














 

 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

a) dopis členům Rady AKČR v souvislosti se soudními spory vedenými církvemi 

nebo náboženskými společnostmi proti jednotlivým krajům (čj: 278-

10/AKČR/2015) 

 

b) udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Společný orchestr České filharmonie a 

žáků základních uměleckých škol (čj: 286-1/AKČR/2015) 

 

c) dopis náměstkovi ministra financí ve věci vypořádání připomínek k návrhům 

zákona o řízení a kontrole veřejných financí (čj: 291-4/AKČR/2015) 

 

d) udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Festival OČIMA GENERACÍ 2016 (čj: 

334-1/AKČR/2015) 

 

e) dopis řediteli školy SPŠ stavební ve věci posouzení zařazení studijního oboru 

vyššího vzdělávaní 82-41-M/05 Grafický design (čj: 336-1/AKČR2015) 
 

f) dopis ředitelce Gymnázia bratří Čapků ve věci posouzení zařazení studijního oboru 

vyššího vzdělávaní 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér (čj: 368-1/AKČR/2015) 
 

g) dopis řediteli školy VOŠ restaurátorská ve věci posouzení zařazení studijního oboru 

vyššího vzdělávaní 82-42-N/.. Restaurování historických dopravních vozidel (čj: 

383-1/AKČR/2015) 
 

h) dopis ředitelce školy Michael SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby ve věci 

posouzení zařazení studijního oboru vyššího vzdělávaní 82-41-M/11 Design 

interiérů (čj: 388-1/AKČR/2015) 

 

i) udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Obědy pro děti (čj: 402-1/AKČR/2015) 
 

j) udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Galerie Talentů – Kraje České 

republiky očima dětí (čj: 408-1/AKČR/2015) 
 
k) dopis náměstkovi ministra zdravotnictví ve věci nominace zástupců Asociace krajů 

České republiky do Pracovní skupiny pro lékařskou pohotovostní službu (čj: 428-

1/AKČR/2015) 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 244 

ze dne: 26. února 2016 

 

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

 v období od 11. listopadu 2015 do 18. února 2016 

   



  

  

l) udělení záštity Asociace krajů ČR XIX. ročníku konference Internet ve státní 

správě a samosprávě - ISSS 2016 (čj: 438-1/AKČR/2015) 
 

m) dopis řediteli školy VOŠ SPŠ Šumperk ve věci posouzení zařazení studijního oboru 

vzdělávaní 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, název vzdělávacího 

programu Interiérový design (čj: 454-1/AKČR/2015) 

 

n) dopis ministru zdravotnictví ve věci vyjádření Asociace krajů ČR k převodu 

dětských domovů pro děti do 3 let věku, zřizovaných podle zákona o 

zdravotnických službách, z gesce ministerstva zdravotnictví do gesce ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (čj: 456-1/AKČR/2015) 
 

o) dopis předsedovi Sdružení místních samospráv ČR ve věci novely zákona o 

rozpočtovém určení daní, kterou aktuálně projednává Senát Parlamentu ČR (čj: 

464-1/AKČR/2015) 

p) udělení záštity Asociace krajů ČR pro mezinárodní veletrh horských technologií 

InterMountain 2016 (čj: 465-1/AKČR/2015) 

 

q) dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci nominaci zástupce Asociace krajů 

České republiky do pracovní skupiny k přípravě zákona o sociálním bydlení (čj: 

469-1/AKČR/2016) 

 

r) Národní dohoda v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního 

dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ – 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (čj: 475/AKČR/2015) 

 

s) dopis ministrovi pro lidská práva ve věci plánu legislativních prací vlády na rok 

2016 (čj: 478/AKČR/2016) 

 

t) dopis předsedovi vlády ve věci stanoviska AKČR k materiálu - Informace o 

systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků 

(čj: 481-1/AKČR/2015) 

 

u) udělení záštity Asociace krajů ČR výstavě České památky v Paříži 2016 (čj: 482-

