezském kraji na rok 
2012 byl vyhlášen za účelem zachování 
a zlepšení stavu a kondice památkové-
ho fondu v  kraji. Dále byly podpořeny 
regionální funkce knihoven, které v kraji 
mimo krajskou vědeckou knihovnu napl-
ňuje 15 pověřených knihoven (podpora 
v celkové výši 14 135 tis. Kč) a kulturní 
aktivity formou individuálních dotací.
Moravskoslezský kraj realizuje řadu ak-
tivit a  projektů na podporu cestovního 
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ruchu a  propagaci regionu, které se 
zúročují. O kraji se hovoří, lidé o něm 
vědí a  mají chu	 k  nám jezdit. To do-
kazují i  rostoucí statistiky návštěvnosti 
v našem kraji. V roce 2012 vzrostl počet 
návštěvníků kraje o 6,2 %, do kraje při-
šlo o 35 620 návštěvníků více než v roce 
2011. Z  celkového počtu 607 926 ná-
vštěvníků bylo 131 195 Kč zahraničních 
návštěvníků. V  roce 2012 pokračoval 
Moravskoslezský kraj v několika úspěš-
ných projektech: „Jak šmakuje Morav-
skoslezsko“, „Industriální atraktivity 
v  Moravskoslezském kraji“ nebo pro-
jektech na podporu běžeckého lyžování 
a  cykloturistiky Beskydská magistrála 
a Jesenická magistrála. 
Velký úspěch měla zcela nová propa-
gační publikace „Turistický průvodce 
Moravskoslezským krajem“. Tato publi-
kace má formu bedekru s mapkou, kte-
rý si klade za cíl komplexně informovat 
návštěvníky o všech dostupných atrak-
tivitách MSK a  o  možnostech trávení 
volného času v kraji. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
V  roce 2012, stejně jako v  letech mi-
nulých, byla patrná snaha Moravskoslez-
ského kraje všemi možnými prostředky 
přispívat ke zlepšení životního prostředí 
v  regionu. Jako první kraj v  České re-
publice, spolu s Ministerstvem životního 
prostředí, odstartoval a v průběhu celé-
ho roku podporoval výměnu stávajících 
ručně plněných kotlů na tuhá paliva za 
nové nízkoemisní automatické kotle na 
uhlí a  biomasu v  domácnostech, a  to 
formou tzv. „kotlíkových dotací“. Kraj-
ská pracovní skupina pro výběr a zajiš-
tění implementace projektů Operačního 
programu Životní prostředí pro období 

2007 – 2013 v  loňském roce podpořila 
projekty předložené v  rámci 36. výzvy 
tohoto operačního programu, mající 
za cíl snížení emisí znečiš	ujících látek 
do ovzduší v  Moravskoslezském kraji 
(u prachových částic by se mohlo jednat 
o  snížení o  cca 1100 tun s  celkovými 
náklady cca 6 mld. Kč).
Několikaleté úsilí kraje a  jeho krajské-
ho úřadu v oblasti uplatňování pravidel 
provozu šetrného k životnímu prostředí 
bylo v  roce 2012 završeno zavedením 
systému environmentálního řízení a au-
ditu EMAS a  jeho úspěšnou certifikací. 
V  rámci implementace systému EMAS 
krajský úřad získal rovněž certifikát ISO 
14001, který se týká, podobně jako 
EMAS, environmentálního managemen-
tu a má celosvětovou platnost. 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Odbor evropských projektů v  průběhu 
roku 2012 ukončil 9 neinvestičních pro-
jektů s  celkovými výdaji 72 402 904 Kč 
a  12 investičních projektů s  celkový-
mi výdaji 1 365 421 949 Kč, metodicky 
a  finančně zašti	oval 11 ukončených 
projektů zateplení budov realizovaných 
příspěvkovými organizacemi kraje v cel-
kových výdajích 230 136 939 Kč, kde se 
finančně podílel na financování vlastního 
podílu příspěvkových organizací a neu-
znatelných výdajích projektů.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
V říjnu 2012 proběhly volby do zastupi-
telstev krajů. V Moravskoslezském kraji, 
stejně jako v ostatních krajích, proběhl 
na podzim roku proces ustavení vole-
ných orgánů kraje. Zastupitelstvo Morav-
skoslezského kraje, dle výsledků voleb, 

ve funkčním období 2012 – 2016 tvoří 
ČSSD (24 mandátů), KSČM (20 mandá-
tů), ODS (9 mandátů), KDU-ČSL (7 man-
dátů) a Nezávislí (5 mandátů). 
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
dne 9. 11. 2012 byl hejtmanem kraje 
zvolen pan Miroslav Novák (ČSSD), který 
v předchozím funkčním období vykoná-
val funkci 1. náměstka hejtmana kraje. 
Členové zastupitelstva kraje na ustavují-
cím zasedání zvolili ze svého středu také 
11 člennou Radu Moravskoslezského 
kraje. Ta je kromě již zmíněného hejtma-
na kraje tvořena 7 náměstky hejtmana 
a 3 dalšími členy rady kraje. Nově byl zří-
zen post neuvolněného náměstka hejt-
mana kraje, který bude mít ve stávajícím 
funkční období svěřeny úkoly v  oblasti 
legislativy. K  plnění úkolů volených or-
gánů kraje bylo zastupitelstvem kraje zří-
zeno 12 výborů a radou kraje 8 komisí.



JIHOMORAVSKÝ 
KRAJ

Statutární město: Brno
Rozloha kraje: 7 195 km2

Počet obyvatel: 1 169 000
Počet měst a obcí: 673
Kontakt: Jihomoravský kraj

 Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel. – 54165 1111
e-mail – posta@kr-jihomoravsky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz



ÚVODNÍ SLOVO 
HEJTMANA

výroční zpráva AKČR 54

Klíčovým momentem v životě Jihomoravského kraje byly v uplynulém roce bezesporu říjnové volby do krajského zastu-
pitelstva. V nich obyvatelé jižní Moravy potvrdili, že jsme regionem zdravě konzervativním a to, co se osvědčilo, nemě-
níme. Po uzavření smlouvy o spolupráci mezi ČSSD a KDU-ČSL tak v novém volebním období pokračuje stávající koalice, 
která se ale nebrání rozumným návrhům od kteréhokoliv člena krajského zastupitelstva.

Ve dvanácti měsících roku 2012 se nám podařilo mnohé. Zahájili jsme například přípravu nabídkového řízení na drážního 
dopravce v rozsahu přibližně pětiny železničních linek na jižní Moravě. Nabídkové řízení takového rozsahu jsme zahájili 
jako první kraj v České republice. Díky petiční akci vyhlášené krajem společně se Svazem vinařů, Agrární komorou ČR 
a představitelů vinařů se podařilo dosáhnout toho, že nebyla zavedena daň na tzv. tiché víno.

V roce 2012 jsme zahájili několik významných staveb, a� už šlo o „Zámeckou jízdárnu v Lednici – multifunkční centrum“, 
rozšíření Centra služeb pro seniory v Kyjově či Kompetenční centrum v Kuřimi. Podařilo se dokončit řadu významných 
krajských investic a to například přístavbu Senior centra v Blansku či řadu dopravních staveb. Do zdárného konce se 
nám povedlo dovést realizaci druhé etapy koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení v jihomoravských nemocni-
cích. Zde díky aktivitě kraje zůstanou úspory na jižní Moravě a zdravotní pojiš�ovny je poskytnou ke zkvalitnění péče 
v jihomoravských nemocnicích.

Rok 2012 znamenal také další symbolický předěl úspěšného projektu Jihomoravského kraje v oblasti rodinné politi-
ky – při brněnských oslavách Mezinárodního dne seniorů na podzim byl předán jubilejní 100 000  Senior pas. V říjnu byl 
pak otevřen osmý Senior Point, informační centrum pro seniory, kde lze získat komplexní informace týkající se životních 
potřeb seniorů z řady oblastí. I zde je Jihomoravský kraj lídrem a vzorem pro další kraje.

Tečkou za rokem 2012 a současně startem do nového funkčního období krajského zastupitelstva bylo schválení rozpočtu 
kraje na rok 2013. Ten byl sestaven s vědomím přetrvávající nelehké hospodářské situace. 

Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
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EKONOMIKA
Hospodaření Jihomoravského kraje se 
v  roce 2012 řídilo rozpočtem, který 
schválilo Zastupitelstvo Jihomoravské-
ho kraje dne 15. 12. 2011. Rozpočet 
byl schválen jako schodkový s  tím, že 
rozpočet příjmů činil 5 149 089 tis. Kč, 
rozpočet výdajů 6 012 903 tis. Kč a roz-
počet financování činil 863 814 tis. Kč. 
Schodek rozpočtu byl kryt zapojením 
finančních prostředků z  minulých let 
ve výši 75 388 tis. Kč, zapojením úvě-
ru od Evropské investiční banky ve výši 
908 426 tis. Kč, přičemž v  rozpočtu fi-
nancování byla zahrnuta splátka jistiny 
úvěru od Evropské investiční banky ve 
výši 120 000 tis. Kč. 
V roce 2012 dosáhly příjmy Jihomorav-
ského kraje 15 461 103 tis. Kč, což je 
o 469 693 tis. Kč více než v roce 2011. 
Příjmy kraje se tak oproti roku 2011 
zvýšily o 3,1 %. Vlastní příjmy kraje (tj. 
daňové, nedaňové a  kapitálové příjmy) 
se v roce 2012 oproti roku 2011 snížily 
o  3 788 tis. Kč a  jejich podíl na celko-
vých příjmech činil 32,2 %. 
Výdaje Jihomoravského kraje činily 
v  roce 2012 15 822 738 tis. Kč, z  toho 
běžné výdaje 14 107 200 tis. Kč a  ka-
pitálové výdaje 1 715 538 tis. Kč. Ve 
srovnání s rokem 2011 byly výdaje vyšší 
o  766 225 tis. Kč, tj. o  5,1 %. Oproti 
roku 2011 došlo ke zvýšení podílu ka-
pitálových výdajů na celkových výdajích 
kraje z 8,9 % na 10,8 %.
Na celkových výdajích Jihomoravského 
kraje ve sledovaném období měly nej-
větší podíl výdaje na vzdělávání, které 
představovaly 64,3 % výdajů kraje. Vý-
znamný podíl na výdajích kraje zaujímaly 
rovněž výdaje v oblasti dopravy, jejichž 
podíl na celkových výdajích kraje před-

stavoval 17,7 %. Ostatní výdaje byly 
vynaloženy především na příspěvky na 
provoz pro příspěvkové organizace zří-
zené krajem v oblasti sociálních služeb, 
zdravotnictví, kultury a  vnějších vztahů 
a  dále na výdaje nutné k  zabezpečení 
činnosti orgánů kraje. 
Způsob financování výdajů Jihomo-
ravského kraje v  roce 2012 odpovídal 
struktuře jeho příjmů, které byly ze dvou 
třetin tvořeny příjmy z dotací ze státního 
rozpočtu, státních fondů, od mezinárod-
ních institucí a od Regionální rady regi-
onu soudržnosti Jihovýchod a  z  jedné 
třetiny příjmy vlastními. K  financování 
výdajů roku 2012 byly do rozpočtu Jiho-
moravského kraje zapojeny prostředky 
z minulých let v objemu 876 726 tis. Kč. 
V roce 2012 došlo ke snížení podílu kra-
jů na celostátním hrubém výnosu daně 
z  přidané hodnoty a  také ještě dozní-
valy dopady ekonomické krize, což se 
projevilo nepříznivým vývojem inkasa 
daňových výnosů oproti schválenému 
rozpočtu kraje. 
Jihomoravskému kraji bylo v roce 2012 
poprvé za dobu jeho existence přiděle-
no ratingové hodnocení – od společnosti 
Moody´s Investors Service Limited získal 
národní rating Aa1.cz. Jedná se o dru-
hý stupeň z celkem jednadvacetibodové 
škály hodnocení, který představuje velmi 
vysokou schopnost dostát svým splat-
ným závazkům (ve srovnání s ostatními 
domácími subjekty), nejvyšší, který může 
dosáhnout kraj.

DOPRAVA
V roce 2012 bylo v Jihomoravském kraji 
3 894 km krajských silnic, z toho 1 468 
km silnic II. třídy a  2 426 km III. třídy. 
O  krajské silnice se stará příspěvková 

organizace Správa a údržba silnic Jiho-
moravského kraje, která vznikla ihned 
s předáním silnic v roce 2001. Člení se 
na oblasti podle okresů. Kromě správy 
a  údržby zajiš	uje i  veškerou investiční 
činnost na krajských silnicích, mimo to 
zrealizovala i několik přestupních termi-
nálů Integrovaného dopravního systému. 
Rada Jihomoravského kraje na svém jed-
nání 28. února 2012 schválila zahájení 
přípravy nabídkového řízení na drážní-
ho dopravce v  rozsahu železničních li-
nek S6+R6 Brno – Šlapanice – Slavkov 
u  Brna – Bučovice – Kyjov – Veselí nad 
Moravou. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Jihomoravský kraj provedl ve školním 
roce 2011/2012 řadu institucionálních 
změn zejména v  síti středních škol. 
V  průběhu roku 2012 nabylo účinnos-
ti celkem 14 rozhodnutí zastupitelstva 
o sloučení a celkový počet škol a škol-
ských zařízení, které Jihomoravský kraj 
zřizuje, klesl na 194.
V souvislosti s novelou školského záko-
ny vyhlásila Rada Jihomoravského kraje 
2. února konkurzní řízení na obsazení 
pracovních míst ředitelů škol a školských 
zařízení, kteří vykonávali činnost ředitele 
k 1. 1. 2012 nepřetržitě po dobu delší 
než 6 let. Konkurzní řízení se týkalo 150 
ředitelů a ředitelek a většina z nich svou 
pozici v konkurzním řízení obhájila (pou-
ze 34 nových ředitelů a ředitelek). 
V jubilejním 5. ročníku přehlídky České 
ručičky získalo ocenění celkem 21 vítě-
zů celostátních kol vybraných soutěží 
odborných dovedností žáků středních 
škol. Přehlídka má za cíl medializaci ře-
mesel a propagaci učňovského školství. 
Přehlídku vyhlašuje Jihomoravský kraj ve 

spolupráci s MŠMT, MPO, MZe, MPSV, 
Hospodářskou komorou ČR, Svazem 
českých a  moravských výrobních druž-
stev a agenturou CzechInvest.
Celkem 101 členů reprezentační výpra-
vy Jihomoravského kraje se ve dnech 29. 
ledna až 3. února zúčastnilo Her V. zimní 
olympiády dětí a mládeže v Moravsko-
slezském kraji, kde jihomoravští sportovci 
vybojovali celkem 2 zlaté, 2 stříbrné a 3 
bronzové medaile. 
Jihomoravský kraj 28. srpna otevřel 
svou firemní mateřskou školu v budově 
krajského úřadu v  Brně na Žerotínově 
náměstí 1/2, s  kapacitou pro 34 dětí. 
Mateřská škola je určena nejenom pro 
zaměstnance Jihomoravského kraje, ale 
využít ji mohou i zaměstnanci krajem zři-
zovaných příspěvkových organizací.

ZDRAVOTNICTVÍ 
Hejtman Jihomoravského kraje Michal 
Hašek 9. listopadu podepsal Memorand-
um ke 2. etapě Koncepce sítě lůžkových 
zdravotnických zařízení v  Jihomorav-
ském kraji. Spolu s ním tento dokument 
v  Praze podepsali ministr zdravotnictví 
Leoš Heger, ředitel Všeobecné zdravot-
ní pojiš	ovny Pavel Horák a  prezident 
Svazu zdravotních pojiš	oven ČR Jaromír 
Gajdáček. V  závěru roku 2012 začalo 
jednání se zdravotními pojiš	ovnami za 
účelem podpisu smluv o úhradě zdravot-
ní péče nemocnicím v  Jihomoravském 
kraji na období od 1. 1. 2013 v souladu 
s uzavřeným Memorandem.
V dubnu 2012 byla otevřena mezioboro-
vá jednotka intenzivní péče v Nemocnici 
Vyškov. Investice za téměř 76 milionů 
korun doplnila dvě již dříve dobudované 
centralizované jednotky intenzivní péče, 
interní a chirurgickou, o třetí, neurolo-
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gickou, která nahradila dosavadní provi-
zorium.
V Nemocnici Znojmo byl 27. září otevřen 
nový sál pro oftalmologické zákroky. In-
vestiční akce v hodnotě 32 milionů ko-
run umožnila přesun očního sálu do defi-
nitivních rekonstruovaných prostor. 

