












 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 170 

ze dne: 20. března 2015 

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005  

v období od 9. ledna do 12. března 2015 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- dopis ministrovi zemědělství ve věci nominace zástupce a náhradníka AKČR do 

mezirezortního týmu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí 

k řešení problematiky sucha v krajině (čj: 372-1/AKČR/2014), 

 

- dopis státnímu tajemníkovi pro evropské záležitosti ve věci nominace zástupce a 

náhradníka AKČR do Výboru pro Evropskou unii (čj: 412-1/AKČR/2014), 

 

- dopis náměstkyni ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace zástupce a 

náhradníka AKČR do Národní stálé konference (čj: 421-2/AKČR/2014), 

 

- Rozhodnutí předsedy č. 04/2015 ve věci stanoviska Asociace krajů ČR k žádostem 

o zařazení unikátních oborů do rejstříku škol (čj: 427-1/AKČR/2014), 

 

- dopis řediteli Vyšší odborné školy a Střední školy se souhlasným stanoviskem se 

zapsáním nového oboru 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér do rejstříku škol a 

školských zařízení (čj: 427-2/AKČR/2014), 
 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 26. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu 

„FOR ARCH 2015 " (čj: 433-1/AKČR/2015), 
 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 19. ročníku „Soutěžní prohlídky stavebních 

řemesel SUSO " (čj: 434-1/AKČR/2015), 
 

- udělení záštity Asociace krajů ČR vydání publikací „Špalíček výletů, pro každý 

den jeden (čj: 435-1/AKČR/2015), 
 

- dopis ředitelce školy Střední odborné učiliště služeb se souhlasným stanoviskem se 

zapsáním nového oboru 82-51-L/51Umělecké řemeslné práce se zaměřením na 

Zlatnictví a rytectví do rejstříku škol a školských zařízení (čj: 443-1/AKČR/2014), 



 
 

- Rozhodnutí předsedy AKČR ve věci změny zástupců Středočeského kraje 

v komisích Rady AKČR (čj: 451-1/AKČR/2014), 
 

- dopis předsedovi vlády ve věci schváleného iniciativního návrhu úpravy zákona č. 

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 

daní), (čj: 002/AKČR/2015), 

 

- dopis řediteli odboru památkové péče MKČR ve věci nominace zástupce a 

náhradníka do Ústřední komise pro program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón (čj: 004-1/AKČR/2015), 

 

- dopis náměstkyni ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace zástupce a 

náhradníka AKČR do Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (čj: 008-

2/AKČR/2015), 

 

- dopis předsedovi vlády ve věci nedostatečného příspěvku na výkon státní správy 

krajů a předložení podnětu k řešení personální kapacity pracovníků krajských 

úřadů (čj: 009-1/AKČR/2015), 

 

- dopis předsedovi vlády ČR ve věci nalezení možnosti kompenzovat krajům a 

hlavnímu městu Praha dopad nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě ve výši 400 mil. Kč (čj: 010/AKČR/2015), 

 

- dopis generálnímu sekretáři České biskupské konference s žádostí o sdělení jmen 

zástupců církve, kteří budou plnit funkci stálého hosta jednotlivých Regionálních 

stálých konferencí (čj: 015-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ředitelce odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ve věci nominace 

zástupce Asociace krajů ČR do Výboru pro vzdělávání při Radě vlády pro 

udržitelný rozvoj (čj: 016-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministrovi zemědělství ve věci nominace zástupců Asociaci krajů České 

republiky do Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova ČR pro období 

2014 – 2020 (čj: 019-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministrovi pro lidská práva ve věci nominaci zástupce Asociace krajů ČR do 

Výboru pro spolupráci se samosprávami Rady vlády pro záležitosti romské 

menšiny (čj: 020-1/AKČR/2015), 

 

- Rozhodnutí předsedy AKČR č. 01/2015 ve věci změny zástupců Jihočeského kraje 

v komisích Rady AKČR (čj: 024-1/AKČR/2015), 

 

- dopis předsedovi vlády ČR ve věci zajištění financování péče o lokality soustavy 

Natura 2000 (čj: 032/AKČR/2015), 

 



 
- dopis řediteli Státního fondu dopravní infrastruktury ve věci zástupce Asociace 

krajů ČR do Hodnotitelské komise programů Bezpečnost 2015 pro oblast B a C 

(čj: 033-1/AKČR/2015), 

 

- udělení záštity Asociace krajů ČR nad účastí sportovců České republiky na 14. 