1/AKČR/2015) 

 

v) udělení záštity Asociace krajů ČR výstavě Architektura pro korunu: Lidé a 

architektura v době Karla VI. 2016 (čj: 483-1/AKČR/2015) 
 

w) dopis náměstkovi ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace zástupců Asociace 

krajů České republiky do pracovní skupiny k zadávání veřejných zakázek na 

dopravní obslužnost v regionech (čj: 488-1/AKČR/2015) 
 

x) Smlouva o užití výsledku k projektu Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím 

pokročilých simulací davové dynamiky a požáru mezi AKČR a VUT v Brně (čj: 

493/AKČR/2015) 
 

y) dopis generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru ve věci nominace 

zástupců Asociace krajů České republiky do Komise pro udělování dotací pro 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (čj: 510-1/AKČR/2015) 
 



  

  

z) dopis řediteli odboru ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií 

Ministerstva kultury ve věci nominace zástupců Asociace krajů České republiky do 

Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na evidenci a dokumentaci 

movitého kulturního dědictví (čj: 511-1/AKČR/2015) 
 

aa) dopis náměstkyni ministryně školství ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů 

ČR do výběrové komise Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol (čj: 

518-1/AKČR/2015) 
 

bb) dopis řediteli odboru památkové péče na Ministerstvu kultury ve věci nominace 

zástupkyně Asociace krajů České republiky do Ústřední komise pro Program 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro 

rok 2016 (čj: 534-1/AKČR/2015) 

 

cc) udělení záštity Asociace krajů ČR 20. ročníku „Soutěžní přehlídky stavebních 

řemesel SUSO" (čj: 537-1/AKČR/2015) 
 

dd) udělení záštity Asociace krajů ČR mezinárodní soutěži Mladí fotografují památky 

(čj: 002/AKČR/2016) 
 

ee) udělení záštity Asociace krajů ČR soutěži Památka roku 2015 (čj: 

003/AKČR/2016) 
 

ff) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 1/2016 ze dne 15. 

ledna 2016 - Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo ve 

dnech 5. - 6. listopadu 2015 v Olomouci  
 

gg) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky: číslo: 2/2016 ze dne 

15. ledna 2016 - Změny v řízení odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR  
 

hh) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 3/2016 ze dne 15. 

ledna 2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se 

konalo dne 23. listopadu 2015 ve Hnanicích  
 

ii) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 4/2016 ze dne: 

15. ledna 2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se 

konalo dne 24. listopadu 2015 v Praze  
 

jj) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 5/2016 ze dne: 

15. ledna 2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou 

péči a cestovní ruch, které se konalo dne 26. listopadu 2015 v Praze 
 

kk) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 6/2016 ze dne: 

15. ledna 2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a 

legislativu, které se konalo dne 9. prosince 2015 v Praze  
 

ll) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 7/2016 ze dne: 

15. ledna 2016 - Memorandum o spolupráci stran Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních 

samospráv ČR 
 



  

  

mm) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 8/2016 ze dne: 

15. ledna 2016 - Partnerství se zájmovým sdružením Cesta za snem  
 

nn) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 9/2016 ze dne: 

15. ledna 2016 - Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
 

oo) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 10/2016 ze dne: 

15. ledna 2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se 

konalo dne 2. prosince 2015 ve Štiříně 
 

pp) udělení záštity Asociace krajů ČR patnáctému ročníku soutěže o nejlepší webové 

stránky knihoven BIBLOWEB 2016 (čj: 008-1/AKČR/2016) 
 

qq) dopis předsedovi vlády ve věci aktualizace údajů týkající se soudních sporů 

vedených církvemi nebo náboženskými společnostmi proti jednotlivým krajům dle 

zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi a o změně některých zákonů, resp. dle zákona č. 298/1990 Sb., ke dni 