SOCIÁLNÍ VĚCI
Jihomoravský kraj v  roce 2012 pokra-
čoval v  systému víceletého financování 
sociálních služeb poskytovaných nestát-
ními neziskovými organizacemi v  kraji. 
V příspěvkové organizaci Srdce v domě 
pokračovala chystaná transformace so-
ciálních služeb v  rámci projektu MPSV 
Podpora transformace a deinstituciona-
lizace pobytových zařízení.
Slavnostním poklepáním základního ka-
mene byla 27. června 2012 zahájena 
stavba „Centrum služeb pro seniory Ky-
jov – rozšíření“. Stávající kapacita centra 
se zvýší o 60 lůžek a vznikne pobytové 
zařízení v hodnotě 80 milionů korun.
Na brněnském náměstí Svobody se 30. 
září uskutečnil druhý ročník oslav Mezi-
národního dne seniorů. V rámci progra-
mu předal hejtman Michal Hašek jubilej-
ní 100 000  Senior pas.
Do užívání byla předána přístavba krajem 
zřizovaného SENIOR centra Blansko – pa-
vilonu Domova se zvláštním režimem. 
Nový pavilon přinesl 40 míst na dvoulůž-
kových pokojích s hygienickým zázemím 
pro každé dva pokoje a zvýšil tak kapaci-
tu centra na celkových 144 míst.
Jihomoravský kraj obdržel 9. listopadu 
cenu „Zlatá vážka“ – ocenění za jedineč-
ný přístup a  zájem krajské samosprávy 
v  oblasti podpory zvyšování kvality po-
skytovaných sociálních služeb pro osoby 
trpící Alzheimerovou chorobou.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Jihomoravský kraj v roce 2012 dokončil 
a  předal podklady k  nominační doku-
mentaci k  zápisu Mikulčicko-kopčan-
ského archeoparku na Seznam světo-
vého kulturního a  přírodního dědictví 
UNESCO včetně vypracování Memoran-
da o  porozumění ve věci sériové pře-
shraniční nominace Památek Velké Mo-
ravy na Seznam světového dědictví mezi 
Jihomoravským krajem a Trnavským sa-
mosprávným krajem. Pokračovala reali-
zace projektu Porta culturae, jehož cílem 
je rozšíření spolupráce v oblasti kultury 
mezi českými a moravskými kraji a zemí 
Dolní Rakousko; v  rámci projektu se 
uskutečnila Dlouhá muzejní noc v Miku-
lově, malířské sympozium Velký formát 
v  Hodoníně, Dny otevřených ateliérů 
a konference Památková péče o objekty 
vinohradnické povahy.
Poprvé byly uděleny tituly „Mistr tradiční 
rukodělné výroby Jihomoravské kraje“ 
a  to dvěma Mistrům. Konaly se další 
ročníky malířské soutěže Čarovné barvy 
země a  literární soutěže Skrytá pamě	 
Moravy. Uskutečnil se také pátý ročník 
soutěže „Nejlépe opravená kulturní pa-
mátka Jihomoravského kraje“. V  roce 
2012 byly zahájeny přípravné práce 
k oslavám 1150. výročí příchodu svatých 
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Odbor životního prostředí v roce 2012 
zabezpečoval zejména vyhlášení nebo 
přehlášení dvanácti přírodních památek, 
dvou přírodních rezervací a tří přírodních 
parků v  rámci implementace soustavy 
Natura 2000 a  v  souladu se záměry 
Koncepce ochrany přírody. Pokračovala 

realizace aktivního biotechnického man-
agementu ve 140 přírodních památkách 
a rezervacích na podporu ochrany, udr-
žení a zlepšení příznivého stavu význam-
ných přírodních lokalit z  rozpočtu JMK 
v celkové hodnotě 12,1 mil. korun. 
V  rámci Operačního programu Životní 
prostředí pokračovala realizace projekt 
„Natura 2000 – implementace v  Jiho-
moravském kraji, 5., 6. a 7. etapa“, je-
hož cílem je pokračování v průzkumech 
a  tvorbě plánů péče pro evropsky vý-
znamné lokality soustavy Natura 2000 
a  projektu „Monitoring přirozené ate-
nuace v  předpolí prameniště Bzenec“, 
jehož cílem je monitorování přirozené 
atenuace s ohledem na vývoj zbytkové-
ho znečištění podzemních vod zájmové 
lokality z  důvodu ochrany vodárensky 
významného jímacího území Bzenec.
V roce 2012 byl úspěšně ukončen pro-
jekt „Realizace opatření na Brněnské 
údolní nádrži“, který byl za finanční 
podpory OP ŽP společně realizován stát-
ním podnikem Povodí Moravy, Jihomo-
ravským krajem a městem Brnem. Jeho 
cílem bylo snížit znečištění Brněnské 
přehrady způsobené eutrofizací a  vy-
sokým výskytem sinic. Od roku 2009 se 
postupně prováděl sběr biomasy z hla-
diny, ošetřovaly se sedimenty vápněním, 
provzdušňovala se přehrada, na přítoku 
se dávkoval síran železitý, odtěžila se část 
sedimentů a upravovala se rybí obsádka. 
Efekt těchto opatření se projevil na kva-
litě vod už v roce 2011. Celkové skuteč-
né náklady projektu byly cca 93 mil Kč 
a dotace JMK 7,5 mil Kč.
Vedení Jihomoravského kraje 11. dubna 
2012 společně se Svazem vinařů, Agrární 
komorou ČR a představiteli vinařů zahá-
jilo petiční akci s cílem přesvědčit záko-

nodárce, aby zavedení daně na tzv. tiché 
víno nepodpořili. Rada zároveň schváli-
la text dopisu hejtmana Michala Haška 
a náměstka hejtmana Stanislava Juránka 
adresovaný v této věci starostkám a sta-
rostům obcí a  měst v  Jihomoravském 
kraji. Petiční akce byla úspěšná, daň za-
vedena nebyla.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Odbor regionálního rozvoje v  roce 
2012 zabezpečoval administraci a  ko-
ordinaci přípravy a  realizace investič-
ních projektů spolufinancovaných ze 
Strukturálních fondů z pěti operačních 
programů s celkovou investiční alokací 
cca 1,38 mld. Kč. Jedná se o projekty: 
Moravian Science Centre Brno; CEITEC 
Science park; Kompetenční centrum 
Kuřim – obráběcí stroje; Komplexní za-
bezpečení mezinárodního veřejného le-
tiště Brno – Tuřany; Obnova secesní pa-
mátky – vila a  život rodiny Löw-Beerů; 
Archeopark Mikulčice – část Akropole; 
Krajský standardizovaný projekt Zdra-
votnické záchranné služby Jihomorav-
ského kraje a a eGovernment v kraji, 
část výzvy I. – VI.
V roce 2012 byly zahájeny stavební prá-
ce projektů „Zámecká jízdárna v Ledni-
ci – multifunkční centrum“ podpořené-
ho dotací z  Integrovaného operačního 
programu (IOP) a Kompetenční centrum 
Kuřim – obráběcí stroje.
Jihomoravský kraj se představil na ve-
letrzích Regiontour 2012 Brno, URBIS 
INVEST 2012, ITF Slovakiatour 2012 Bra-
tislava, Veletrhu odborného vzdělávání 
v  rámci Mezinárodního strojírenského 
veletrhu v Brně; FOR BIKE Praha v dub-
nu 2012 a BIKE Brno v září 2012.
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Vítězem krajského kola Vesnice roku se 
stala obec Tvarožná Lhota (okres Hodo-
nín), která se pak v  září v  celostátním 
kole umístila na 2. místě. V rámci kraj-
ských dožínek byly vyhlášeny výsledky 
soutěže Regionální potravina.
Pokračovaly také projekty „Zažít kraj vína 
a památek na kole“, „Jihomoravské re-
gionální centrum na podporu integrace 
cizinců 2012“, „Posilování institucio-
nální kapacity a  efektivnosti Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje a  příspěv-
kových organizací Jihomoravského kra-
je“, „Podpora celoživotního vzdělávání 
pracovníků poskytovatelů sociálních slu-
žeb v  Jihomoravském kraji“, „Soutok 
Moravy a Dyje pro turisty – vybudování 
infrastruktury pro nemotorovou dopravu 
na česko-rakouské hranici“, „Společná 
strategie-projektové aktivity JMK a TTSK 
2014+“, „Vytvoření rámce nástrojů ve-
doucích ke zkvalitnění strategického plá-
nování a k podpoře účasti veřejnosti na 
rozvoji Jihomoravského kraje“.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Jihomoravský kraj nevyvinul v roce 2012 
žádnou zákonodárnou inciativu, připo-
mínkoval však návrhy zákonů, které mu 
byly postoupeny k vyjádření z centrální 
úrovně. Po celý rok 2012 byla v provozu 
Protikorupční linka Jihomoravského kra-
je, všechny došlé podněty byly přezkou-
mány a vyřízeny.
V  dubnu 2012 se uskutečnilo krajské 
taktické cvičení složek Integrovaného zá-
chranného systému (IZS) Jihomoravské-
ho kraje „UZÁVĚR 2012“. V měsíci září 
a  říjnu jednal Krizový štáb JMK a přijí-
mal opatření při řešení otrav metylalko-
holem. Byla zřízena informační linka pro 
celý Jihomoravský kraj a umožněno bez-

platné testování lihovin, u kterých měli 
občané kraje podezření na možnost pří-
tomnosti nebezpečných látek. Ve vybra-
ných laboratořích byl proveden rozbor 
u všech vzorků, které byly do 31. října 
předány. Těch bylo celkem 4130, z toho 
68 pozitivních.
Krajský úřad JMK v  roce 2012 organi-
začně technicky zabezpečoval volby do 
Zastupitelstva Jihomoravského kraje, nové 
komunální volby v  obci Újezd u  Černé 
Hory a přípravu voleb prezidenta republi-
ky, které se konaly v lednu 2013. 
V  roce 2012 na Krajském úřadu JMK 
úspěšně proběhl dozorový audit systému 
managementu kvality dle normy ČSN EN 
ISO 9001:2009. Krajský úřad JMK je za-
tím jediným krajským úřadem, který má 
certifikován systém managementu kva-
lity dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 
a od podzimu 2012 též systém bezpeč-
nosti informací dle ISO/IEC 27001:2005, 
které dokládá splnění, dodržování a dal-
ší rozvoj specifických požadavků na sys-
tém řízení bezpečnosti informací. 
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Rok 2012 byl pro Zlínský kraj poměrně vydařený, protože jsme realizovali investice za více než jednu miliardu korun, a to 
zejména v dopravě, ve zdravotnictví, v sociálních službách i v oblasti kultury. V investičních akcích jsme pokračovali 
i přesto, že ekonomická situace v regionu byla poznamenána celkovým hospodářským útlumem, který postihl celou 
Českou republiku již v předchozím období.

Podpořili jsme investice, o  nichž jsme přesvědčeni, že kraji v  budoucnu přinesou prorůstový efekt a  které jsou již 
nyní – ve fázi realizace – zdrojem zaměstnanosti. Jen na komunikacích druhé a třetí třídy, které jsou v majetku Zlínského 
kraje, bylo dokončeno dvacet investičních akcí v celkové hodnotě přibližně 173 milionů korun. Pokračovali jsme rovněž 
v přípravě strategické průmyslové zóny v Holešově, která má potenciál stát se při globální ekonomické konjunktuře 
hospodářským srdcem regionu. Rozsáhlou investiční akcí, která v průběhu roku 2012 zaměstnala stovky stavařů, byla 
rovněž konverze bývalých průmyslových objektů v areálu někdejších zlínských obuvnických závodů v moderní centrum 
kultury a vzdělanosti.

Zlínský kraj naštěstí nebyl v roce 2012 postižen žádnou mimořádnou událostí, která by vyústila ve vyhlášení stavu ne-
bezpečí.

Na podzim proběhly krajské volby, v jejichž důsledku došlo k obměně složení v krajském zastupitelstvu a v radě. Nové 
vedení kontinuálně navázalo na úkoly vyplývající z dlouhodobých záměrů vytýčených strategií rozvoje Zlínského kraje.

Mohu tedy konstatovat, že rok 2012 můžeme hodnotit pozitivně.

Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
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EKONOMIKA
Rozpočtové hospodaření Zlínského kra-
je vykázalo k 31. 12. 2012 schodek ve 
výši 246,134 milionu Kč oproti očekáva-
nému schodku 671,989 milionu Kč. Pří-
jmy ve výši 8 miliard 422 milionů 814 ti-
síc Kč představují plnění rozpočtovaných 
příjmů na 100,04 % a výdaje ve výši 8 
miliard 668 milionů 948 tisíc Kč čerpá-
ní rozpočtovaných výdajů na 95,35 %. 
K výraznějšímu rozdílu ve výdajích oproti 
rozpočtu došlo zejména z  důvodu niž-
šího čerpání globálních grantů, podpro-
gramů a projektů Programového fondu 
(posun do následujícího roku). Celkové 
příjmy kraje tak oproti roku 2011 pokles-
ly o  294,752 milionu Kč, tj. o  3,5 %, 
výdaje vzrostly o  114,241 milionu Kč, 
tj. o 1,3 %. Meziročně došlo ke zvýšení 
investičních výdajů kraje v poměru k ne-
investičním – v roce 2011 činily investice 
13,72 % celkových výdajů kraje, v roce 
2012 to bylo 14,73 % z těchto výdajů. 
V roce 2012 byly Zlínským krajem usku-
tečněny investiční akce za 1,069 miliar-
dy Kč (včetně dotací) a opravy majetku 
za 29,061 milionu Kč. Dotace byly čerpá-
ny především z Regionálního operačního 
programu Střední Morava, Operačního 
programu Životní prostředí, Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, Programu švýcarsko-české 
spolupráce a  Finančního mechanismu 
EHP/Norsko (zpětná úhrada).

DOPRAVA
Zlínský kraj má ve svém vlastnictví cel-
kem 1 767 km silnic a II. a III. třídy, kte-
ré spravuje prostřednictvím příspěvkové 
organizace Ředitelství silnic Zlínského 
kraje. V  roce 2012 bylo v  rámci této 
silniční sítě dokončeno 20 investičních 

akcí v celkové hodnotě 173 milionů Kč. 
Mezi nejvýznamnější zahájené stavby pa-
třil jihovýchodní obchvat Holešova mimo 
zastavěnou část města. Pro investiční vý-
stavbu bylo v roce 2012 celkově využito 
450 milionů Kč. Na financování těchto 
investic se opět významnou měrou po-
dílely prostředky Evropské unie přidě-
lené v  rámci Regionálního operačního 
programu Střední Morava. Na opravy 
a  běžnou údržbu krajem vlastněných 
komunikací, včetně údržby zimní, bylo 
vynaloženo 325 milionů Kč. K význam-
ným událostem v železniční dopravě na 
území Zlínského kraje bezesporu patřilo 
nasazení dvou nových moderních mo-
torových jednotek RegioShark, které 
významně přispějí k  celkovému zvýšení 
kvality a komfortu cestování na železni-
ci. Podstatným krokem pro udržení roz-
sahu veřejné dopravy ve Zlínském kraji 
byl společný postup vedení kraje a míst-
ních samospráv v oblasti linkové dopra-
vy, stejně jako koordinace jednotného 
postupu krajů v oblasti drážní dopravy, 
aniž by došlo k vynucenému rušení ně-
kterých železničních tratí.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Byl schválen a  zveřejněn nový Dlouho-
dobý záměr vzdělávání a  rozvoje vzdě-
lávací soustavy pro oblast předškolního, 
základního, středního, vyššího odborné-
ho a dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji 
na roky 2012 až 2016. Na základě to-
hoto koncepčního dokumentu se bude 
v následujícím období postupovat napří-
klad při změnách v síti škol a školských 
zařízení na území kraje. Jednotlivé cíle 
dlouhodobého záměru budou každoroč-
ně vyhodnoceny v rámci výročních zpráv 
o  stavu a  rozvoji vzdělávací soustavy 

v kraji. Kraj již šestým rokem pokračoval 
v systémové podpoře vybraných řemesl-
ných oborů, zejména z oblasti stavebnic-
tví a strojírenství. Při splnění stanovených 
podmínek je žákům středních škol během 
jejich profesní přípravy v některém z 15 
učebních oborů poskytována finanční 
podpora z rozpočtu kraje. V roce 2012 
byl do systému podpory nově zařazen 
také obor zemědělec – farmář. Již potřetí 
byly v  roce 2012 realizovány jednotné 
přijímací zkoušky do maturitních oborů 
na středních školách zřizovaných krajem, 
a  to prostřednictvím testů Scio. Obsah 
přijímacích zkoušek je díky tomu v rámci 
kraje standardizován a sjednocen, čímž 
přispívá ke zvýšení kvality přijímacího ří-
zení. Celý proces zároveň slouží jako uži-
tečný evaluační (hodnotící) nástroj. 

