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Z Á P I S 

z 29. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 4. funkčním období, které se 

konalo dne 20. července 2016 v Praze 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

 MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje 

 MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

 Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje 

 Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje 

 Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

 JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 Ing. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje 

 Mgr. Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje 

 Jakub Pánik, náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

 

 

Jednání Rady Asociace krajů České republiky: 

 

Předseda Rady JUDr. Michal Hašek kolegy přivítal na 29. zasedání Rady AKČR a otevřel blok 

příprava na jednání s vládou ČR. Ve věci církevních restitucí hejtmani podpořili stažení církevních 

žalob jak na kraje, tak na obce a města. Zároveň vzali na vědomí Analýzu právní úpravy 

současného stavu vypořádání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, kterou v této věci 

předložil hejtman Karlovarského kraje. Předseda Rady JUDr. Michal Hašek uložil Kanceláři 

AKČR sledovat kolik žalob bylo římskokatolickou církví skutečně staženo k 31.7. a k 31. 8. 2016, 

poté bude organizováno jednání s panem kardinálem Dukou za účasti vedení SMOČR. 

K připravovanému Memorandu o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. 

třídy sdělil, že ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) upravilo článek 3 a to z důvodu, že 

poslanecký návrh novelizace § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dosud nebyl 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR načten a MD se obává, že nebude přijat včas. Hejtmani 

změnu schválili za předpokladu, že MD nevyhlásí otevřené zadávací řízení na zajištění běžné a 

zimní údržby silnic I. třídy, které paralelně připravuje, a vyslovili se pro to, aby byl proces 

novelizace příslušného zákona zajištěn v tzv. zrychleném řízení. K problematice memoranda přijali 

usnesení Rady č. 261, kterým zmocnili předsedu Rady k jeho podpisu v upravené podobě. Předseda 

Rady JUDr. Michal Hašek shrnul další okruhy k projednání s vládou ČR v oblasti dopravy a to 

požadavek na systémové financování silnic II. a III. tříd – novelou RUD (podíl na spotřební či 

silniční dani) a podporu přípravy kanálu Dunaj – Odra – Labe (dále jen „DOL“). Náměstkyně 

Stráská shrnula požadavky v oblasti sociálních věcí a sdělila, že prostředky požadované na pokrytí 

navýšení mzdových prostředků zaměstnanců zabezpečující sociální služby v gesci krajů pro rok 

2016 byly z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věci uvolněny ve výši 350 mil. Kč, stále chybí 

částka 271 mil. Kč. K rozpočtu pro rok 2017 uvedla, že Komise Rady AKČR pro sociální služby 

podpořila návrh MPSV na částku 9,7 mld. Kč, nicméně pro optimální fungování sociální služeb jsou 

potřebné prostředky ve výši cca 12 mld. Kč. Hejtman Běhounek otevřel téma zdravotnictví, kdy 

kraje podporují navýšení tarifních platů zaměstnanců ve zdravotnictví a aktivity ministerstva 

zdravotnictví vedoucí ke změnám ve vzdělávání a požadují po vládě alokovat prostředky na 



  

 

 

investice v regionálním zdravotnictví do střednědobého rozpočtového výhledu. Zdůraznil, že kraje 

trvají na tom, aby zajištění péče o pacienty leteckou zdravotní záchrannou službou na období 2017 

+ bylo minimálně na úrovni současně dosažené péče. Dále kolegy upozornil na další požadavky 

krajů na změny v materiálu „Zajištění odolnosti a vybavenosti základných složek integrovaného 

záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na 

přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020“, který byl projednán na 

zasedání Rady v Ústí nad Labem; hejtmané souhlasili s úpravou materiálu dle doporučení hejtmana 

Běhounka, který bude zaslán ministerstvu pro místí rozvoj dopisem předsedy Rady AKČR. Hejtmani 

také podpořili požadavek Ústeckého kraje na revizi usnesení vlády č. 405, z 11. května 2016 tak, 

aby se vztahovalo i na zaměstnance v těžebním průmyslu v Ústeckém kraji. Hejtman Hašek poté 

blok ukončil a vyzval kolegy, aby se přesunuli na jednání s vládou ČR.  

  
Předseda Rady JUDr. Michal Hašek kolegy přivítal na odpolední části jednání. Sdělil, že po 

skončení jednání vlády, která zmocní ministra dopravy Ťoka k podpisu Smlouvy o zajištění 

stabilního financování regionální železniční osobní dopravy v ČR na roky 2019 -2034, ji společně 

podepíšou. Doplnil, že s ministrem Ťokem také podepíše Memorandum o společném postupu při 

zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy.  Hejtmané bez připomínek schválili zápisy z 27. a 

28. jednání Rady. Hejtman Běhounek uvedl tisk 262, jehož projednávání bylo na minulém zasedání 

přerušeno a sdělil, že Zdravotnická záchranná služba Memorandum o zapojení jednotek požární 

ochrany v oblasti přednemocniční péče formou předlékařské první pomoci dle požadavku AKČR 

doplnila, hejtmani pak k tisku konsenzuálně přijali usnesení Rady č. 262 a text memoranda 

schválili. K tisku Rozhodnutí předsedy (tisk č. 275), který zahrnuje také závěry z 27. zasedaní Rady 

v Ústeckém kraji, hejtmani bez rozpravy přijali usnesení Rady č. 263.  Předseda Rady JUDr. 