Světových letních hrách speciálních olympiád 2015 v Los Angeles (čj: 039-

1/AKČR/2015), 

 

- udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Na kole jen s přilbou (čj: 042-

1/AKČR/2015), 

 

- udělení záštity Asociace krajů ČR kampani „Česko svítí modře" (čj: 046-

1/AKČR/2015), 

 

- dopis ředitelce odboru realizace ESF MPSV ve věci nominace zástupců Asociaci 

krajů České republiky do Platformy programového partnerství pro adaptabilitu, 

investiční priorita 1.3 Operačního programu Zaměstnanost a do Platformy 

programového partnerství pro rovnost žen a mužů, investiční priorita 1.2. 

Operačního programu Zaměstnanost (čj: 048-1/AKČR/2015), 

 

- Rozhodnutí předsedy AKČR č. 02/2015 ve věci změny zástupců hl. m. Prahy 

v komisích Rady AKČR (čj: 052-1/AKČR/2015), 

 

- udělení záštity Asociace krajů výstavnímu projektu „Život ve stínu šibenice" (čj: 

055-1/AKČR/2015), 

 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 17. ročníku soutěže ZLATÝ ERB 2015 o 

nejlepší webové stránky měst a obcí (čj: 056-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci nominace zástupce a náhradníka AKČR 

do Kolegia ministryně pro místní rozvoj pro oblast stavebního zákona (čj: 059-

1/AKČR/2015), 

 

- dopis ředitelce odboru realizace ESF MPSV ve věci nominace zástupců AKČR do 

platforem programového partnerství Operačního programu zaměstnanost a to: pro 

Platformu programového partnerství pro začleňování a přístup ke službám; pro 

Platformu programového partnerství pro sociální inovace a mezinárodní spolupráci 

a pro Platformu programového partnerství pro veřejnou správu (čj: 060-

1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci pozvání na společné setkání s Radou 

Asociace krajů ČR, které se bude konat dne 6. března 2015 v Praze (čj: 

065/AKCŘ/2015), 

 

- dopis mistrovi životního prostředí vě věci nominace zástupců Asociace krajů ČR 

do Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 

(čj: 068-1/AKČR/2015), 

 



 
- dopis náměstkovi ministra financí ve věci návrhu zákona o vnitřním řízení a 

kontrole ve veřejné správě (čj: 072-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministryni pro místní rozvoj a předsedovi vlády ČR ve věci problematiky 

regionálních rad a přípravy implementační struktury Integrovaného regionálního 

operačního programu (čj: 073/AKČR/2015), 

 

- dopis náměstkovi ministryně práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupce a 

náhradníka AKČR do Monitorovacího výboru Operačního programu 

Zaměstnanost (čj: 074-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministrovi kultury ve věci pozvání na setkání s Radou Asociace krajů ČR, 

které se bude konat dne 20. března 2015 (čj: 078/AKČR/2015), 

 

- dopis ministrovi financí ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR do 

Monitorovacího výboru pro Finanční mechanismy EHP/Norsko 2009 – 2014 (čj: 

085-1/AKČR/2015), 

 

- dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci nominace zástupců Asociace krajů České 

republiky do Pracovní skupiny pro novelizaci integrovaného záchranného systému 

(čj: 094-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministrovi životního prostředí ve věci nominace zástupce Asociace krajů 

České republiky do meziresortní pracovní skupiny pro boj s krádežemi kovů (095-

1/AKČR/2015), 

 

- dopis předsedovi vlády ČR ve věci dopadů zákona o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi se sdělením údajů o výzvách nebo 

žalobách na jednotlivé kraje a organizace vlastněné nebo zřizované krajem (čj: 