ZDRAVOTNICTVÍ 
Zlínský kraj je zakladatelem čtyř nemoc-
nic: ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kro-
měříži a  Vsetíně. V  roce 2012 získala 
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně 
evropskou akreditaci EBCOG pro gyne-
kologicko-porodnické oddělení a obhá-
jila statut Komplexního onkologického 
centra, Kardiologického centra, Iktové-
ho centra a Onkogynekologického cen-
tra. V  nemocnici došlo k  otevření no-
vého pracoviště dlouhodobé intenzivní 
péče v rekonstruovaných prostorách 12. 
pavilonu a  k  modernizaci přístrojové-
ho vybavení Iktového centra. Uhersko-
hradiš	ská nemocnice zahájila výstavbu 
centrálního objektu chirurgických obo-
rů. Nově získala status Iktového cent-
ra. V  průběhu roku pořídila zdravotní 
a laboratorní přístroje a zařízení v hod-
notě 10,6 milionu Kč. V  Kroměřížské 
nemocnici byla započata rekonstrukce 

kuchyně, díky níž vzroste kvalita zdej-
šího stravování. Zahájena byla rovněž 
rekonstrukce tepelného hospodářství, 
která přinese úsporu nákladů na vytá-
pění objektů nemocnice. Vsetínská ne-
mocnice začala od května 2012 posky-
tovat operace totální náhrady kolenního 
kloubu s využitím revoluční technologie 
Visionaire. V nemocnici došlo k rozšíře-
ní péče v oblasti očního lékařství a k za-
vedení nové diagnostické a terapeutické 
metody na rehabilitačním oddělení.

SOCIÁLNÍ VĚCI
Aktualizován byl Střednědobý plán roz-
voje sociálních služeb ve Zlínském kraji 
pro období let 2012 až 2014. Stalo se 
tak prostřednictvím Akčního plánu roz-
voje sociálních služeb ve Zlínském kraji 
pro rok 2013. Tímto krokem se aktuálně 
stanovila podporovaná sí	 sociálních slu-
žeb, a  to podle systému hodnocených 
parametrů, mezi které patřila napří-
klad efektivita, dostupnost, potřebnost 
a předpokládaná kvalita služeb. Vše se 
odehrálo transparentním způsobem za 
spoluúčasti samotných poskytovatelů 
a  zástupců příslušných obcí. Vzhledem 
k  výsledkům dotačního řízení pro rok 
2012 ze strany státu se snažil Zlínský kraj 
kompenzovat výpadek nejohroženějším 
službám formou přímé dotace na finan-
cování běžných výdajů. Jednalo se pře-
devším o  služby prevence, v  celkovém 
objemu 11,840 milionu Kč. V  Domově 
pro osoby se zdravotním postižením Za-
šová a Domově pro osoby se zdravotním 
postižením Velehrad-Salašská pokra-
čoval proces transformace, jehož cílem 
je převést stávající uživatele do jiných 
typů služeb, které jim budou poskytovat 
péči podle jejich individuálních potřeb 
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v menších objektech umístěných v běž-
né zástavbě. Velmi významným krokem 
byla příprava elektronického katalogu 
sociálních služeb, jehož zprovoznění se 
předpokládá v roce 2013.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Probíhala intenzivní příprava oslav 1 150  
výročí příchodu svatých Cyrila a Metodě-
je na Moravu v rámci projektu Velehrad 
2013. V  této souvislosti se v  květnu 
uskutečnil slavnostní koncert Filharmo-
nie Bohuslava Martinů a Hradiš	anu ve 
Vatikánu. Do konce roku proběhly akce 
s tématikou dotýkající se působení a od-
kazu obou věrozvěstů, zejména výstavy, 
koncerty a autorská čtení. Velmi úspěš-
ně pokračoval projekt Otevřené brá-
ny – zpřístupnění významných sakrálních 
památek ve Zlínském kraji. V roce 2012 
bylo zapojeno 20 památek, proškole-
no 140 průvodců a  provedeno 82 000 
návštěvníků. Kraj spolupracoval na zří-
zení Národního centra zahradní kultury 
v  Kroměříži, které by mělo vzniknout 
v roce 2014 a jehož úkolem bude pře-
devším záchrana chátrajících historických 
parků a zahrad. Poprvé byl udělen titul 
Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínské-
ho kraje, a to panu Jiřímu Machaníčko-
vi v oboru dřevo, sekernictví – tesařství, 
Františku Zuskovi v oboru přírodního ple-
tiva, pletení ze slámy, orobince, z proutí 
a loubku a Ivanu Šulákovi v oboru hlína, 
zakuřovaná hrnčina. Co se týče cestov-
ního ruchu, ve srovnání s  rokem 2011 
navštívilo Zlínský kraj o  3,7 % hostů 
více. Významný byl zejména růst počtu 
zahraničních návštěvníků, který dosáhl 
hodnoty 8,1 %.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Ukončen a  vyhodnocen byl zkušební 
provoz odkanalizování aglomerace Dol-
ní Lhota, podporovaný Zlínským kra-
jem. Díky tomu bylo zajištěno čištění 
odpadních vod ze 4 obcí bezprostředně 
nad Luhačovickou přehradou. V oblasti 
ochrany přírody a krajiny byla provedena 
údržba značení a  informačních panelů 
v  96 maloplošných zvláště chráněných 
územích a  6 přírodních parcích Zlín-
ského kraje. Schváleny a přiděleny byly 
příspěvky na hospodaření v  lesích šesti 
stovkám vlastníků a nájemců lesů v cel-
kové výši 15,198 milionu Kč. Schváleno 
bylo 40 lesních hospodářských plánů 
předložených vlastníky lesů zejména ze 
správního území Kroměřížska, Holešov-
ska a  Bystřice pod Hostýnem. Nadále 
probíhala krajská komunikační kampaň 
zaměřená na třídění odpadů a význam-
nou aktivitou bylo rovněž pořádání moti-
vační soutěže o nejlépe třídící obec nebo 
město v kraji s názvem „O keramickou 
popelnici“. Pokračoval projekt Začínající 
včelař, jehož záměrem je finanční pomoc 
novým včelařům při nákupu základního 
a  doporučeného vybavení. Mezi 102 
žadatelů byla rozdělena celková částka 
997 700 Kč. Ve spolupráci s Agrární ko-
morou Zlínského kraje byla podpořena 
soutěž Perla Zlínska, zaměřená na pro-
pagaci a  výběr nejkvalitnějších potravi-
nářských výrobků na území celého kraje.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Druhou a třetí etapou pokračoval projekt 
„Zvyšování absorpční kapacity Zlínského 
kraje“. Zaměřen je na vytvoření takových 
podmínek v regionu, které napomohou 
maximálnímu a  především efektivnímu 

čerpání finančních prostředků ze struk-
turálních fondů Evropské unie, a to ze-
jména formou vzdělávání všech aktérů 
na místní a regionální úrovni zapojených 
do evropských projektů. Podnikatelům, 
kteří mají zájem rozvinout novou spolu-
práci s  vybranými vědeckovýzkumnými 
organizacemi (především pak vysoký-
mi školami) byl určen projekt „Inovační 
vouchery ve Zlínském kraji“, jehož pro-
střednictvím mohli pro tuto spolupráci 
získat finanční podporu až do výše 150 
tisíc Kč. Dále probíhala realizace dvou in-
dividuálních projektů, díky nimž bude ve 
Zlíně vybudován 14|15 BAŤŮV INSTITUT, 
kde v revitalizovaných prostorách býva-
lých továrních budov najdou své nové 
sídlo významné krajské kulturní institu-
ce: muzeum, galerie a knihovna. Prvním 
z těchto projektů je „Revitalizace objek-
tů 14. a 15. bývalého areálu firmy Ba	a“ 
s  celkovou výší nákladů cca 884 milio-
nů Kč, jenž bude pokračovat až do září 
2013. Druhý projekt „Revitalizace návaz-
né infrastruktury a parteru objektů 14. 
a 15.“ v celkové výši nákladů cca 15,5 
milionu Kč byl dokončen v říjnu 2012. 

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Na úseku výkonu veřejné správy byl rok 
2012 ve znamení základních registrů. 
Ty s  sebou přinesly nejen změnu řady 
právních předpisů, ale především nut-
nost změnit přístup pracovníků orgá-
nů veřejné moci k výkonu jednotlivých 
agend. Pro pracovníky všech obcí Zlín-
ského kraje připravil krajský úřad semi-
náře, kde jim i přes nedostatek informa-
cí z ústředních orgánů byly poskytnuty 
rady, jak se základními registry pracovat 
obecně a jak se využívání údajů z nich 
promítne do konkrétních činností. V ob-

lasti legislativy, byla provedena revize 
všech právních předpisů kraje – nařízení 
i obecně závazných vyhlášek. Jako reak-
ce na změny v právní úpravě a potřebu 
provedení věcných změn v  oblastech 
upravovaných těmito právními předpisy, 
bylo vydáno šest nařízení Zlínského kraje 
v resortu požární ochrany a jedno naří-
zení na úseku dopravy. V rámci vnějšího 
připomínkového řízení bylo posuzováno 
celkem 218 vládních návrhů právních 
předpisů, přičemž za stěžejní lze označit 
zpracování odborných vyjádření – připo-
mínek k zásadní novele zákona o kra-
jích. Velký význam pro oblast samosprá-
vy mělo rovněž připomínkování zákona 
o úřednících. Co se týče smluvní agen-
dy, v roce 2012 Zlínský kraj uzavřel cel-
kem 3 554 smluv.
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Výroční zpráva Asociace krajů České republiky nám přináší základní informace o  jednotlivých regionech naší země 
a dává nám možnost srovnat, jak se jednotlivé samosprávy vypořádávají s aktuálními problémy. Přestože je každý kraj 
jiný, z logiky věci řešíme podobné problémy a čelíme obdobným výzvám. Patří k nim například stav silnic II. a III. třídy, 
které nám stát předal ve velmi špatném stavu. Dále je to zdravotnictví, na jehož nemoci hledá lék nejen Česká republika, 
ale minimálně celá Evropa. K velkým tématům patří rovněž sociální záležitosti. Stát sice převedl na kraje řadu zařízení 
poskytujících sociální služby, nedal jim ovšem příslušné finanční nástroje. Výsledkem je nevyhovující systém, v němž sub-
jekty zřizované kraji i další organizace každoročně nevědí, zda se jim podaří přežít, případně kolik peněz na svou činnost 
budou mít k dispozici. Dobře se naopak daří například středním školám a kulturním zařízením, na nichž jsou peníze 
investované jednotlivými kraji dobře viditelné. 

Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
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EKONOMIKA
V  roce 2012 pokračovalo vícezdrojo-
vé financování Olomouckého kraje, to 
znamená vlastní příjmy (především da-
ňové příjmy, účelové dotace a  přijaté 
úvěry určené na financování investičních 
akcí na majetku Olomouckého kraje). 
Příjmy Olomouckého kraje dosáhly za 
rok 2012 výše 9 432 673 tis. Kč a  vý-
daje Olomouckého kraje dosáhly výše 
10 329 883 tis. Kč. Rozdíl byl pokryt 
např. zůstatkem z  předchozího roku, 
úvěry apod. Přes nepříznivý vývoj daňo-
vých příjmů se podařilo Olomouckému 
kraji zabezpečit všechny potřebné výdaje 
včetně investic a hospodaření Olomouc-
kého kraje skončilo za rok 2012 se zů-
statkem pro další použití. 
Na investice a reprodukci majetku Olo-
mouckého kraje bylo vynaloženo cel-
kem 1 311 219 tis. Kč, z  toho v  ob-
lasti školství 390 048 tis. Kč, v  oblasti 
sociální 219 153 tis. Kč, v  oblasti do-
pravy 519 713 tis. Kč, v  oblasti kultury 
59 460 tis. Kč, v  oblasti zdravotnictví 
94 915 tis. Kč, v  oblasti krizového ří-
zení, informačních technologí apod. 
27 929 tis. Kč. 

DOPRAVA
Olomoucký kraj se stará o 923 km silnic 
II. třídy a 2 170 km silnic III. třídy. V roce 
2012 investoval kraj na modernizaci 
silnic II. a  III. třídy celkem 378 mil. Kč. 
V  průběhu roku bylo dokončeno 15 
investičních akcí, z toho 5 akcí spolufi-
nancovaných z  Regionálního operační-
ho programu Střední Morava. Mezi nej-
významnější investiční akce patří např. 
rekonstrukce silnice II/366 v  Kostelci 
na Hané, rekonstrukce silnice III/36711 
v  Bedihošti, rekonstrukce úseku II/369 

Hanušovice – Bohdíkov, rekonstrukce 
úseku II/435 Dub n. Moravou – Tovačov 
a stavba okružní křižovatky II/448, II/446 
v  Olomouci. Správu a  údržbu silnic II. 
a  III. třídy zajiš	uje Správa silnic Olo-
mouckého kraje, příspěvková organiza-
ce. V roce 2012 vynaložila Správa silnic 
Olomouckého kraje, p. o., na zimní údrž-
bu celkem 174 mil. Kč.
Komplexní dopravní obslužnost a rozvoj 
integrovaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje organizuje a  zajiš	uje 
od 1. 1. 2012 příspěvková organizace 
Koordinátor integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje. Dopravní 
obslužnost je zajiš	ována prostřednic-
tvím 18 autobusových dopravců na 276 
linkách a  2 drážních dopravců na 18 
železničních tratích. Obsluha příhraniční 
oblasti s Pardubickým a Jihomoravským 
krajem je zajištěna na základě uzavře-
ných mezikrajských smluv. Na úhradu 
prokazatelné ztráty v  drážní dopravě 
vynaložil kraj ze svého rozpočtu celkem 
396 mil. Kč a ve veřejné linkové dopravě 
celkem 370 mil. Kč.

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Olomoucký kraj věnoval stejně jako 
v  předcházejících letech velkou pozor-
nost struktuře a  kapacitě oborů střed-
ních škol tak, aby tato odpovídala nejen 
požadavkům žákovské a rodičovské ve-
řejnosti, ale i  trhu práce. Kraj ze svého 
rozpočtu poskytoval „Učňovská stipen-
dia Olomouckého kraje“, určená žákům 
vybraných učebních oborů, ve školním 
roce 2012/2013 bylo podpořeno celkem 
1 815 žáků středních škol všech zřizova-
telů. Nadále bylo podporováno studium 
žáků a studentů v zahraničí formou udě-
lování „Studijního stipendia Olomoucké-

ho kraje“ a kofinancováním mezinárod-
ních výměnných pobytů. Pozornost byla 
věnována spolupráci s vysokými školami 
se sídlem na území kraje, a to zejména 
v  rámci naplňování Regionální inovační 
strategie. V  oblasti celoživotního vzdě-
lávání byl kladen důraz na podporu pro-
jektů zaměřených na vybudování kapacit 
celoživotního vzdělávání v souladu s po-
třebami trhu práce a využitím potenciálu 
středních škol.

ZDRAVOTNICTVÍ 
Olomoucký kraj v  roce 2012 zřizoval 
v  oblasti zdravotnictví 5 příspěvkových 
organizací, a to zdravotnickou záchran-
nou službu, dva odborné léčebné ústavy 
zaměřené na plicní onemocnění, rehabi-
litaci, neurologii a  geriatrii a  dva dět-
ské domovy pro děti do 3 let. Provozní 
příspěvek organizacím činil celkem 241 
mil. Kč, investiční 11,7 mil. Kč. Olomo-
ucký kraj přímo nezřizuje nemocnice, 
tzv. krajské nemocnice jsou pronajaty 
jako podnik soukromému provozovateli.
Olomoucký kraj vyhlašoval stejně jako 
v  předešlých letech dotační program 
pro protidrogovou prevenci, v  jehož 
rámci byly přiděleny dotace v  celkové 
výši 2,5 mil. Kč, a  dotační program na 
vzdělávání ve zdravotnictví, v jehož rám-
ci byly podpořeny projekty zaměřené na 
specializační vzdělávání lékařů v celkové 
výši 1,7 mil. Kč. Díky tomuto dotačnímu 
programu jsou zejm. počty praktických 
lékařů v kraji na relativně dobré úrovni.
Kraj pokračoval ve finanční podpoře ne-
ziskových organizací, které působí v kra-
ji a  které podporují skupiny zdravotně 
postižených, zejména jde o osoby s on-
kologickými onemocněními, s  diabe-
tem, s psychickými obtížemi v důsledku 

jiných onemocnění. Kraj také podporo-
val projekty zaměřené na léčbu dýcha-
cích obtíží u dětí, zdravý životní styl, na 
zvýšení povědomí o dětské stomatologii 
a  odpovědnosti rodičů za zdraví chru-
pu svých dětí. V rámci tzv. významných 
projektů byly přiděleny dotace v celkové 
výši 770 tis. Kč, v rámci tzv. projektů do 
30 tis. Kč byly přiděleny dotace v celko-
vé výši 260 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ VĚCI
V roce 2012 Odbor sociálních věcí (dále 
jen „OSV“) realizoval řadu významných 
aktivit. Za všechny je to např. realizace 
investičních akcí v příspěvkových organi-
zacích Olomouckého kraje v sociální ob-
lasti (ve výši 107 767 tis. Kč), aktualizace 
Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
Olomouckého kraje a  spuštění webo-
vého informačního portálu pro osoby 
se zdravotním postižením, který zpro-
středkovává informace o  půjčovnách 
kompenzačních pomůcek a o bezbarié-
rovém přístupu ke zdravotním službám 
v Olomouckém kraji. Dále byl realizován 
výcvik a semináře pro pracovníky pomá-
hajících profesí a celokrajský preventivní 
projekt pod názvem „Plánuj a chovej se 
předvídavě“, zaměřený na prevenci ma-
jetkové kriminality. Ve druhé polovině 
roku 2012 se Olomoucký kraj zapojil do 
projektu Senior pasy a podílel se na orga-
nizaci letního tábora a rekreačního pora-
denského pobytu pro děti z pěstounské 
a poručenské péče. K integraci osob se 
zdravotním postižením do společnosti 
OSV přispěl mimo jiné akcemi „Rozlou-
čení s létem v ZOO“ a celorepublikovou 
pěveckou a výtvarnou soutěží „Nad ob-
laky aneb Každý může být hvězdou“. Ve 
spolupráci s Maltézskou pomocí se ko-
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nalo předávání dobrovolnické ceny „Kře-
sadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají 
neobyčejné věci“. V rámci individuálních 
projektů Olomouckého kraje OSV reali-
zoval několik workshopů a  konferencí 
vztahujících se k  aktuálně řešeným té-
matům a v neposlední řadě OSV admi-
nistroval příspěvkový program „Podpora 
aktivit pro seniory a osoby se zdravotním 
prostižením pro rok 2012, v rámci něhož 
byla podpořena oblast sociálních služeb, 
prevence kriminality a  integrace rom-
ských komunit. Tento výčet aktivit OSV 
není zdaleka konečný. 