31. prosince 2015 (011-1/AKČR/2016) 
 

rr) dopis ministrovi dopravy v záležitosti vyjasnění problematiky právní povahy 

pozemních komunikací včetně komunikací účelových (čj: 016/AKČR/2016) 
 

ss) dopis ředitelce odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR ve 

věci nominace zástupkyně Asociace krajů České republiky do pracovní skupiny pro 

Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání (čj: 021-1/AKČR/2016) 
 

tt) dopis řediteli Státního fondu dopravní infrastruktury ve věci nominace zástupců 

Asociaci krajů České republiky do Hodnotitelské komise (čj: 022-1/AKČR/2016) 
 
uu) dopis řediteli odboru středního a vyššího školství a institucionální výchovy MŠMT 

ve věci nominace zástupců Asociace krajů České republiky do Pracovní skupiny 

pro novou koncepci domovů mládeže (čj: 023-1/AKČR/2016) 
 

vv) udělení záštity Asociace krajů ČR 18. ročníku soutěže ZLATÝ ERB 2016 o 

nejlepší webové stránky měst a obcí (čj: 027-1/AKČR/2016) 
 

ww) dopis řediteli odboru ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií MKČR 

ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů České republiky do hodnotící komise 

dotačního programu na podporu kulturních aktivit konaných u příležitosti 700. 

výroční narození Karla IV. (čj: 030-1/AKČR/2016) 
 

xx) udělení záštity Asociace krajů ČR čtvrtému ročníku projektu Handy cyklo maraton 

2016 (čj: 032-1/AKČR/2016) 
 

yy) udělení záštity Asociace krajů ČR XXIII. ročníku mezinárodní klavírní soutěže 

AMADEUS 2016 (čj: 033-1/AKČR/2016) 
 

zz) dopis ministrovi dopravy ve věci vyjádření krajských samospráv k materiálu 

s názvem „Návrh dalšího postupu zajištění údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017“ (čj: 

040-1/AKČR/2016) 
 



  

  

aaa) dopis pana hejtmana Běhounka náměstkovi ministra vnitra Jaroslavu Strouhalovi 

v souvislosti s přijetím zákona č. 340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu 2015 o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) vzniká vybraným územně samosprávným 

celkům a jejich organizacím povinnost zveřejňovat smlouvy určené tímto zákonem 

v Registru smluv (čj: 049/AKČR/2016) 
 

bbb) udělení záštity Asociace krajů ČR odborné konferenci s názvem “Lokální 

ekonomika” (čj: 053-1/AKČR/2016) 

 

ccc) dopis generální ředitelce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism ve věci 

nominaci zástupkyně Asociace krajů České republiky do Rady pro strategii 

CzechTourism (čj: 058-1/AKČR/2016) 
 

ddd) udělení záštity Asociace krajů ČR XVII. ročníku mezinárodního festivalu česko-

německo-židovské kultury Devět bran 2016 - ŠANGHAJ MĚSTO 

ZACHRÁNENÝCH (čj: 064-1/AKČR/2016) 
 

eee) udělení záštity Asociace krajů ČR konferenci Bezpečná škola 2016 (čj: 066-

1/AKČR/2016) 
 

fff) udělení záštity Asociace krajů ČR 1. ročníku České ceny za architekturu (čj: 070-

1/AKČR/2016) 
 

ggg) udělení záštity Asociace krajů ČR 12. ročníku projektu  Enersol  2016 (čj: 072-

1/AKČR/2016) 
 

hhh) udělení záštity Asociace krajů ČR seriálu 14 konferencí Dopravní snídaně 

s BESIPEM (čj: 075-1/AKČR/2016) 
 

iii) dopis ministrovi obrany v záležitosti právní úpravy branné povinnosti zaměstnanců 

složek Integrovaného záchranného systému, zejména pak poskytovatelů 

zdravotnické záchranné služby (čj: 076/AKČR/2016) 
 

jjj) dopis ministryni školství ve věci základního postoje krajů k cílům navrhovaných 

změn v rámci reformy financování regionálního školství a k zveřejněným 

principům pro dosažení těchto cílů (čj: 077-1/AKČR/2016) 
 

kkk) dopis ministryni školství ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR do 

platformy pro problematiku společného vzdělávání (čj: 079-1/AKČR/2016) 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dnech 10. - 11. prosince 2015 ve Velichovkách.  