100-12/AKČR/2015). 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 171 

ze dne: 20. března 2015 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo 

ve dnech 14. – 15. ledna 2015 v Táboře  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo 

ve dnech 14. - 15. ledna 2015 v Táboře, 

 

II. souhlasí s uvolněním finanční částky pro akci Soutěžní přehlídka stavebních řemesel 

SUSO při veletrhu FOR ARCH 2015 ve výši 10 tis. Kč, 

 

III. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Bc. Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu 

o propagaci AKČR na akci uvedenou v bodě II., 

 

IV. pověřuje JUDr. Martina Havla, hejtmana Karlovarského kraje,  

a) řízením Komise Rady AKČR pro školství, 

b) jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve věci uvolnění 300 mil. 

Kč krajům určených na neinvestiční výdaje pro sport. 

 

. 

  

    
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 172 

ze dne: 20. března 2015 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo  

dne 3. února 2015 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se 

konalo dne 3. února 2015 v Praze, 

 

II. žádá Ministerstvo práce a sociálních věci ČR 

a) o dofinancování sociálních služeb v krajích ve výši 721 mil. Kč nejpozději do 

poloviny roku 2015, 

b) o kompenzaci nákladů krajů za nově přijaté úředníky v souvislosti s přechodem 

financování sociálních služeb na kraje ve výši 34,4 mil. Kč. 

 

   

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo: 173 

ze dne: 20. března 2015 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo  

dne 13. února 2015 v Českých Budějovicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, 

které se konalo dne 13. února 2015 v Českých Budějovicích, 

 

II. žádá ministerstvo dopravy 

a) o rozpracování modelu řešení železniční dopravy po roce 2019 ve variantě, 

která přesune cca 1/3 regionální dopravy, tvořené především rychlými a 

páteřními vlaky na stát a ostatní, především osobní vlaky, budou nadále 

financovány z prostředků krajů, 

b) o dopracování přehledu o financování regionální železniční osobní dopravy od 

roku 2009, ve kterém bude přehledně uvedeno inflační navýšení dotací dle 

usnesení vlády č. 1132/2009, 

c) o prodloužení stávajících smluv na zajištění údržby silnic I. třídy do platnosti 

novelizovaného zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

 

III. žádá vládu ČR  

a) o zapracování obdobné částky určené na opravy, rekonstrukce a modernizace 

mostů a silnic II. a III. třídy v roce 2015 v rozpočtu SFDI i do rozpočtového 

výhledu SFDI na léta 2016 - 2017, pokud nedojde v mezidobí ke změně zákona 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 

určení daní), v platném znění, zařazením položky sdílených daní pro kraje o 

spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv, 

b) aby umožnila v rámci převodu majetku z ČD a.s. na SŽDC s. o. následný 

bezúplatný převod nemovitostí ve vlastnictví SŽDC s. o. na kraje pro využití 

těchto nemovitostí na zajištění regionální dopravní obslužnosti (dopravní 

terminály), 

 

IV. pověřuje 
a) své členy Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje a JUDr. Martina 

Netolického Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, jednáním s ministerstvem pro 

místní rozvoj k vyjednání územního zacílení výzev pro rozvoj regionální 

dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti v IROP, 



 
 

b) svého člena Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje, jednáním s 

Hospodářským výborem PSP a členy PSP s cílem zapracovat do novely zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, možnost vysokorychlostního 

vážení, zvýšení sankce za překročení povolené hmotnosti vozidla a rozšíření 

okruhu možných správců o obchodní společnost zřízenou nebo založenou 

krajem za účelem správy a údržby silnic ve vlastnictví kraje, která jsou v plné 

výši vlastněna krajem, 

 

V. ukládá členům Rady AKČR, aby v termínech 1. 4. 2015, 1. 5. 2015 a 1. 6. 2015 zaslali 

Kanceláři AKČR závaznou informaci o čerpání finančních prostředků ze SFDI na 

opravy mostů a silnic II. a III. třídy dle stanoveného vzoru. 