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Během roku 2012 Olomoucký kraj v ob-
lasti kultury a památkové péče podpo-
roval a	 již přímo, prostřednictvím zři-
zovaných příspěvkových organizací, či 
příspěvky nebo dotacemi stovky kultur-
ních akcí a projektů. 
V rámci významných projektů kraje po-
skytl kraj příspěvky 44 žadatelům v cel-
kové výši 14 220 000 Kč. Přímou podporu 
obdrželo od kraje 16 významných kul-
turních akcí v celkové výši 6 750 000 Kč, 
např. světově známý Blues Alive Šum-
perk nebo Academia film Olomouc.
Kraj dále podporuje menší kulturní 
projekty finančními příspěvky do výše 
30 000 Kč, v roce 2012 tak podpořil 209 
akcí v celkové výši 5 137 400 Kč.
V roce 2012 kraj realizoval jako každo-
ročně „Program podpory kultury a pa-
mátkové péče“. Takto souhrnně nazvaný 
program obsahoval tři dílčí programy. 
V  rámci programu Obnova kulturních 
památek byla poskytnuta dotace 44 ža-
datelům v  celkové výši 11 241 278 Kč, 
v rámci programu Obnova staveb drob-

né architektury místního významu byla 
poskytnuta dotace 59 žadatelům v cel-
kové výši 2 789 066 Kč a  v  rámci pro-
gramu Podpora kulturních aktivit byla 
poskytnuta dotace 173 žadatelům v cel-
kové výši 8 759 379 Kč.
Prezentace památek, opravených za 
podpory kraje proběhla formou výstavy 
v budově kraje.
Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za 
výjimečný počin v oblasti kultury za rok 
2012 získala Expozice Čarodějnické pro-
cesy na Jesenicku v 17. století, předsta-
vující temné období jesenických dějin ve 
Vlastivědném muzeu Jesenicka, na kte-
rou přispěl kraj částkou 9,2 miliónu ko-
run. Expozice získala také ocenění v ná-
rodní soutěži muzeí Gloria musaealis 
2012 v kategorii Muzejní výstava roku, 
kde se umístila na II. místě.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Olomoucký kraj pokračoval ve svých ak-
tivitách z předchozích let směřujících ke 
společnému řešení problémů vzniklých 
při přípravě a realizaci protipovodňových 
opatření na území kraje se zainteresova-
nými subjekty na území kraje. 
Za účelem zlepšení kvality vod, omeze-
ní zdrojů bodového znečištění, zvýšení 
vybavenosti sídel vodohospodářskou 
infrastrukturou, zvýšení počtu napoje-
ných obyvatel na kanalizaci a vyhovující 
čistírnu odpadních vod a zlepšení záso-
bování vodou poskytl obcím z Fondu na 
podporu výstavby a  obnovy vodohos-
podářské infrastruktury na území Olo-
mouckého kraje“ dotaci v  celkové výši 
48  700  000 Kč.
V roce 2012 kraj pokračoval v projektu 
„Intenzifikace odděleného sběru a zajiš-
tění využití komunálního odpadu včet-

ně jeho obalové složky“ realizovaném 
společně s  autorizovanou společností 
EKOKOM a.s. a projektu „Rozvoj sběru 
použitých elektrozařízení na území Olo-
mouckého kraje“ realizovaném společně 
s kolektivním systémem ASEKOL.
Byla zpracována studie proveditelnosti 
tvorby Integrovaného systému nakládání 
s odpady na území Olomouckého kraje 
včetně možnosti energetického využití 
zbytkových směsných komunálních od-
padů, jejímž cílem je prověřit možnosti 
vybudování Integrovaného systému na-
kládání s komunálním odpadem na úze-
mí Olomouckého kraje včetně energetic-
kého využití.
V  roce 2012 byl vyhlášen dotační titul 
„Program podpory environmentálního 
vzdělávání, výchovy a  osvěty v  Olo-
mouckém kraji pro rok 2012“ s celko-
vou finanční částkou 440 000 Kč. 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
Hlavním cílem regionálního rozvoje kraje 
je udržitelný rozvoj a zlepšování kvality 
života obyvatel kraje při vyrovnání eko-
nomických a  sociálních rozdílů mezi 
jednotlivými částmi Olomouckého kraje. 
Pro naplnění tohoto cíle regionální roz-
voj koordinuje činnosti prostřednictvím 
spolupráce na strategických materiá-
lech Olomouckého kraje a odpovídá za 
zpracování a  vyhodnocování Programu 
rozvoje územního obvodu Olomouckého 
kraje. Na tyto aktivity navazuje admini-
strace příspěvků obcím do 2 tis. obyva-
tel v  rámci Programu obnovy venkova 
Olomouckého kraje, v němž bylo v roce 
2012 rozděleno 60 mil. Kč. V rámci vý-
znamných projektů byl přiznán příspěvek 
Olomouckému klastru inovací, podpoře-

ny byly také regionální značky nebo agen-
tura zajiš	ující dotační poradenství obcím 
(RARSM). Oddělení zajiš	uje kontaktní 
místo pro žadatele v  rámci Programu 
švýcarsko-české spolupráce, Finančních 
mechanismů Evropského hospodářské-
ho prostoru a Norska, nebo Operačního 
programu Přeshraniční spolupráce ČR-
-PL, Operačního programu Nadnárod-
ní spolupráce a  Operačního programu 
Meziregionální spolupráce. Zastřešuje 
práci krajského energetika, jehož hlav-
ním úkolem je naplňování cílů Územní 
energetické koncepce Olomouckého 
kraje. V roce 2012 byl v této agendě re-
alizován centrální nákup elektřiny a ply-
nu pro všechny příspěvkové organizace 
OK na rok 2013 – 2014 v  objemu 200 
mil. Kč. Oddělení administruje příspěvky 
pro Regionální letiště Přerov, a.s. a zá-
jmová sdružení OK4Inovace a  OK4EU. 
Podpora podnikání byla v  roce 2012 
realizována mimo jiné formou příspěvku 
Krajské hospodářské komoře na projekt 
Business Point, finančním příspěvkem na 
soutěž Podnikatel roku a  účast na ve-
letrzích. Významnou aktivitou regionál-
ního rozvoje je realizace neinvestičních 
projektů Podpora rozvoje Olomouckého 
kraje 2010 – 2012 a 2012 – 2015 z tech-
nické pomoci Regionálního operačního 
programu Střední Morava. V roce 2012 
byla zahájena realizace I. etapy projektu 
Inovační vouchery v Olomouckém kraji, 
v rámci něhož byla podpořena spoluprá-
ce 44 podnikatelských subjektů s vědec-
kovýzkumnými institucemi.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
V roce 2012 přijal Olomoucký kraj cel-
kem 14 právních předpisů kraje. Bylo 
vydáno jedno nařízení na základě zmoc-
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nění uvedeného v  § 4 odst. 1 zákona 
č. 265/1991 Sb., o  působnosti orgánů 
ČR v  oblasti cen, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s částí I. oddílem B 
výměru Ministerstva financí č. 01/2012, 
kterým se vydává seznam zboží s regulo-
vanými cenami, a to Nařízení Olomouc-
kého kraje č. 1/2012, kterým se stanovují 
maximální ceny jízdného v Integrovaném 
dopravním systému Olomouckého kra-
je na území Olomouckého kraje. Dále 
pak bylo přijato 12 nařízení k provedení 
§ 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
o  ochraně přírody a  krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, kterými byly vyhlá-
šeny přírodní památky či přírodní rezer-
vace, jejich ochranná pásma a byly sta-
noveny jejich bližší ochranné podmínky. 
Uvedenými nařízeními bylo vyhlášeno 10 
přírodních památek – Bílá Lhota, Černé 
jezero, Dolní a  Prostřední Svrčov, Pod 
Rudným vrchem, Poláchovy stráně – Výří 
skály, Protivanov, Týn nad Bečvou, U žlí-
bku, Lesy u  Bezuchova, Přestavlcký les 
a 2 přírodní rezervace – Království a Na 
hadci. K provedení § 77a odst. 2 záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
bylo rovněž vydáno Nařízení Olomouc-
kého kraje č. 14/2012, kterým se mění 
vyhláška Okresního národního výbo-
ru v  Prostějově o  chráněných přírod-
ních výtvorech ze dne 21. června 1990 
a vyhláška Okresního národního výboru 
v  Prostějově o  chráněných přírodních 
výtvorech ze dne 27. září 1990. 



LIBERECKÝ 
KRAJ

Statutární město: Liberec
Rozloha kraje: 3163 km2

Počet obyvatel: 438 567
Počet měst a obcí: 215
Kontakt: Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2 
tel. – + 420 485 226 111
e-mail – info@kraj-lbc.cz
www.kraj-lbc.cz



ÚVODNÍ SLOVO 
HEJTMANA

výroční zpráva AKČR 68

Nová politická reprezentace Libereckého kraje – koalice Starostů pro Liberecký kraj a Změny pro Liberecký kraj, která 
vzešla z listopadových voleb roku 2012, předkládá výroční zprávu za poslední rok III. volebního období, kdy vedla kraj 
téměř jednobarevná koalice ČSSD + 1 člen Rady LK ze strany SOS. V následujících letech nás čeká zejména zahájení prací 
na opravách velké části silnic poškozených povodní v roce 2010 a zajištění financování těchto staveb. V novém období 
chce být kraj především otevřeným krajem. Prvním krokem správným směrem je možnost sledovat jednání krajského 
zastupitelstva v přímém přenosu na internetu, přečíst si zápis z jednání krajské rady včetně toho kdo a jak hlasoval. 
Jednání výborů jsou od počátku letošního roku veřejná, každý obyvatel kraje má možnost seznámit se s podklady pro 
jednání zastupitelů a Liberecký kraj najdete třeba i na facebooku. To jsou zatím nejrychlejší a nejviditelnější změny, 
které lidé už mohou zaznamenat. Budeme také pokračovat i v tradičních kulturních a společenských akcích, které pre-
zentují a propagují Liberecký kraj na veřejnosti – například Den otevřených dveří, Krajské slavnosti LK, Krajské dožínky 
či hejtmanský ples, které jsou velkou příležitostí se setkat s občany, představovat um a dovednosti členů kulturních, 
sportovních a společenských organizací působících v našem regionu, diskutovat a obhajovat naši práci i přispět na cha-
ritativní účely. Kam až se posuneme za první rok vládnutí koalice Starostů pro Liberecký kraj a Změny pro Liberecký kraj, 
budete moci zhodnotit na tomto místě ve výroční zprávě pro rok 2013. 

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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EKONOMIKA
Ekonomika kraje vycházela z  možnos-
tí vymezených schváleným rozpočtem 
kraje, který byl do značné míry ovlivněn 
ekonomickou realitou ČR v  roce 2011 
s relativně stabilním, i když velmi slabým 
ekonomickým růstem ekonomického 
výhledu na rok 2012. Největší negativ-
ní dopad na rozpočet kraje, a to jak na 
jeho příjmové, tak výdajové straně, měly 
změny zákona o  DPH, zejména zvýšení 
snížené sazby DPH z 10% na 14%, při 
současné úpravě zákona o rozpočtovém 
určení daní, která znamenala snížení po-
dílů krajů na výnosech DPH o  0,63 %, 
což v případě Libereckého kraje zname-
nalo více než 7 % pokles podílu kraje na 
této dani. Přitom právě podíl na DPH tvoří 
u krajů téměř 50% tzv. vlastních zdrojů 
kraje, které jsou rozhodujícími z hlediska 
jejich využití v  rozpočtu kraje při pláno-
vaní výdajů na financování takových od-
větví, jakými jsou školství, sociální péče, 
zdravotnictví, dopravní infrastruktura atd. 
Navíc tento fakt podtrhuje i skutečnost, 
že spoluúčast státu na financování právě 
těchto odvětví prostřednictvím rozpočtů 
územně samosprávných celků, má trvale 
sestupný trend. Přes všechny tyto skuteč-
nosti Liberecký kraj v roce 2012 hospo-
dařil v souladu se svým schváleným, resp. 
upraveným rozpočtem. Celkové příjmy 
kraje dosáhly objemu 6,86 mld. Kč a cel-
kové výdaje objemu 7,02 mld. Kč. Vý-
sledné záporné saldo hospodaření kraje 
za rok 2012 ve výši 0,16 mld. Kč je kryto 
finančními prostředky z  dílčího čerpání 
úvěrových zdrojů krajem na financování 
programu revitalizace mostů na silnicích 
II. a III. třídy na území kraje. 
Na základě výsledků a analýz finančních 
a nefinančních toků a závazků kraje byl 

v  roce 2012 kraji potvrzen ratingovou 
společností Moody´s  Investors Service 
Limited lokální, národní rating na stupni 
Aa1.cz se stabilním výhledem.

DOPRAVA
V roce 2012 se v oblasti dopravy pokra-
čovalo v  odstraňování škod na doprav-
ní infrastruktuře po povodních v  roce 
2010, kde se zejména využívaly finanční 
prostředky z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj na obnovu krajského ma-
jetku poškozeného povodněmi, případně 
Fondu solidarity evropské unie. Za loňský 
rok byly čerpány dotace ve výši 200 mil. Kč 
na rekonstrukci dopravní infrasturuktury 
ve vlastnictví kraje, která byla poškozena 
povodněmi. Dále bylo v roce 2012 za po-
moci „mostního“ úvěru rekonstruováno 
nebo opraveno 51 mostů na silnicích II. 
a III. třídy, což je nejvyšší počet v histo-
rii od vzniku kraje. Dalších 25 mostů bylo 
bu� v  roce 2012 rozestavěno, nebo je 
připraveno k realizaci v roce 2013. V ob-
lasti veřejné dopravy pokračoval proces 
optimalizace jízdních řádů příměstské do-
pravy a bylo vypsáno výběrové řízení na 
výběr dopravců pro uzavření smluv o ve-
řejných službách v  přepravě cestujících 
ve veřejné linkové osobní dopravě k za-
bezpečení stanoveného rozsahu dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje pro období 
od roku 2014 do roku 2024. Prvním ro-
kem bylo otevřeno nové silniční propojení 
se Spolkovou republikou Německo pro 
vozidla s  největší přípustnou hmotností 
3,5 tuny na krajské silnici III/27017 Krom-
pach – Jondsdorf. 

ŠKOLSTVÍ, SPORT A TĚLOVÝCHOVA
V roce 2012 i nadále ovlivňoval resort 
školství, mládeže a  zaměstnanosti ne-

příznivý demografický vývoj. Nejvýraz-
nější úbytek žáků poci	ovaly střední ško-
ly, naopak v předškolním a základním 
vzdělávání již došlo k mírnému nárůstu 
počtu dětí a  žáků nástupem silnějších 
ročníků let 2006 – 2009. V zájmu zvy-
šování kvality vzdělávání došlo k úpravě 
kapacit vybraných oborů v  návaznosti 
na poslední optimalizaci středních škol 
či pokračování jednotných přijímacích 
zkoušek na všechny maturitní obory. 
Pokračovalo se v  aktivitách programu 
Techyes a  to realizací projektu Nado-
TECH, šestým ročníkem veletrhu vzdě-
lávání EDUCA2012 MYJOB, soutěží 
žáků Automobileum či stipendijním 
programem pro žáky vybraných oborů, 
i vyhlášením Školy roku. Z Grantového 
fondu Libereckého kraje byly podpoře-
ny projekty v oblastech volnočasových 
aktivit či společných aktivit dětí, rodičů, 
škol a komunitní funkce škol v celko-
vé částce 3 000 000 Kč. Z  prostředků 
Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost byly v roce 2012 
vyhlášeny výzvy v  celkovém objemu 
125 000 000 Kč. Zároveň probíhala 
i  realizace projektů Libereckého kraje: 
Informační a  vzdělávací portál, Zvyšo-
vání kompetencí vedoucích pracovníků 
škol a  školských zařízení, Hodnocení 
kvality vzdělávání a  projekt Poraden-
ství. Liberecký kraj v roce 2012 rozdělil 
v  oblasti sportu a  tělovýchovy částku 
přesahující 45 000 000 Kč a to formou 
neinvestičních i  investičních dotací. 
V oblasti školního sportu si žáci Liberec-
kého kraje přivezli z V. Her zimní olym-
piády konané v Moravskoslezském kraji 
1. místo v  celkovém hodnocení krajů. 
Z Grantového fondu Libereckého kraje 
pak bylo v  programu podpory tělový-

chovy a sportu podpořeno celkem 226 
projektů v celkové částce 4 625 000 Kč.