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 245 

ze dne: 26. února 2016 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 10. - 11. prosince 2015 ve Velichovkách  
 



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 246 

ze dne: 26. února 2016 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 28. - 29. ledna 2016 v Ústí nad Labem  

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dnech 28. - 29. ledna 2016 v Ústí nad Labem.  

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  



  

  

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

dne 18. ledna 2016 v Červeném Hrádku 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dne 18. ledna 2016 v Červeném Hrádku, 

 

II. vydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového unikátního oboru do 

rejstříku škol u školy Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola 

textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9, příspěvková organizace,, pro obor vyššího 

odborného vzdělávání 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, s názvem 

vzdělávacího programu Design módních doplňků,  

 

III. nevydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového unikátního oboru do 

rejstříku škol u níže uvedených škol:  

a) Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., Opava, pro obor vzdělávání 34-52-

L/01 Tiskař na polygrafických strojích, 

b) EKO Gymnázium a Střední odborná škola multimediálních studií, Poděbrady, pro 

obor vzdělávání 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba, 

 

IV. nesouhlasí se záměrem potlačovat a postupně zcela utlumit alternativu skupinového 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v samostatných speciálních třídách,  

 

V. vítá záměr ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy posílit prostředky na podporu 

individuální integrace žáků, 

 

VI. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro 20. ročník Soutěžní 

přehlídky stavebních řemesel SUSO, 
 

VII. ukládá  
a) Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci na akci uvedenou v bodě VII., 

b) JUDr. Martinovi Havlovi, předsedovi Komise pro školství a hejtmanu 

Karlovarského kraje, dojednat s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

dotační program pro financování sportu v regionech. 

 

    
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 247 

ze dne: 26. února 2016 

 



  

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 248 

ze dne: 26. února 2016 

 

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

dne 21. ledna 2016 v Brně 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 21. ledna 

2016 v Brně, 

b) návrh ministerstva dopravy na systémové řešení koordinace informací o objížďkách a 

uzavírkách před zahájením letošní investiční výstavby na silniční síti a informaci o 

zařazení zástupců jednotlivých krajů do výlukových komisí ministerstva dopravy, 
 

II. žádá  

a) kraje o pravidelné předkládání čtvrtletních přehledů o čerpání finančních prostředků 

ze SFDI, určených na rekonstrukci, opravy mostů a silnic II. a III. třídy a to vždy k 10. 

dni následujícího měsíce po skončení čtvrtletí na Kancelář AKČR dle definované 

struktury, 

b) České dráhy, a.s., o předložení zprávy shrnující rizika, která pro kraje vyplývají 

z převodu majetku společnosti České dráhy, a.s. na Správu železniční a dopravní 

cesty, zejména výpravních budov,  

 

III. podporuje stanovisko vlády ČR při vyjednávání s Evropskou komisí na téma EIA 

zejména v oblasti dopravních staveb, 

 

IV. pověřuje Bc. Radka Polmu, ředitele Kanceláře AKČR, předložením věcného záměru 

technicko - legislativní novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

v oblasti zlepšení podmínek pro realizaci nízkorychlostního vážení v krajích na 

následujícím jednání Komise Rady AKČR pro dopravu, 

 

V. ukládá Komisi Rady AKČR pro dopravu zmapovat v jaké fázi se nachází zavedení 

Komplexního telematického systému pro nízkorychlostní vážení v jednotlivých krajích a 

předložit konsolidovaný názor ke koordinovanému postupu krajů ve věci. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 249 

ze dne: 26. února 2016 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě,  

které se konalo dne 10. prosince 2015 v Praze 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
a) Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné 

správě, které se konalo 10. prosince 2015 v Praze, 

b) závěry korespondenčního hlasování Komise Rady AKČR pro informační 

technologie ve veřejné správě, které se konalo dne 12. února 2016, 

 

II. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akci: 

a) Zlatý Erb 2016 o nejlepší webové stránky měst a obcí, 

b) BIBLOWEB 2016 o nejlepší webové stránky knihoven, 
 

III. ukládá Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci AKČR na akce uvedené v bodě II. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 250 

ze dne: 26. února 2016 

 

 

Projekt Kraje pro bezpečný internet 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí závěry korespondenčního hlasování Komise Rady AKČR pro informační 

technologie ve veřejné správě, které bylo uzavřeno dne 22. února 2016, 
 

II. schvaluje 

a) dokument Závěrečná zpráva za rok 2015 k projektu Kraje pro bezpečný internet, 

b) dokument Realizace projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2016, 

c) znění Memoranda o spolupráci – Kraje pro bezpečný internet,  

 

III. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR, k podpisu Memoranda o 

spolupráci – Kraje pro bezpečný internet, 

 

IV. doporučuje krajům zapojení do projektu dle koordinovaného postupu a svých možností. 
 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 251 

ze dne: 26. února 2016 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo  

ve dnech 4. a 5. února 2016 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 4. a 5. února 2016 v Ostravě, 

 

II. nominuje   
a) Ing. Tomáše Kotyzu, ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do 

Koordinačního výboru pro naplňování Národního akčního plánu pro energetickou 

účinnost (NAPEE) na řídicí pozici,  

b) Ing. Rostislava Rožnovského, ředitele Krajské energetické agentury 

Moravskoslezského kraje, o.p.s. a Moravskoslezského energetického centra, p.o. do 

Koordinačního výboru pro naplňování Národního akčního plánu pro energetickou 

účinnost (NAPEE) na pracovní pozici,  

c) Ing. Michala Symerského, z Olomouckého kraje, do společné pracovní skupiny se 

Svazem měst a obcí ČR k jednáním na SFŽP ve věci Operačního programu Životní 

prostředí, 

  

III. žádá ministerstvo životního prostředí či ministerstvo zemědělství o vytvoření dotačního 

titulu na podporu individuálního čištění odpadních vod, 

 

IV. vyzývá ministerstvo životního prostředí ke sjednocení evidence odpadů v ČR pro 

potřeby vykazování odpadového hospodářství, resp. určení jedné směrodatné evidence 

odpadového hospodářství v rámci celé ČR namísto stávajících dvou evidencí, které 

vykazují zcela zásadní rozpory. 

  

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 252 

ze dne: 26. února 2016 

 

Dofinancování sociálních služeb v roce 2016 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí informaci Komise Rady AKČR pro sociální věci na téma dofinancování 

sociálních služeb v roce 2016, 

 

II. žádá, s podporou ministryně práce a sociálních věcí a sociálních partnerů, ministra 

financí o navýšení dotace na sociální služby v roce 2016 o finanční prostředky na 

odměňování zaměstnanců v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 278/2015 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, které představuje navýšení tarifních platů a mezd o 3%. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 253 

ze dne: 26. února 2016 

 

Systémové financování organizací působících na úseku požární ochrany  

ve prospěch Integrovaného záchranného systému  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí analýzu možností krytí nákladů spojených s činností spolků působících 

ve prospěch Integrovaného záchranného systému, kterou zpracovalo Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR, 

 

II. žádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Českou hasičskou jednotu a Moravskou 

hasičskou jednotu o předložení návrhu výše a struktury příspěvku na činnost spolků 

působících na úseku požární ochrany ve prospěch IZS.  

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 15/2016 

ze dne: 26. února 2016 

 

Záměr řízení a činnosti Komise Rady AKČR pro legislativu 

  

   

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje záměr způsobu řízení a činnosti Komise Rady AKČR pro legislativu 

představený JUDr. Martinem Havlem, předsedou Komise Rady AKČR pro legislativu a 

hejtmanem Karlovarského kraje. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 