 

  

 

  

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 174 

ze dne: 20. března 2015 

 

Členství zástupců Rady AKČR v Řídícím výboru pro přípravu zadávací dokumentace 

výběrového řízení na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2016 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. doporučuje svým členům JUDr. Michalovi Haškovi a Ing. Jiřímu Rozbořilovi 

rezignovat na členství v Řídicím výboru pro přípravu zadávací dokumentace 

výběrového řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb 

souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016, dle usnesení vlády ČR č. 126 

ze dne 26. února 2014. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 175 

ze dne 20. března 2015 

 

Zápis z jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo  

dne 4. března 2015 v Hradci Králové 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

a) Zápis z jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 4. března 

2015 v Hradci Králové, 

b) kladný výsledek hospodaření AKČR za rok 2014 ve výši 143 395,27 Kč, 

 

II. schvaluje 
a) roční účetní závěrku AKČR za rok 2014, 

b) převod kladného výsledku hospodaření AKČR ve výši 143 395,27 Kč za účetní 

období 2014 ve prospěch fondu rezerv AKČR, 

 

III. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Bc. Radku Polmovi zajistit převod prostředků dle 

bodu II. b) usnesení. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 176 

ze dne: 20. března 2015 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo 

ve dnech 27. - 28. listopadu 2014 v Ostravě   

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se 

konalo ve dnech 27. - 28. listopadu 2014 v Ostravě, 

 

II. žádá ministerstvo pro životní prostředí, aby vydalo metodické stanovisko k řešení 

postupu vodoprávních úřadů při povolování k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových z tzv. „volných výustí“ kanalizací obcí o velikosti do 2000 

ekvivalentních obyvatel po 22. 12. 2015 tak, aby obce nebyly vystaveny neprávnímu 

stavu a nebyl zablokován jejich další rozvoj. 
 

    

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 177 

ze dne: 20. března 2015 

 

15. výročí vzniku krajů 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje plán oslav 15. - letého výročí vzniku krajů, 

 

II. ukládá  

a) Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, zajistit přípravu a realizaci akcí u 

příležitosti oslav 15. – letého výročí vzniku krajů:  

1. výstavu „Památky našeho kraje“ konanou v Jiřském klášteře Pražského 

hradu v době od 17. 8. 2015 do 18. 10. 2015, 

2. společenské setkání Rady AKČR s prezidentem České republiky dne 1. 10. 

2015 ve Španělském sále Pražského hradu,  

3. putovní výstavu u příležitosti 15. let založení krajů a 15. let založení AKČR, 

zahájenou v listopadu 2015 v Senátu PČR a ukončenou v Pardubickém kraji 

v květnu-červnu 2016, 

4. vydání výroční knižní publikace, kde bude shrnuta historie 15. let práce 

krajských samospráv, 

b) zúčastněným krajům poskytnout Kanceláři AKČR nezbytnou součinnost, 

 

III. doporučuje účast krajům a hl. městu Praze na krajských akcích. 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 178 

ze dne: 20. března 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 29. - 30. ledna 2015 v Plzeňském kraji 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 

ve dnech 29. – 30. ledna 2015 v Plzeňském kraji. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 179 

ze dne: 20. března 2015 

 

Společná výzva Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě  

a Komise informatiky Svazu měst a obcí Ministerstvu vnitra ČR  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí text Společné výzvy Komise Rady AKČR pro informační technologie 

ve veřejné správě a Komise informatiky Svazu měst a obcí,  

 

II. žádá Ministerstvo vnitra ČR  

a) o předložení jasné vize budování eGovernmentu v České republice, 

b) o vysvětlení aktivit Ministerstva vnitra ČR v oblasti eGovernmentu a 

vyhodnocení dopadů na: 

1. stávající koncept eGovernmentu, 

2. udržitelnost realizovaných projektů nejen na úrovni centrální, ale i 

regionální (obce, kraje), 

3. využití či zhodnocení dosavadních investic obcí, či krajů v této 

oblasti.  

 

 

  

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 180 

ze dne: 20. března 2015 

 

 

Národní park Křivoklátsko 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí podporu Středočeského a Libereckého kraje vyhlášení Národního 

parku Křivoklátsko.  

 

  

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 
 