ZDRAVOTNICTVÍ
Liberecký kraj významně podporuje roz-
voj zdravotnických služeb poskytovaných 
prostřednictvím zdravotnických zařízení 
a  podílí se tak na zajiš	ování vysokého 
standardu kvality poskytované péče. 
V roce 2012 investoval Liberecký kraj do 
fungování, podpory a  rozvoje zdravot-
nictví téměř 250 mil. Kč. Nejvýznamnější 
investiční dotace byla poskytnuta na re-
konstrukci prostor LDN Nemocnice s po-
liklinikou Česká Lípa, a.s., na pořízení mo-
bilního CT přístroje v Krajské nemocnici 
Liberec, a.s., na modernizaci a obnovu 
přístrojového vybavení cerebrovaskulár-
ního a iktového centra v obou nemocni-
cích. V roce 2012 podpořil Liberecký kraj 
průzkum spokojenosti pacientů „Kvalita 
očima pacientů“ v  Krajské nemocnici 
Liberec. Nemocnice se stala držitelem 
certifikátu „Spokojený pacient“ a  zís-
kala Rating A+(významně nadstandart-
ní kvalita) hodnocení kvality lůžkových 
zařízení. V  rámci realizace programu 
Dlouhodobého zlepšování zdravotního 
stavu obyvatel Libereckého kraje byla 
podpořena prevence vzniku osteoporó-
zy, nádorů ženských orgánů a prevence 
zubních kazů, dále pak prevence obezi-
ty u  školních dětí. Za významnou akci 
je považováno otevření protialkoholní 
a  protitoxikomanické Záchytné stanice 
v Krajské nemocnici Liberec, která bude 
sloužit pro klienty Liberecka, Jablonecka 
a Turnovska.

SOCIÁLNÍ VĚCI
Rok 2012 byl pro odbor sociálních věcí 
bohatý na aktivity jak v přenesené, tak 
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v  samostatné působnosti. V  gesci Od-
dělení sociálně právní ochrany dětí pra-
covnice uspořádaly informační semináře 
s  tématem novely zákona o  sociálně-
-právní ochraně dětí. V Oddělení pláno-
vání a  financování sociálních služeb se 
zpracovávaly koncepční dokumenty tý-
kající se sociálních služeb a koordinovaly 
se procesy plánování sociálních služeb 
na území celého kraje. Na podzim roku 
2012 se ukončilo financování služeb 
sociální prevence v  rámci projektu IP 1 
„Služby sociální prevence v Libereckém 
kraji“ v objemu 225 milionů Kč, úspěš-
ně se pokračuje na projektu IP3 „Rozší-
ření nástrojů pro podporu systému plá-
nování sociálních služeb v  Libereckém 
kraji“. Intenzivně se také pracovalo na 
Datovém centru sociálních služeb, které 
bude poskytovat ucelený systém infor-
mací o registrovaných a poskytovaných 
službách obyvatelům kraje. V gesci Od-
dělení sociálních služeb se pokračova-
lo v  procesu transformace pobytových 
sociálních služeb. Zapojeny jsou tři pří-
spěvkové organizace. Oddělení sociální 
práce činilo kroky ke sjednocení způso-
bu uplatňování známých metod sociální 
práce. Proběhla celá řada akcí, byly to 
např. Veletrh poskytovatelů sociálních 
služeb Libereckého kraje, Benefice pro 
Hospic s Petrou Janů a Vlastimilem Ha-
rapesem, dvoudenní seminář na téma 
“Drogy a  vězeňství“, pracovní porada 
krajských registrátorů a další. Resort fi-
nančně podpořil činnost celé řady sub-
jektů z Grantového fondu LK.

KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE 
A CESTOVNÍ RUCH
Oddělení kultury zajiš	ovalo mimo řady 
dalších úkolů koordinační, metodické 

a  kontrolní činnosti k  pěti zřizovaným 
příspěvkovým organizacím kraje. Na 
činnost kulturních organizací byla roz-
počtována částka ve výši 93 542 255 Kč. 
Na investice byla vynaložena částka 
4 618 000 Kč. Oddělení kultury admi-
nistrovalo Grantový fond G 11 Podpora 
kultury v LK s alokací 1 924 000 Kč. Na 
podporu regionálních divadel byla vyčle-
něna částka 1 700 000 Kč a na regionální 
funkce knihoven 5 500 000 Kč. Oddělení 
památkové péče kromě povinností orgá-
nu státní památkové péče vyplývajících 
ze zákona č. 20/1987 Sb. administrovalo 
Fond kulturního dědictví Libereckého kra-
je, v němž bylo rozděleno 6 442 170 Kč. 
Částkou 100 000 Kč odměnil Liberecký 
kraj vítěze krajského kola soutěže o Cenu 
za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových re-
zervací a památkových zón za rok 2011. 
Vítězem se stalo Město Lomnice nad Po-
pelkou. Ve dnech 4. – 6. října 2012 se 
v Praze konal první mezioborový veletrh 
s názvem Památky 2012, na němž se Li-
berecký kraj prezentoval obnovou objek-
tu šatlavy v České Lípě na archeologické 
muzeum. Oddělení cestovního ruchu se 
zaměřilo jako každoročně na prezentaci 
kraje v tuzemsku i zahraničí. Skutečnost, 
že se to daří, dokládá i nárůst návštěvnos-
ti kraje na 680 000 návštěvníků. Oddělení 
je nositelem dvou projektů financovaných 
z  prostředků EU – „Nová Hřebenovka“ 
a  „Marketingový projekt v  oblasti ces-
tovního ruchu“. Kromě řady jiných aktivit 
se oddělení zaměřilo na podporu turistic-
ké infrastruktury, podporu a  spolupráci 
s  destinačními organizacemi a  dalšími 
partnery na poli cestovního ruchu a  na 
rozvoj turistického internetového portálu 
www.liberecky-kraj.cz.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Rok 2012 byl v  resortu životního pro-
středí a  zemědělství, jako již tradičně, 
bohatý na celou řadu aktivit jak v pře-
nesené, tak i v samostatné působnosti. 
V gesci vodoprávního úřadu docházelo 
ke zvyšování bezpečnosti vodních děl, 
zaměřoval se i na zlepšování kvality pod-
zemních i povrchových vod. Byla zkolau-
dována celá řada ČOV. Úřad dozoroval 
stavbu protipovodňové štoly v  Jablonci 
nad Nisou, školil povodňové orgány a ve 
spolupráci s úřadem ombudsmana řešil 
problematiku stanovování záplavových 
území. V roce 2012 byl rovněž ukončen 
projekt LABEL, jehož aktivním účastní-
kem byl i  Liberecký kraj. Na úseku od-
padového hospodářství pokračovala re-
alizace projektu se společností EKOKOM 
v  třídění odpadů, pokračovala soutěž 
měst a obcí Zlatá popelnice a dále spo-
lupráce se společnostmi ASEKOL a ELEK-
TROWIN. Na úseku ochrany ovzduší byl 
vyhlášen Integrovaný program ke zlepše-
ní kvality ovzduší LK, zpracována Rozpty-
lová studie pro Liberecký kraj a  zpráva 
„Hodnocení kvality ovzduší LK“. Na úse-
ku ochrany přírody pokračovala imple-
mentace soustavy NATURA 2000 a rea-
lizace projektu zaměřeného na likvidaci 
invazních druhů rostlin. Byly realizovány 
velké projekty údržby v chráněných úze-
mích a  proběhla aktualizace Koncepce 
ochrany přírody LK. Resort ŽPZ organizo-
val celou řadu akcí nebo se na ní podílel. 
Byly to např. Krajské dožínkové slavnosti, 
Myslivecká konference, Výrobek LK, GIS 
DAY a dále akce zaměřené na zvyšování 
environmentálního povědomí obyvatel 
kraje různých cílových skupin. Aktivní 
bylo středisko ekologické výchovy STŘE-
VLIK. Resort finančně podpořil činnost 

řady subjektů z  Grantového fondu LK. 
Rovněž došlo k  rozšíření služeb Povod-
ňového portálu LK.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ PROJEKTY
S  blížícím se koncem plánovacího ob-
dobí EU 2007 – 2013 zahájil Liberecký 
kraje v roce 2012 přípravu na nové plá-
novací období EU 2014 – 2020. Cílem 
bylo připravit podklady, které definují 
aktuální problémy kraje, jeho potřeby 
a  priority tak, aby byla vytvořena opo-
ra pro prosazování důležitých krajských 
témat a při přípravě nových operačních 
programů. V roce 2012 byla tedy aktu-
alizována Strategie rozvoje Libereckého 
kraje 20006 – 2020, zpracována Problé-
mová analýza kraje a  schváleny Priori-
ty kraje na nové období. Liberecký kraj 
v  roce 2012 úspěšně dokončil realizaci 
27 projektů, z  čehož 22 bylo spolufi-
nancováno Evropskou unií. Celkové ná-
klady na tyto projekty činily více než 368 
mil. Kč, dotace z  fondů Evropské unie 
a  dalších dotačních programů dosáh-
ly 287 mil. Kč, což je v průměru téměř 
80 % celkových nákladů. V  současné 
době Liberecký kraj realizuje 46 projek-
tů s  náklady vyššími než 1 217 mil. Kč 
a s dotací dosahující 1 056 mil. Kč. Na 
spolufinancování projektů se podílí cel-
kem 7 dotačních programů vyhlášených 
Evropskou komisí. Nejvíce zastoupenými 
oblastmi v projektech jsou modernizace 
středních škol, obnova dopravní infra-
struktury a  zlepšení životního prostředí 
v Libereckém kraji. Liberecký kraj je také 
zprostředkujícím subjektem pro Globál-
ní granty Operačního programu vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost. V  roce 
2012 byly vyhlášeny 4 výzvy, ve kterých 
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byly rozděleny zbylé finanční prostřed-
ky. Podpořeny byly projekty realizované 
v globálních grantech prioritní osy 1 Po-
čáteční vzdělávání a v globálním grantu 
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 
Celkem bylo na 44 nových projektů roz-
děleno 123 172 210 Kč.

LEGISLATIVA A VNITŘNÍ SPRÁVA
Právní odbor mimo jiné prováděl pro 
obce právní, metodickou a  konzultač-
ní činnost k  zákonu č. 565/1990 Sb., 
o  místních poplatcích, a  k  zákonu 
č.  280/2009 Sb., daňový řád. Pořádal 
také pro krajské příspěvkové organiza-
ce, obce a jednotlivé odbory krajského 
úřadu školení a  metodiku za účelem 
uvedení systému základních registrů do 
provozu od 1. 7. 2012. V  této oblas-
ti spolupracoval s Ministerstvem vnitra 
ČR při naplňování registru práv a  po-
vinností, aby všechny ohlášené agendy 
mohly být řádně registrovány. Pro obce 
poskytovali zaměstnanci úřadu také 
metodickou činnost v  oblasti veřejné 
podpory a služeb obecného hospodář-
ského zájmu. 
Správní odbor podporoval dlouhodobou 
a trvalou strategií krajského úřadu, kte-
rou je co nejlepší úroveň výkonu veřej-
né správy nejen na krajském úřadě, ale 
ve všech 215 obcích Libereckého kra-
je. Za tímto účelem bylo v  roce 2012 
uspořádáno pro starosty a  úředníky 
obecních úřadů několik seminářů. Té-
mata byly – správní řízení (Správní prá-
vo – správní řád) – zákon 500/2004Sb., 
správní řád, svobodný přístup k  infor-
macím – zákon č. 106/1999 Sb., vidima-
ce a legalizace, správní činnosti na úse-
ku matrik a  evidence obyvatel. Konaly 
se i přípravné kurzy na zkoušky matriká-

řů. V  rámci další fáze zavádění základ-
ních registrů, které byly spuštěny dne 
1. 7. 2012 do ostrého provozu, krajský 
úřad ve spolupráci s Českým úřadem ze-
měměřičským a katastrálním pořádal pro 
obce Libereckého kraje v lednu a únoru 
2012 cyklus školení na počítačích, a to 
zejména k jednomu ze základních regis-
trů – RUIAN (Registr územní identifikace, 
adres a nemovitostí). Na těchto praktic-
kých školeních, která probíhala v počíta-
čové učebně krajského úřadu, se účast-
níci seznámili s ukázkou vkládání dat do 
RUIANu a také se základními informace-
mi o čištění dat v tomto registru.



AKTIVITY AKČR 
V ROCE 2012 4



výroční zpráva AKČR 73

AKTIVITY ASOCIACE KRAJŮ ČR 
V ROCE 2012
ZASEDÁNÍ RADY ASOCIACE KRAJŮ ČR
V roce 2012 proběhl opět zasedání Rady Asociace krajů ČR (dále jen „Rada AKČR“), 
čtyři zasedání v  rámci třetího funkčního období a  jedno v  rámci nového, čtvrtého 
funkčního volebního období. 

25. ZASEDÁNÍ RADY AKČR 13. LEDNA 2012 V BRNĚ
TÉMATA
Jednání s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským o aktuální situa-
ci v čerpání prostředků EU dle jednotlivých operačních programů
Hlavní témata jednání s ministrem byla čerpání prostředků EU dle jednotlivých ope-
račních programů,zastavení certifikace ohrožených programů a příprava materiálu pro 
jednání vlády ČR k  nové organizační struktuře pro čerpání evropských prostředků. 
Ministr kritizoval řízení některých programů, které vyústilo v růst nerefundovatelných 
výdajů a nutnost úhrady nákladů z národních zdrojů. Přislíbil vstřícné jednání s kraji 
o implementační struktuře 2014 s tím, že se nebudou rušit administrativní kapacity 
v regionech. V debatě, které se zúčastnil také 1. náměstek ministra pro místní roz-
voj Ing. Daniel Braun, MA, členové Rady AKČR upozorňovali na negativní poznatky 
z realizace některých programů (zejména centrálních) a vyjadřovali připravenost na 
realokaci nečerpaných prostředků z centrálních operačních programů do regionálních. 
V odpovědi upozornil ministr Jankovský na skutečnost, že již v minulosti k takové 
realokaci došlo (800 mil. Kč do ROP). Zároveň vyjádřil naději, že u některých programů 
dojde ke zrychlení čerpání prostředků (legislativní návrh na oddělení aktu vyvlastnění 
a poskytování náhrad u dopravních staveb). Předseda Rady JUDr. Michal Hašek hos-
tům poděkoval za konstruktivní debatu s tím, že nezbytné další jednání Rady s mini-
strem pro místní rozvoj.
Založení Ekonomické Rady AKČR
Byla založena Ekonomická Rada Asociace krajů ČR (dále jen „ERAK“). Členové ERAK 
se shodli na záměru, pod vedením profesora Columbia University New York Jana Švej-
nara, připravovat návrhy a doporučení krajům České republiky, jak v následujících mě-
sících a letech čelit dopadům hospodářské krize na kraje. Jedná se primárně o oblast 
čerpání a využití evropských fondů, kde se dlouhodobě potvrzuje vysoká úspěšnost 
regionálních operačních programů. Dalšími oblastmi zájmu ERAK byly stanoveny prio-
rity v oblasti financování krajů. Byl vysloven závěr, že současné nastavení systému roz-
počtového určení daní vnáší mezi jednotlivé kraje vysoké disproporce a rozdíly, a to 
až do výše 40% příspěvku od státu.Z hlediska čerpání rozpočtových prostředků krajů 
byly stanoveny klíčové oblasti zdravotnictví, školství a sociálních služeb.

26. ZASEDÁNÍ RADY AKČR 2. BŘEZNA 2012 V PRAZE
TÉMATA
Spolupráce Asociace krajů ČR a Svazu měst 
a obcí při jednání s vládou ČR o regionálních operačních programech
Zástupci AKČR i SMO se shodli, že je klíčové, aby čerpání evropských prostředků zů-
stalo rozděleno do jednotlivých regionálních operačních programů, tedy zcela odlišně 
od záměrů vlády, která pro příští programové období 2014 – 2020 navrhuje sloučení 
těchto programů do jednoho integrovaného regionálního operačního programu.
Spolupráce Asociace krajů ČR a Svazu měst 
a obcí s ohledem na rozpočtové určení daní.
Kromě společného postupu v  oblasti regionálních operačních programů se AKČR 
a SMO ČR shodly i na podpoře změny systému rozpočtového určení daní. Jak kraje, 
tak i města a obce souhlasí s tím, že je třeba nastavit současný systém spravedlivěji, 
zároveň ale odmítly, aby byly úpravy tohoto systému vytvářeny na úkor čtyř největších 
měst.

