
1. Jaká velká finannčí částka stojí daňové poplatníky Asociace Krajů České republiky 2015  
a 2016 
2. Jak velké finanční částky stály daňové poplatníky jednotlivé Kanceláře asociace KČR dle krajů 
v roce 2015 
3. Jaký byly celkové finanční částky jednotlivých členů Asociace KČR včetně všech odměn  
a bonusů vyplacené v roce 2015. 
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 V Praze dne 17. 2. 2016 

 Č. j.: MF-4909/2016/10-4/291 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 3. února 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"1. Jaká velká finannčí částka stojí daňové poplatníky Asociace Krajů České republiky 2015  
a 2016 
2. Jak velké finanční částky stály daňové poplatníky jednotlivé Kanceláře asociace KČR dle 
krajů v roce 2015 
3. Jaký byly celkové finanční částky jednotlivých členů Asociace KČR včetně všech odměn  
a bonusů vyplacené v roce 2015." 
 
 K tomu Vám sděluji následující informace. Příjmy Asociace krajů dle statutu tvoří 
příjmy z členských příspěvků, dary, dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy 
z doplňkové činnosti a ostatní příjmy. Asociace má vlastní majetek, se kterým hospodaří 
podle svého rozpočtu. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok. Asociace vede 
účetnictví podle právních předpisů. Rozpočet a účetní závěrku schvaluje Rada. 

 
 Ad 1) 

Dle usnesení Asociace krajů ČR č. 109 ze dne 20. března 2014 činil rozpočet AKČR 
v roce 2014 9,8 mil. Kč. V roce 2014 dotace ze státního rozpočtu, z kapitoly MV byla čerpána 
ve výši cca 0,5 mil. Kč a v roce 2015 se jednalo o 1,1 mil. Kč. Z uvedeného plyne, že většinu 
příjmů tvoří jiné zdroje než dotace z úrovně státu. 

  
 Ad 2 a 3) 

Další informace týkající se financování Asociace Krajů České republiky, jednotlivých 
Kanceláří asociace a jejich členů Ministerstvo financí nemá k dispozici a ani je nesleduje. 
Ohledně podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu Vám Ministerstvo financí doporučuje 
se obrátit na financující resort tj. Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7. 

 
 
   
 