27. ZASEDÁNÍ RADY AKČR 4. KVĚTNA 2012 V PLZNI
TÉMATA
Zákon o zákazu těžby břidlicového plynu v ČR
Zástupci lokalit postižených možnou těžbou břidlicového plynu, v čele se starostou 
města Náchoda Janem Birkem, starostkou města Berouna Šárkou Endrlovou a Jiřím 
Malíkem z koalice STOP HF, jednali se zástupci Asociace krajů ČR a jejím předse-
dou JUDr. Michalem Haškem o problematice nebezpečné hlubinné těžby břidlicové-
ho plynu na území České republiky. Výsledem jednání byl společný záměr předložit 
návrh zákona, který by metodu hydraulického štěpení na území České republiky 
kompletně zakázal. Zúčastnění se shodli, že potenciální ekologická rizika těžby jsou 
příliš vysoká a ministerstvo životního prostředí nepředložilo žádné věrohodné záruky 
potvrzující opak.
Plán ekonomické a obchodní spolupráce mezi Čínou 
a Střední a Východní Evropou
V rámci zasedání Rady AKČR se uskutečnilo jednání, na kterém došlo k rozhodnutí  
o  zapojení se do Plánu ekonomické a obchodní spolupráce mezi Čínou a Střední 
a Východní Evropou, který byl čínským premiérem představen minulý týden ve Varša-
vě a který hejtmanům dále prezentovala zástupkyně čínského velvyslance v ČR, paní 
YanYuqing.

28. ZASEDÁNÍ RADY AKČR 22. ČERVNA 2012 V PŘEROVĚ 
Rada se na svém jednání v Přerově zabývala mimo jiné i otázkou navyšování platů 
lékařů, ke kterému se zavázalo v tzv. „Memorandu“ ministerstvo zdravotnictví pod ve-
dením Leoše Hegera při řešení akce „Děkujeme, odcházíme“. Tato akce poukázala na 
nespokojenost v oblasti odměňování celého zdravotního personálu zejména v zdra-
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votnických zařízeních lůžkového typu. Rada proto ministerstvu zdravotnictví navrhla 
změnu Úhradové vyhlášky, která by mohla vést k eliminaci narůstající rizika nespoko-
jenosti lékařů a pravděpodobně i zdravotnického personálu. Dalším důležitým bodem 
bylo čerpání z evropských fondů. Rada potvrdila, že kraje jsou připraveny pokračovat 
v čerpání fondů. Následující Programovací období se bude týkat více volebních období, 
dosah je mnohem větší než jenom blízká budoucnost, členové Rady se proto shodli, 
že důležitá je reálná dohoda mezi ústřední vládou a regiony, až se bude podepisovat 
dohoda o partnerství mezi ČR a Bruselem.

1. ZASEDÁNÍ RADY AKČR VE ČTVRTÉM FUNKČNÍM OBDOBÍ AKČR 
7. PROSINCE 2012 V PRAZE

TÉMATA
Nové složení Rady AKČR
Po krajských volbách, které se uskutečnily 12. a 13. října 2012 se složení Rady AKČR 
změnilo. Byl navržen nový model fungování vedení Rady ve složení předseda, místo-
předseda pověřený zastupováním předsedy a čtyři místopředsedové. Na návrh hejtma-
na kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka byl aklamací znovu zvolen předsedou Rady 
na dvouleté funkční období JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Na 
jeho návrh byli místopředsedy Rady zvoleni: Jiří Běhounek – pověřený zastupováním 
předsedy v době jeho nepřítomnosti, Milan Chovanec, Miroslav Novák, Bohuslav Svo-
boda a Jiří Zimola. Rada také stanovila nový model fungování poradních orgánů Rady, 
kdy 14 komisí Rady v definovaných oblastech bude řízeno přímo členy Rady. 
Jednání se zástupci krizového štábu Lékařského odborového klubu – svazu 
českých lékařů, Svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Asociace českých 
a moravských nemocnic.
Na prvním zasedání Rady AKČR proběhlo jednání s MUDr. Ing. Petrem Fialou a MUDr. 
Lukášem Velevem z Asociace českých a moravských nemocnic (AČNM), Bc. Dagmar 
Žitníkovou, předsedkyní odborového Svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP 
ČR) a MUDr. Martinem Engelem, předsedou Lékařského odborového klubu – svazu 
českých lékařů (LOK –SČL). Řešila se otázka úhradové vyhlášky a podpis smluv se všemi 
zdravotními pojiš	ovnami v oblasti poskytování zdravotní péče. Předseda Rady AKČR 
JUDr. Hašek vyjádřil příslib krajů nejednat pouze ve prospěch krajských nemocnic, ale 
celého systému. 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI DIPLOMATICKÉHO SBORU
Dne 3. února 2012 proběhlo v hotelu Park Inn v Praze historicky první setkání před-
sedy a Rady Asociace krajů ČR se zástupci diplomatického sboru z 56 zemí světa, 
kteří působí v Praze. Ve svém proslovu předseda AKČR JUDr. Michal Hašek zdůraz-
nil, že vedení Asociace krajů ČR podporuje další navazování partnerských přátelských 

vztahů s regiony a městy v celém světě. Nejedná se nám o partnerství na papíře, ale 
o vzájemnou výměnu zkušeností, poznání i navazování ekonomické spolupráce mezi 
podnikatelskými subjekty.
Důležitým aspektem činnosti Asociace krajů je i  příhraniční, mezinárodní dimenze. 
České a moravské kraje mají navázáno 139 partnerství v 37 zemích.

CESTOU DO ČÍNY POMOCI ČESKÝM REGIONŮM I HOSPODÁŘSTVÍ
Na pozvání Chinese People’s Institute of Foreign Affairsse v březnu 2012 představitelé 
Asociace krajů České republiky zúčastnili pracovní návštěvy Čínské lidové republiky. 
V rámci této návštěvy se uskutečnila řada pracovních schůzek na nejvyšší úrovni, je-
jichž cílem bylo posílit spolupráci regionů České republiky a jejich čínských protějšků 
a zároveň také podpořit ekonomickou, hospodářskou a  technologickou spolupráci 
mezi oběma zeměmi. Kraje nepřehlédly, že stabilně rostoucí a nejsilnější ekonomika 
světa, kterou Čínská lidová republika je, může významně pomoci jak českým regionům 
a městům, tak i České republice jako celku. Cílem cesty bylo nastavit intenzivní spolu-
práci při vytváření nových pracovních míst, budování investičních příležitostí, podpoře 
vědy a  výzkumu, rozšiřování cestovního ruchu či studijních příležitostí. I  proto byli 
součástí delegace nejen představitelé regionů České republiky, ale také zástupci Smí-
šené česko-čínské komory vzájemné spolupráce a představitelé českých firem, které 
mají zájem rozšiřovat obchodní spolupráci mezi Českou republikou a Čínskou lidovou 
republikou, a  to zejména v  oblastech podpory a  rozvoje ekonomické spolupráce, 
finančních služeb, energetiky, budování infrastruktury či strojírenství.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ NA PODPORU VÍCEJAZYČNOSTI
Dne 27. dubna 2012 bylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Asociací krajů Čes-
ké republiky (AKČR), zastoupenou předsedou Rady AKČR JUDr.Michalem Haškem, 
a Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo, zastoupeným panem Detlefem Linge-
mannem, a Velvyslanectvím Rakouské republiky, zastoupeným panem Ferdinandem 
Trauttmansdorffem, slavnostně podepsáno „Společné prohlášení na podporu víceja-
zyčnosti“. Toto společné prohlášení si klade za cíl podpořit německý jazyk v České 
republice především formou komunikační kampaně pod názvem „Šprechtíme“. Před-
seda AKČR JUDr. Michal Hašek uvedl, že si němčina jako historicky důležitý jazyk sou-
sedů zaslouží zvláštní ocenění. Německý velvyslanec Detlef Lingemann si váží podpory 
německého jazyka v regionech, kterou již nyní zaznamenal při svých cestách po České 
republice. Ve svém projevu zdůraznil rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmannsdorff 
vysokou poptávku po kvalifikovaných zaměstnancích s  dobrými znalostmi němčiny 
u podniků z německy mluvících zemí. Tyto podniky mají stále více těžkostí s obsazo-
váním pracovních míst.



výroční zpráva AKČR 75

ZAPOJENÍ DO PLÁNU EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE MEZI 
ČÍNOU A STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPOU

V rámci 27. zasedání Rady AKČR 4. května 2012 v Plzni členové Rady navázali na 
trend otevření spolupráce v oblastech ekonomiky a obchodu mezi Evropou a Čínou, 
které vyvrcholilo na druhém Ekonomickém fóru Číny a států Střední a Východní Evro-
py ve Varšavě, na kterém se čínský premiér WenŤi-Pao sešel s 16 premiéry středoev-
ropských a balkánských zemí a přivezl s sebou delegaci tří set čínských podnikatelů. 
Plán členům Rady AKČR představila, zástupkyně čínského velvyslance v  ČR, paní 
YanYuqing. Již dříve některé kraje uzavřely partnerství s jednotlivými čínskými provin-
ciemi, například Plzeňský kraj s provincií Zhejiang nebo Karlovarský kraj se správním 
obvodem čínského Pekingu Changping. Členové Rady AKČR vzali na vědomí memo-
randum o spolupráci mezi AKČR a Chinese People’s Association for Friendshipwith 
Foreign Countries, tedy obdobou tuzemské asociace v Čínské lidové republice, které 
bylo podepsáno na březnové návštěvě představitelů krajů v Číně. Memorandum tak 
stvrdilo již delší dobu budované vzájemné vztahy českých krajů s čínskými provinciemi, 
které mají za cíl užší spolupráci jak v oblastech ekonomiky a obchodu, tak v oblastech 
vědy a techniky, kultury, ekologie, turistiky a sportu.

ČINNOST KOMISÍ

KOMISE RADY AKČR PRO CESTOVNÍ RUCH
Předseda:  Ing. Lidie Vajnerová, Liberecký kraj 
Místopředseda:  Bc. Miroslav Petřík, Olomoucký kraj

V roce 2012 se uskutečnila tři jednání komise:
10. 2. 2012 v Praze
18. 5. 2012 ve Špindlerově mlýně, Královéhradecký kraj
14. 9. 2012 v Ostravici, Moravskoslezský kraj

Komise pravidelně řešila problematiku podpory cestovního ruchu v regionech, členové 
komise se vzájemně informovali o jednotlivých krajských projektech, koordinovala se 
účast na veletrzích. Komise velmi úzce spolupracovala s agenturou CzechTourism.

Komise na svých jednáních řešila podrobněji následující problematiku
Zasedání dne 10. 2. 2012 v Praze:
■  Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014 – 2020, Zákon o cestovním ruchu 
■   Projekty na podporu cestovního ruchu: projekty „Putování za Santinim“ a „Mag-

ni – cesty s příběhem”
■  Účast a prezentace na veletrzích Regiontour 2013 a HolidayWorld 2013 
■  Kompetence a financování destinačních společností a otázka krajských destinačních 

společností 

Zasedání dne 18. 5. 2012 ve Špindlerově Mlýně, Královéhradecký kraj:
■  Informace agentury CzechTourism – Nová marketingová koncepce, rebran-

ding – nový vizuální styl a prezentace regionů v materiálech agentury
■  Národní systém kvality
■  Informace o veletrzích Regiontour 2013, HolidayWorld 2013
■  Úloha Klubu českých turistů – značení turistických tras a další projekty KčT, jejich 

financování kraji
■ Financování památkové péče v regionech

Zasedání dne 14. 9. 2012 v Ostravici, Moravskoslezský kraj:
■  Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014 – 2020
■  Statistická šetření v cestovním ruchu 
■  Informace o přípravu Veletrhu Památky 2012 
■  Podrobná informace agentury CzechTourism – marketingová kampaň, nový vizuální 

styl, produkty cestovního ruchu, problematika značení turistických cílů na silnicích 
a dálnicích

■  Účast krajů na veletrzích RegionTour Brno 2013 a HolidayWorld Praha 2013, mož-
nost požadavků na zvýšení kvality na BVV

■  Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2011 – 2012

KOMISE RADY AKČR PRO DOPRAVU
Předseda:  Ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana, Zlínský kraj 
Místopředsedové:  Ing. Libor Joukl, Kraj Vysočina, Jan Tichý, Pardubický kraj

V roce 2012 proběhla čtyři zasedání komise: 
16. zasedání dne 19. ledna 2012 v Ostravě, Moravskoslezský kraj
17. zasedání dne 22. března 2012 v Litoměřicích, Ústecký kraj
18. zasedání dne 21. června 2012 v Plzni, Plzeňský kraj
19. zasedání dne 13. září 2012 v Brně, Jihomoravský kraj

Komise se pravidelně zabývala problematikou zajištění financování regionální železnič-
ní dopravy, zajištění údržby silnic, zpoplatňování silnic a mýtného systému, rozvojem 
infrastruktury.

Komise dále na svých jednáních projednala
Zasedání dne 19. ledna 2012 v Ostravě, Moravskoslezský kraj:
■  Návrh Evropské komise na financování dopravní infrastruktury Evropské unie v ob-

dobí 2014 až 2020
■  Záměr MD ČR k rozšíření zpoplatnění silnic v ČR
■  Podmínky veřejné zakázky a změny v zajiš	ování zimní údržby silnic I. tříd
■  Připravované změny v kontrolování vážení silničních motorových vozidel
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■  Organizační změny ve Správě železniční dopravní cesty a  dopady úpravy cen za 
použití vlakové cesty

■  Problematika vysokorychlostní železnice
■  Návrh na úpravu legislativy – zpoplatňování pozemních komunikací
■  Stav v krajích v uzavírání dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby s Českými 

dráhami a.s. – soulad s „Memorandem“
■  Žádost na sestavení požadavků jednotlivých krajů na doplňkovou sí	 TEN-T výhledově 

do roku 2050

Zasedání dne 22. 3. 2012 v Litoměřicích, Ústecký kraj:
■  Dopravní sektorové strategie, II. fáze, Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruk-

tury s dlouhodobým výhledem (2014 – 2020)
■  Připomínky ČR k revizi sítě TEN-T
■  Změna systému zimní údržby silnic I. tříd po 30. září 2013
■  Problematika financování dopravní infrastruktury z pohledu SFDI
■  Dopravně vzdělávací projekt Zlatý klíč

Zasedání dne 21. 6. 2012 v Plzni, Plzeňský kraj:
■  Novela Zákona č. 104/1997 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
■  Problematika zabezpečení údržby komunikací v majetku státu pro období po datu 

30. 9. 2013
■  Návrh věcného záměru zákona o železnicích
■  Trendy příštího rozvoje železniční dopravní cesty po reorganizaci SŽD,
■  Čerpání operačního programu Doprava a  realizace plánovaných staveb v  silniční 

infrastruktuře
■  Modernizace D1
■  Projekt Pardubického kraje „Studie proveditelnosti projektů financování pro silniční 

hospodářství krajů na silnice II. a III. třídy“
■  Plnění úkolů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na léta 2011 – 2020

Zasedání dne 14. 9. 2012 v Brně, Jihomoravský kraj:
■  Návrh rozpočtu SFDI na rok 2013 a výstavba nadřazené silniční sítě
■  Zajištění regionální železniční dopravy v roce 2013
■  Proces a harmonogram otevírání trhu v dálkové a regionální železniční dopravě
■  Náklady vážení vozidel na silnicích I. tříd
■  Princip veřejné soutěže na údržbu silnic I. třídy po roce 2013

KOMISE RADY AKČR PRO KULTURU A PAMÁTKOVOU PÉČI
Předseda:  Ing. Tomáš Škaryd, Kraj Vysočina
Místopředsedkyně:  Bc. Jana Ryšánková, Ústecký kraj 

V roce 2012 proběhla dvě zasedání komise:
8. – 9. 3. 2012 v Klatovech, Plzeňský kraj
14. – 15. 6. 2012 v Chebu, Karlovarský kraj

Komise se pravidelně zabývala hlavními tématy z oblasti kultury a památkové péče: 
návrh památkového zákona a zákona o památkové péči, reorganizací Národního pa-
mátkového ústavu a podporou kultury v regionech.
Jednání komise se pravidelně zúčastňovala PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně pro 
kulturní dědictví ministryně kultury ČR.

Dále Komise projednala
Zasedání ve dnech 8. – 9. 3. 2012 v Klatovech, Plzeňský kraj:
■  Informace k věcnému záměru zákona o památkové péči (Archeologická novela)
■  Aktuální informace o průběhu reorganizace NPÚ
■  Informace Asociace muzeí a  galerií ČR k  evidenci a  účtování sbírek, Muzejních 

nocích
■  Problematika financování divadel a dalších kulturních institucí
■  Informace o 1. ročníku specializovaného veletrhu PAMÁTKY 2012
■  Regionální funkce knihoven
■  Návrh Ministerstva kultury na rozšíření metodické činnosti Památkové inspekce MK 

ČR vůči krajským úřadům

Zasedání ve dnech 14. – 15. 3. 2012 v Chebu, Karlovarský kraj:
■  Aktuální informace o stavu novely památkového zákona v segmentu archeologie
■  Informace o přípravě věcného záměru nového zákona o památkové péči
■  Aktuální informace o připravované reorganizaci NPÚ
■  Příprava plošného programu podpory kultury v ČR a vymezení podporovaných oblastí
■  Informace o  stavu příprav veletrhu PAMÁTKY 2012 včetně zapojení jednotlivých 

krajů
■  na společné expozici krajů: „Kraje vracejí památky do života“
■  Museion – sbírkový evidenční systém pro muzea a galerie

KOMISE RADY AKČR PRO FINANCOVÁNÍ KRAJŮ
Předseda:  Ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana, Zlínský kraj
Místopředsedové:   Ing. Anna Klimšová, vedoucí Odboru finančního, 

Moravskoslezský kraj
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana, Kraj Vysočina

V roce 2012 se konala tři zasedání komise pro financování krajů:
2. 3. 2012 ve Zbirohu, Plzeňský kraj
15. 6. 2012 v Jablonci nad Nisou, Liberecký kraj
7. 9. 2012 v Karlových Varech, Karlovarský kraj
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Komise se pravidelně zabývala nejdůležitějšími tématy: státním rozpočtem, rozpočty 
a hospodaření krajů a zadlužeností krajů.
Komise úzce spolupracovala s  ředitelem Odboru financování územních rozpočtů 
a  programového financování, MF ČR, Ing. Janem Ziklem, který se jednání Komise 
pravidelně jako host zúčastňoval.

Komise na svých jednáních řešila podrobněji následující problematiku
Zasedání dne 2. 3. 2012 ve Zbirohu, Plzeňský kraj:
■  Státní rozpočet na rok 2012, predikce vývoje daňových příjmů a dotace krajským 

rozpočtům
■  Rozpočty krajů 2012
■  Informace o obsahovém zaměření činností nově zřízené Ekonomické rady AKČR
■  Aktuální stav zadluženosti krajů k 31. 12. 2011
■  Řešení dopadů ustanovení § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací
■  Problematika Pomocného analytického přehledu

Zasedání dne 15. 6. 2012 v Jablonci nad Nisou, Liberecký kraj:
■  Vývoj státního rozpočtu a finanční zdroje krajů, měst a obcí, změna rozpočtového 

určení daní 
■  Změna ve struktuře veřejných rozpočtů, fiskální pravidla
■  Příprava struktury OP příštího plánovacího období EU a současný stav čerpání pro-

středků v jednotlivých Operačních programech
■  Informace z jednání Ekonomické rady AKČR 
■  Možnosti financování a úvěrování projektů za podpory Council of Europe Develop-

ment Bank 

Zasedání dne 7. 9. 2012 v Karlových Varech, Karlovarský kraj:
■  Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (Ministerstvo financí)
■  Dopad legislativních změn v oblasti DPH do rozpočtů krajů
■  Řešení úpadku územně samosprávných celků dle návrhu státu
■  Vývoj zadluženosti krajů k 30. 6. 2012
■  Projekty Rozvojové banky Rady Evropy (Council of Europe Development Bank – CEB)
■  Financování protidrogové politiky v krajích
■  Deklarace AKČR k Rozpočtovému určení daní 

KOMISE RADY AKČR PRO INFORMATIZACI VEŘEJNÉ SPRÁVY
Předseda:  Zdeněk Ryšavý, Kraj Vysočina
Místopředsedové:   Mgr. Petr Podhola, Jihočeský kraj

Ing. Petr Hradecký Zlínský kraj

Komise pracovala průběžně na základě velmi operativní komunikace všech členů a čle-
nové se pravidelně vzájemně seznamovali s projekty na jednotlivých krajích.
Aktivitami členů Komise se kraje staly rovnocenným partnerem Ministerstva vnitra ČR, 
Komise pro informatiku Svazu měst a obcí a dalších orgánů veřejné správy. 
Komise se aktivně zapojila do přípravy výzev z Integrovaného operačního programu 
a přípravy realizace a zavedení e-Governmentu podle potřeb krajů, projektů datových 
schránek a základních registrů. 
Jako hlavní a významný problém Komise viděla v přístupu státních orgánů, především 
Ministerstva vnitra, v nedostatku komunikace a spolupráce a ve značných personál-
ních změnách v těchto orgánech.

Komise se, kromě pravidelných výměn informací sešla 25. 6. 2012 na Kraj-
ském úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, kde projednala:
■  Informace o stavu připravenosti na přechodu na základní registry
■  Aktuální stav projektů krajů do výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu
■  Připojování regionálních sítí k ITS MV
■  Technické a smluvní řešení Videokonferenčního spojení krajů

KOMISE RADY AKČR PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Předseda:  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Místopředseda:   MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana 

Olomouckého kraje

V roce 2012 se konala tři zasedání Komise:
23. a 24. 2. 2012 v Lednici, Jihomoravský kraj
2. 4. 2012 v Hradci Králové, Královéhradecký kraj
5. a 6. 6. 2012 v Olomouci, Olomoucký kraj

Komise se průběžně zabývala situací zdravotnických zařízení zřizovaných nebo zalo-
žených kraji a to zejména v reakci na některá rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 
a zdravotních pojiš	oven – restrukturalizace sítě nemocnic, rušení porodnic.
Zvýšenou pozornost Komise věnovala faktorům, které ovlivňují ekonomickou situaci 
krajských nemocnic – tedy zejména úhradové vyhlášce, nerovnému postavení krajských 
nemocnic ve srovnání s nemocnicemi fakultními, dodržování závazků z Memoranda 
uzavřeného po akci lékařů v předchozím roce jakožto závazku státu. 
Komise iniciovala návrh na řešení finanční situace nemocnic k tíži provozních výdajů 
zdravotních pojiš	oven. 
Podařilo se prosadit postavení Asociace krajských nemocnic jako partnera ve vyjedná-
vání s ministerstvem a zdravotními pojiš	ovnami. Zvláštní pozornost byla věnována 
situaci ve financování záchranných služeb, problematice lékařské služby první pomo-
ci (ohledání zemřelých), ústavní pohotovostní služby, iktových center a vzdělávacích 
projektů Institute postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Členové komise 
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operativně konzultovali aktuální problémy zdravotnictví i mimo zasedání komise.
Celoroční práce komise vyvrcholila dne 19. prosince 2012 podepsáním Memoranda 
k zajištění akutní lůžkové nemocniční péče v kraji Jihočeském, Jihomoravském, Karlo-
varském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubic-
kém, Plzeňském, Středočeském, kraji Vysočina, Ústeckém, Zlínském a Hl. městě Praze 
pro období 2013 – 2017 mezi Asociací krajů ČR a Všeobecnou zdravotní pojiš	ovnou. 
Jeho cílem je udržení vysoké kvality a dostupnosti poskytované lůžkové nemocniční 
péče pojištěncům s maximální mírou bezpečí pro ně, při současném zefektivňování do-
savadní sítě poskytovatelů zdravotních služeb zajiš	ujících akutní lůžkovou nemocniční 
péči. Zúčastněné strany se shodly na společném postupu při uzavírání smluv o posky-
tování a úhradě hrazených služeb mezi nemocnicemi s akutní lůžkovou péčí a Všeo-
becnou zdravotní pojiš	ovnou České Republiky pro léta 2013 až 2017.

KOMISE RADY AKČR PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
Předseda:  Ing. Petr Smutný, radní Plzeňského kraje
Místopředseda:  Zdeněk Ryšavý, radní Kraje vysočina

Zasedání ve dnech 7. –  8. března 2012 v Benešově, Středočeský kraj
Průřezová témata:
■  Analýza reformy veřejné správy
■  Optimalizace vojenských újezdů
■  Připomínkování zákona o krajích a obcích
■  Zákon o svobodném přístupu k informacím
Komise řešila, tak jako v předchozích obdobích, stav reformy veřejné správy a to ze-
jména z hlediska postavení krajů a obcí. Projednávány byly i aktuální záměry Minister-
stva vnitra v otázce dokončení reformy. 
V legislativní oblasti byla pozornost věnována návrhům novel zákona o obcích, zákona 
o krajích a zákona o úřednících. Jako speciální problematiku komise řešila i otázku 
veřejné správy v návaznosti na změnu struktury vojenských újezdů po připravované 
novele zák. č. 222/1999 Sb., o zajiš	ování obrany České republiky. Komise se zabývala 
podrobně otázkou aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím. Komise jednou zasedala i v rozšířené sestavě na společném jednání s Odbor-
nou pracovní skupinou Rady AKČR pro legislativu.

KOMISE RADY AKČR PRO SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
Předseda:   Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana 

Jihočeského kraje
Místopředseda:   Miroslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kra-

je, Pavel Petráček, radní Libereckého kraje

V roce 2012 se uskutečnila tři jednání komise:
17. a 18. 1. 2012, Tisá, Ústecký kraj
27. a 28. 3. 2012, Prostějov, Olomoucký kraj
29. a 30. 5. 2012, Velké Karlovice, Zlínský kraj

Komise se opakovaně zabývala průběhem sociální reformy Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, upozorňovala na rizika reformy a její nedostatečnou připravenost. 
V oblasti dotační politiky státu komise upozorňovala na situaci, kdy je z důvodu nedo-
statku financí ohrožena další existence zařízení sociálních služeb a kdy kraje namísto 
státu sanují poskytovatele sociálních služeb.
Řešena byla otázka transformace pobytových sociálních služeb, systému péče o ohro-
žené děti, úhradové vyhlášky a zákona o zdravotních službách a  jeho dopadů do 
poskytování sociálních služeb.

KOMISE RADY AKČR PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Předseda:   Ing Luboš Navrátil, vedoucí oddělení IZS 

a obrany Středočeského kraje
Místopředseda:   Mgr. Bc. Rudolf Broulík, vedoucí oddělení krizového řízení 

Libereckého kraje, 
Ing. Aleš Boňatovský, vedoucí oddělení krizového řízení 
Pardubického kraje

V roce 2012 se uskutečnila tři jednání Komise:
21. a 22. 3. 2012 v Luhačovicích, Zlínský kraj
5. a 6. 6. 2012 v Karlových Varech, Karlovarský kraj
19. a 20. 9. 2012 v Letkově, Plzeňský kraj

Komise se opakovaně zabývala otázkou snižování neinvestiční dotace krajům ze strany 
státu určené na provoz jednotek dobrovolných hasičů. 
Komise upozornila na nutnost řešit problematiku náhrad poskytovaných krajům za 
omezení práva, poskytnutí pomoci nebo v důsledku způsobené škody podle zákona 
o integrovaném záchranném systému a prosadit v rámci novelizace zákona o inte-
grovaném záchranném systému stanovení způsobu úhrady takto vzniklých nákladů 
cestou věcně příslušných orgánů státní správy. 
Komise dále zaujímala podrobná stanoviska k novelizacím norem tzv. krizové legislati-
vy a k novele zákona č. 222/1999 Sb., o zajiš	ování obrany České republiky.
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KOMISE RADY AKČR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Předseda:   Miroslav Novák, náměstek hejtmana 

Moravskoslezského kraje
Místopředseda:    Ing. Jaroslav Bradáč, radní Karlovarského kraje,

Milena Kovaříková, radní Zlínského kraje

V roce 2012 se uskutečnila dvě jednání komise:
27. a 28. 3. 2012 v Kutné hoře, Středočeský kraj
27. a 28. 6. 2012 v Seči, Pardubický kraj

Témata:
■  Jednání s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem životního prostředí a zá-

stupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj ve věci přijetí nové 
odpadové legislativy a surovinové a energetické politiky státu s ohledem na záměr 
realizace Integrovaného systému nakládaní s odpady (ISNO), včetně provozu zařízení 
na energetické využití odpadu (ZEVO)

■  Komunikační strategie MPO při projednávání a prosazování projektů na vybudování 
zařízení k využívání odpadů (ZEVO) v rámci ISNO s veřejností

■  Připravované legislativní změny zákona č. 185/2001 Sb. o  odpadech již zahrnují 
institut ISNO (definice, popis, financování),

■  Příprava regionálních ISNO ve spolupráci AKČR a SMOČR, aktualizace dokumentu 
„Strategie rozvoje v nakládání s odpady v obcích a městech ČR“ z roku 2011: 
podpora rozvoje odděleného sběru a následné recyklace využitelných odpadů, na-
kládání s biologicky rozložitelnými odpady, energetického využití směsného komu-
nálního odpadu a ????

■  Informační systém ochrany přírody (ISOP) a odborná datová podpora krajských úřa-
dů

■  Dotační politika krajských úřadu směrem k začínajícím včelařům
■  Podpora efektivního rozdělení prostředků Operačního programu Životní prostře-

dí 2007 – 2013 na financování zejména vodohospodářské infrastruktury, zařízení 
k materiálovému a energetickému využití odpadů (podpora sběrných systémů, sys-
témů přepravy odpadů, velkokapacitních zařízení na úpravu využitelných komunál-
ních odpadů v rámci ISNO), energeticky úsporných opatření na veřejných budovách

KOMISE RADY AKČR PRO ŠKOLSTVÍ A SPORT
Předseda:  Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana Libereckého kraje
Místopředseda:   PhDr. Jiří Nosek, radní Královéhradeckého kraje, 

Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje

V roce 2012 se uskutečnila čtyři jednání Komise:
29. a 31. 1. 2012 v Ostravě, Moravskoslezský kraj
18. 4. a 20. 4. 2012 – Karlova Morávka, Moravskoslezský kraj
26. 6. a 28. 6. 2012 v Plzni, Plzeňský kraj
15. 10. a 17. 10. 2012 v Čejkovicích, Jihomoravský kraj

Komise na svých jednáních se pravidelně zabývala problematikou financování regio-
nálního školství, čerpání finančních prostředků z evropských fondů, návrhy k úpravě 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon).

Komise na svých jednáních dále řešila následující problematiku
Zasedání ve dnech 29. – 31. 1. 2012 v Ostravě, Moravskoslezský kraj
■  Problémy s  čerpáním finančních prostředků z  evropských fondů u  Individuálních 

a Národních projektů, které administruje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
■  Novela školského zákona – školské rady, konkurzů na pozice ředitelů škol a škol-

ských zařízení, absence systémového vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství
■  Výuka plavání na základních školách s plným hrazením v rámci přímých nákladů
■  Problematika dětských domovů
■  Přijímací zkoušky a jejich zavedení v krajích na vybraných školách
■  Úroveň přípravy učitelů na pedagogických fakultách
■  Modely podpory krajských sportovních svazů

Zasedání ve dnech 18. 4. – 20. 4. 2012 Karlova Morávka, Moravskoslezský kraj
■  představení práce a projektů Národního ústavu ve vzdělávání
■  Představení projektu UNIV 3 a procesů uznávání kvalifikací
■  Případová studie ke školnímu informačnímu kanálu 
■  Připravované změny v zákoně o sociálně právní ochraně dětí, výzva k racionálnímu 

řešení náhradní rodinné péče
■  Spolupráce mezi ČSTV a kraji
■  Financování regionálního školství ve vztahu k  Vládou schválenému vázaní výdajů 

poskytovaných na platy školských pracovníků ve výši cca 2,15 a požadavek navýšení 
finančních prostředků na ONIV, které od roku 2006 klesly až o 50 %. 

■  Požadavek převedení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 575 mil. Kč z In-
dividuálních projektů do Globálních grantů krajů

■  Diskuze otázky absence jasné vize školství, která je deklarována § 3 školského zákona

Zasedání ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2012 v Plzni, Plzeňský kraj
■  Zkušenosti z krajů z proběhlých státních maturit a návrh jejich změny
■  Výsledky konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, zkušenosti a vyhodnocení, 

doporučení MŠMT ke změně vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích
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■  Výstupní testy žáků 5. a 9. tříd základních škol, přijímací zkoušky na střední školy

Zasedání ve dnech 15. 10. – 17. 10. 2012 v Čejkovicích, jihomoravský kraj
■  Úprava pravidel státní maturitní zkoušky, financování regionálního školství, změna 

vyhlášky o konkurzech na ředitele škol a školských zařízení 
■  Prezentace projektu České ručičky

KOMISE RADY AKČR PRO ENERGETIKU
Předseda:  Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje

Komise zasedala dne 1. února 2012 v Praze
Projednala následující témata:
■  Podpora jaderné energetiky s prioritou dostavby jaderné elektrárny Temelín za sou-

časného udržení a rozvoje jaderné elektrárny Dukovany
■  Otázka úložiš	 jaderného odpadu ve vztahu k samosprávám za situace když staros-

tové dotčených obcí jsou většinou proti výstavbě úložiš	
■  Aktualizace Státní energetické koncepce a její vliv na rozvoj regionu
■  Podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů – dopady do region
■  Centrální zásobování teplem
Nominovaní zástupci pracovali v  pracovních skupinách Rady vlády pro energetic-
kou a surovinovou strategii České republiky: PS pro energetické stavby Ing. Arch. 
Miloslav Michalec, vedoucího Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje a PS 
pro energetickou politiku Ing. Monika Zeman, zástupkyně ředitele Krajského úřadu 
Ústeckého kraje

KOMISE RADY AKČR PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Předseda:  Bc. Vít Příkaský, náměstek hejtmana Libereckého kraje
Místopředseda:  Ivo Grůner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje

V roce 2012 se uskutečnila tři jednání Komise
12. ledna 2012 v Praze
5. –  6. dubna v Chodové Plané, Plzeňský kraj
7. června v Liberci, Liberecký kraj

Komise se zabývala především těmito tématy:
■  Nabídka Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) přesunout nevyčerpané alokace rizi-

kových operačních programů do regionálních operačních programů s tím, aby toto 
rozhodnutí na úrovni vlády ČR bylo učiněno do poloviny roku 2012. Kraje deklarovaly 
schopnost absorpce ohrožených prostředků z Evropského sociálního fondu do glo-
bálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK).

■  Na základě v roce 2011 zpracovaného Regionálního modelu indexu konkurence-
schopnosti byl dokončen proces výpočtu indexu konkurenceschopnosti, který byl 
dále rozpracován na úroveň NUTS a krajů. Komise žádala zakotvení Indexu konku-
renceschopnosti do Strategie regionálního rozvoje ČR a prosazení regionální dimen-
ze do implementační struktury. Byl diskutován jednotný přístup krajů při zpracování 
Analýzy potřeb krajů. Komise připomínkovala pro MMR podkladové vstupy a pro-
sazovala zapracování připomínek krajů k Rámcové pozici ČR k návrhu Nařízení na 
období 2014 – 2020.

■  Výzva Ministerstvu zemědělství k zapojení krajů do projednávání problematiky roz-
voje venkova s ohledem na nařízení EK pro programovací období 2014+. Komise 
zdůraznila nutnost systémového řešení rozvoje venkova, i v rámci multifondových 
regionálních operačních programů 2014+.

■  Implementace a zapojení krajů v budoucím programovacím období v přeshraniční 
spolupráci, v rámci připomínkování Rámcové pozice témata spolufinancování, do-
pravních investic, DPH a požadavek ke splnění všech kritérií přeshraniční spolupráce

■  Intenzita a výstupy kontrol NKÚ a auditů probíhajících na Úřadech Regionálních 
rad regionálních operačních programů a doporučení Radě AK ČR požádat o řešení 
systému kontrol a auditů Ministerstvo financí. 

■  Žádost o  metodický výklad zákona č. 218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech 
v  souvislosti se žádostí o  převedení investičních prostředků na neinvestiční pro-
středky v operačních programech Vzdělávaní pro konkurenceschopnost a výzva MF 
a MŠMT k řešení této problematiky.

■  Zastoupení Komise Rady AKČR v Monitorovacím výboru Finančních mechanizmů 
EHS/Norsko a příprava projektů 

VÝKONNÁ KOORDINAČNÍ SKUPINA AKČR PRO ZÁLEŽITOSTI 
EVROPSKÝCH FONDŮ

Předseda:  Ing. Klára Dostálová, ředitelka Centra EP
Místopředseda:   Ing. Petr. Kalivoda, vedoucí odboru 

strategického rozvoje Pardubického kraje

V roce 2012 se uskutečnili tři jednaní Pracovní skupiny
11. – 12. 1. 2012 v Hranicích Na Moravě, Jihomoravský kraj 
28. – 29. 2. 2012 v Rychnově nad Kněžnou, Královéhradecký kraj 
19. – 20. 4. 2012 v Karlštejně, Středočeský kraj

Pracovní skupina se zabývala především těmito tématy:
■  Výroční setkání s Evropskou komisí: reflexe výstupů 
■  Programové období 2007 – 2014 : pravidelná informace z Úřadů regionálních rad 

o stavu řízení ROPů v jednotlivých NUT2 ve struktuře proplaceno, certifikováno, pro-
bíhající organizační změny, hospodárnost, kontroly a audity, chybovost, stav čerpání 
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technické pomoci, problematika metodiky výběru vzorků k výpočtům do Výročních 
kontrolních zpráv, riziko neplnění pravidla N+2/3 v ČR – role ROPů, zpracování Pro-
blémové analýzy regionů/krajů jako jednoho z podkladů pro připravovanou Strategii 
regionálního rozvoje ČR předkládanou Ministerstvem pro místní rozvoj Vládě ČR

■  Programové období 2014-2020: příprava pozice regionů – legislativa, připomínko-
vání Návrhu národních rozvojových priorit kohezní politiky po roce 2013, příprava 
návrhu pozice regionů k novým legislativním nařízením, územní členění a možné va-
rianty využití nových nástrojů, připomínkování Mechanismu implementace Strategie 
mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 – 2020, finanční nástroj 
Jessika, připomínkování Mechanismu implementace Strategie mezinárodní konku-
renceschopnosti ČR pro období 2012 – 2020 zpracované MPO

■  ÚOHS: výzva k poskytování informací o výsledku šetření
■  Debata k Dunajské strategii: regiony podpořily pozici ČR, tj. zachování principu tro-

jí neutrality: finanční (žádné dodatečné výdaje), legislativní (žádná nová legislativa) 
a institucionální (žádné nové instituce), označovaného jako princip 3NE

ODBORNÁ PRACOVNÍ SKUPINA 
PRO VNĚJŠÍ VZTAHY ASOCIACE KRAJŮ ČR

Předseda:  Ing. Ladislav Seidl, MBA, vedoucí Oddělení vnějších vztahů 
kanceláře hejtmana Kraje Vysočina

Místopředseda:  Ing. Jitka Brabcová Ph.D., vedoucí oddělení, mezinárodní 
spolupráce Olomouckého kraje

V roce 2012 se uskutečnilo jedno zasedání – 19. – 20. 7. 2012 v Jihlavě, Kraj 
Vysočina
Témata jednání: 
■  Aktuální stav zahraniční spolupráce dle jednotlivých krajů
■  Informace ke vzniku Euroregionu Dunaj-Vltava
■  proces zakládání Evropských seskupení pro územní spolupráci: 
   •  ESUS TRITIA (Moravskoslezský kraj buduje ve spolupráci s Žilinským samosprávným 

krajem, Slezským a Opolským vojvodstvím
   •  Olomoucký kraj se podílí na přípravě ESÚS společně s Dolnoslezským vojvodstvím, 

Libereckým krajem, Královehradeckým krajem, Pardubickým krajem dle podepsa-
ného záměru z října 2011

■  Nabídka spolupráce na projektu se zeměmi bývalé Jugoslávie: návrh projektu „Spo-
lupráce a porozumění“ Nositeli a realizátory projektu by měli být především přísluš-
níci české menšiny a přátelé ČR ve všech šesti republikách (Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Chorvatska, Makedonie, Slovinska a Srbska). 

ZÁŠTITY

Asociace krajů ČR je každoročně žádána o udělení několika desítek záštit jmenovitým 
projektům či akcím. Při rozhodování o udělování záštity je vždy zohledňován přínos 
pro občany regionů.
 
V roce 2012 AKČR poctila svou záštitou následující projekty:
■  19. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos 2012
■  21. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií
■  4. ročník celostátního setkání učňovské mládeže Machři roku 2012
■  SUSO 2012 – soutěžní přehlídka řemesel žáků stavebních oborů
■  Soutěž MISS JUNIOR 2012
■  florbalové turnaje INSOLINE CUP 2012
■  3. ročník celostátního pěveckého festivalu handicapovaných talentů Nad oblaky 

aneb každý může být hvězdou 2012
■  soutěž Česká dopravní stavba roku 2011
■  FOR ARCH 2012 – mezinárodní stavební veletrh
■  Konference Voda fórum 2012
■  ISSS 2012 – Konference internet ve státní správě a samosprávě
■  Biblioweb 2012 – soutěž o nejlepší webovou prezentaci knihovny
■  Zlatý erb 2012– soutěž nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
■  Národní shromáždění zastupitelů měst a obcí 2012 a Shromáždění zástupců obcí 

regionu soudržnosti ČR
■  Vinařské Litoměřice 2012 – 10. ročník mezinárodní prodejní výstavy vín a odborných 

prezentací Víno a zdraví – Víno a pokrmy 
■  Odpadové dny 2012 – cyklus odborných konferencí zaměřených na problematiku 

nakládání s komunálními odpady a zpětný odběr odpadů a vybraných produktů 
■  18. ročník soutěže Vesnice roku
■  Slavnostní setkání krajů a putovní výstava Má vlast zaměřená na odpovědný přístup 

obyvatel ke krajině a k prostředí vesnic a měst
■  Festival Americké jaro 2012 – cyklus koncertů a přednášek, na nichž vystupují ame-

ričtí, kanadští a čeští hudebníci a lektoři.
■  8. Pražská bezpečnostní konference Energie-voda-potraviny. Klíčové komodity bez-

pečnosti a prosperity EU a ČR.
■  Veletrh Památky 2012 – veletrh věnován památkové péči, záchraně a konverze his-

torického dědictví
■  Konference MORAVSKÉ OBCE A MĚSTA 2012
■  17. prestižní konference IRSPM (International Research Society of Public Manage-

ment) 2013 – konference věnovaná řízení veřejné správy
■  18. ročník mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE
■  Veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2013
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ROZVAHA (BILANCE) V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

AKTIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

A. Dlouhodobý majetek celkem 001

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 2 295 2 295

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 003

2. Software 004

3. Ocenitelná práva 005 70 70

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 006

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 007 2 225 2 225

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 008

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 1 144 1 160

1. Pozemky 011

2. Umělecká díla, předměty a sbírky 012

3. Stavby 013

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 014 246 246

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 015

6. Základní stádo a tažná zvířata 016

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 898 914

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 018

9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 022

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 023

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 024

4. Půjčky organizačním složkám 025

5. Ostatní dlouhodobé půjčky 026

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 027

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 028

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 3 439 3 455

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 030

2. Oprávky k softwaru 031

3. Oprávky k ocenitelným právům 032 70 70
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AKTIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 033

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 034 2 225 2 225

6. Oprávky ke stavbám 035

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 036 246 246

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 037

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 038

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 039 898 914

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 040

B. Krátkodobý majetek celkem 041 12 704 17 414

I. Zásoby celkem 042

1. Materiál na skladě 043

2. Materiál na cestě 044

3. Nedokončená výroba 045

4. Polotovary vlastní výroby 046

5. Výrobky 047

6. Zvířata 048

7. Zboží na skladě a v prodejnách 049

8. Zboží na cestě 050

9. Poskytnuté zálohy na zásoby 051

II. Pohledávky celkem 052 3

1. Odběratelé 053

2. Směnky k inkasu 054

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 055

4. Poskytnuté provozní zálohy 056

5. Ostatní pohledávky 057

6. Pohledávky za zaměstnanci 058 3

7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojištění 059

8. Daň z příjmů 060

9. Ostatní přímé daně 061

10. Daň z přidané hodnoty 062

11. Ostatní daně a poplatky 063

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 064

13. Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků 065

14. Pohledávky za účastníky sdružení 066
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AKTIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 067

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů 068

17. Jiné pohledávky 069

18. Dohadné účty aktivní 070

19. Opravná položka k pohledávkám 071

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 11 414 12 061

1. Pokladna 073 42 30

2. Ceniny 074 27 39

3. Účty v bankách 075 11 345 11 992

4. Majetkové cenné papíry k obchodování 076

5. Dluhové cenné papíry k obchodování 077

6. Ostatní cenné papíry 078

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 079

8. Peníze na cestě 080

IV. Jiná aktiva celkem 081 1 287 5 353

1. Náklady příštích období 082 7 34

2. Příjmy příštích období 083 1 280 5 319

3. Kurzové rozdíly aktivní 084

AKTIVA CELKEM 085 12 704 17 414

PASIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

A. Vlastní zdroje celkem 086 4 800 5 988

I. Jmění celkem 087 6 228 4 710

1. Vlastní jmění 088 927 927

2. Fondy 089 5 301 3 783

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a 3závazků 090

II. Výsledek hospodaření celkem 091 -1 428 1 278

1. Účet výsledku hospodaření 092

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 093 -1 428 1 278

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 094

B. Cizí zdroje celkem 095 7 904 11 426

I. Rezervy celkem 096

1. Rezervy 097

II. Dlouhodobé závazky celkem 098
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PASIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 099

2. Emitované dluhopisy 100

3. Závazky z pronájmu 101

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103

6. Dohadné účty pasivní 104

7. Ostatní dlouhodobé závazky 105

III. Krátkodobé závazky celkem 106 7 904 11 426

1. Dodavatelé 107 281 117

2. Směnky k úhradě 108

3. Přijaté zálohy 109 630

4. Ostatní závazky 110

5. Zaměstnanci 111 390 373

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 113 286 222

8. Daň z příjmů 114

9. Ostatní přímé daně 115 99 80

10. Daň z přidané hodnoty 116

11. Ostatní daně a poplatky 117

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 6 769 9 948

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 119

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120

15. Závazky k účastníkům sdružení 121

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí 122

17. Jiné závazky 123 37 14

18. Krátkodobé bankovní úvěry 124

19. Eskontní úvěry 125

20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126

21. Vlastní dluhopisy 127

22. Dohadné účty pasivní 128 42 42

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129

IV. Jiná pasiva celkem 130

1. Výdaje příštích období 131

2. Výnosy příštích období 132
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PASIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účet. období

Stav k poslednímu 
dni účet. období

3. Kursové rozdíly pasivní 133

PASIVA CELKEM 134 12 704 17 414

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

IČ: 70933146
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Asociace krajů České republiky
Zborovská 11
150 21  Praha 5

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné 
osoby:

Podpis osoby odpovědné 
za sestavení:

Okamžik 
sestavení:

25.2.2013

Telefon: 603 482 504

UPFME120067, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

Číslo 
řádku

Činnost

hlavní hospodářská

A. Náklady 001 13225

I. Spotřebované nákupy celkem 002 206

1. Spotřeba materiálu 003 206

2. Spotřeba energie 004

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 005

4. Prodané zboží 006

II. Služby celkem 007 5097

5. Opravy a udržování 008 199

6. Cestovné 009 154

7. Náklady na reprezentaci 010 151

8. Ostatní služby 011 4593

III. Osobní náklady celkem 012 7897

9. Mzdové náklady 013 5840

10. Zákonné sociální pojištění 014 1944

11. Ostatní sociální pojištění 015

12. Zákonné sociální náklady 016 113

13. Ostatní sociální náklady 017

IV. Daně a poplatky celkem 018

14. Daň silniční 019

15. Daň z nemovitostí 020

16. Ostatní daně a poplatky 021

V. Ostatní náklady celkem 022 25

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 023

18. Ostatní pokuty a penále 024

19. Odpis nedobytné pohledávky 025

20. Úroky 026

21. Kursové ztráty 027

22. Dary 028

23. Manka a škody 029

24. Jiné ostatní náklady 030 25

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 031
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Číslo 
řádku

Činnost

hlavní hospodářská

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 032

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 033

27. Prodané cenné papíry a podíly 034

28. Prodaný materiál 035

29. Tvorba rezerv 036

30. Tvorba opravných položek 037

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 038

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 039

32. Poskytnuté členské příspěvky 040

VIII. Daň z příjmů celkem 041

33. Dodatečné odvody daně z příjmů 042

Náklady celkem 043 13225

B. Výnosy 044 14503

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 045

1. Tržby za vlastní výrobky 046

2. Tržby z prodeje služeb 047

3. Tržby za prodané zboží 048

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 049

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 050

5. Změna stavu zásob polotovarů 051

6. Změna stavu zásob výrobků 052

7. Změna stavu zvířat 053

III. Aktivace celkem 054

8. Aktivace materiálu a zboží 055

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 056

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 057

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 058

IV. Ostatní výnosy celkem 059 56

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 060

13. Ostatní pokuty a penále 061

14. Platby za odepsané pohledávky 062

15. Úroky 063 56

16. Kurzové zisky 064

17. Zúčtování fondů 065
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Číslo 
řádku

Činnost

hlavní hospodářská

18. Jiné ostatní výnosy 066

V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem 067 7

19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 068 7

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 069

21. Tržby z prodeje materiálu 070

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 071

23. Zúčtování rezerv 072

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 073

25. Zúčtování opravných položek 074

VI. Přijaté příspěvky celkem 075 9800

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 076

27. Přijaté příspěvky (dary) 077

28. Přijaté členské příspěvky 078 9800

VII. Provozní dotace celkem 079 4640

29. Provozní dotace 080 4640

VIII. Výnosy celkem 081 14503

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 082 1278

34. Daň z příjmů 083

D. Výsledek hospodaření po zdanění 084 1278

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2012
(v celých tisících Kč)

IČ: 70933146
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Asociace krajů České republiky
Zborovská 11
150 21  Praha 5

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné 
osoby:

Podpis osoby odpovědné 
za sestavení:

Okamžik 
sestavení:

25.2.2013

Telefon: 603 482 504

UPFME120067, Copyright MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice
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