Michal Hašek poté uvedl tisk o přípravě dokončení vodního koridu DOL a navrhl vypustit článek 

III. písm. b) navrhovaného usnesení s tím, že nominaci odpovědné osoby provedou až nově zvolené 

krajské reprezentace. Členové Rady k tisku přijali upravené usnesení Rady č. 264 a ke zbývajícím 

tiskům pak bez připomínek usnesení Rady č. 265 až 267. Předseda Rady JUDr. Michal Hašek poté 

všem přítomným poděkoval a zasedání ukončil.  

 
V Praze dne 20. července 2016 

Zapsala: Zuzana Lištiaková 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek, v.r. 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



  

 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 261 

ze dne 20. července 2016 

 

Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje úpravu článku 3 Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní 

a běžné údržby silnic I. třídy mezi ministerstvem dopravy a Asociací krajů České 

republiky, 

 

II. doporučuje krajům, aby Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní 

a běžné údržby silnic I. třídy ve svých orgánech v nejkratším možném termínu 

projednaly a schválily,  

 

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

společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy jménem 

AKČR v upraveném znění. 

. 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 262 

ze dne 20. července 2016 

 

Memorandum o zapojení jednotek požární ochrany v oblasti přednemocniční péče  

formou předlékařské první pomoci   

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.       schvaluje znění Memoranda o zapojení jednotek požární ochrany v oblasti 

přednemocniční péče formou předlékařské první pomoci, 

 

II.        zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR a hejtmana Jihomoravského 

kraje, k podpisu Memoranda o zapojení jednotek požární ochrany v oblasti 

přednemocniční péče formou předlékařské první pomoci. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 263 

ze dne 20. července 2016 

 

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

 v období od 19. května 2016 do 14. července 2016 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 25/2016 – Změna zástupců hl. m. Prahy 

v komisích Rady AKČR 

b) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 26/2016 - Zápis ze zasedání Grémia ředitelů 

krajských úřadů, které se konalo ve dnech 17. -18. března 2016 ve Frýdlantu  

c) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 27/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 

pro veřejnou správu, které se konalo ve dnech 22. – 23. března 2016 v Kutné Hoře 

d) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 28/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 

pro školství, které se konalo dne 13. dubna 2016 ve Velichovkách 

e) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 29/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 

pro financování a majetek krajů, které se konalo dne 26. dubna 2016 v Třeboni 

f) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 30/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 

pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, které se konalo dne 4. května 2016 

v Hnanicích 

g) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 31/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 

pro dopravu, které se konalo dne 6. května 2016 ve Vysokém Mýtě 

h) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 32/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 

pro informační technologie ve veřejné správě, které se konalo dne 30. března 2016 

formou videokonference 

i) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 33/2016 - Zajištění financování odborného 

garanta projektu Kraj pro bezpečný internet 

j) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 34/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 

pro legislativu, které se konalo dne 18. května 2016 v Karlových Varech 

k) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 35/2016 - Memorandum o partnerství mezi 

provincií Zhejiang v Čínské lidové republice a Asociací krajů České republiky 

l) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 36/2016 – Zápis ze zasedání Řídícího výboru 

regionů, které se konalo dne 18. května 2016 v Ostravě 

m) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 37/2016 – Zajištění odolnosti a vybavenosti 

základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických 



  

 

 

záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 

rizikům v období 2014 – 2020 

n) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 38/2016 – Zápis ze zasedání Komise pro 

zemědělství a Komise pro životní prostředí, které se konalo ve dnech 19. a 20. května 

2016 v Teplicích nad Bečvou 

o) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 39/2016 – Zasedání Komise Rady AKČR pro 

sociální věci, které se konalo dne 25. května 2016 v Českých Budějovicích 

p) dopis předsedovi vlády s aktualizací údajů týkající se soudních sporů vedených 

církvemi nebo náboženskými společnostmi proti jednotlivým krajům podle zákona č. 

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

změně některých zákonů, resp. podle zákona č. 298/1990 Sb., ke dni 30. června 2016 

(čj: 011-5/AKČR/2016) 

q) dopis ministrovi pro lidská práva ve věci změny zastoupení Asociace krajů České 

republiky v pracovní komisi Legislativní rady vlády pro hodnocení realizace dopadů 

regulace (RIA) (čj: 029-3/AKČR/2016) 

r) rozhodnutí předsedy č. 26/2016-1 ve věci uvolnění 10. tis. Kč jako příspěvek AKČR 

na konání mezinárodní klavírní soutěže AMADEUS 2016 v říjnu 2016 (čj: 033-

2/AKČR/2016) 

s) udělení záštity Asociace krajů ČR 7. ročníku celostátního soutěžního festivalu pro 

handicapované talenty Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou (čj: 059-

1/AKČR/2016) 

t) udělení záštity Asociace krajů ČR publikaci Vlastivědná knížka pro vzpomínání a 

procvičování paměti (čj: 168-1/AKČR/2016) 

u) dopis vedoucímu Úřadu vlády ČR ve věci okruhu možných témat pro společné jednání 

mezi vládou ČR a Radou Asociace krajů ČR dne 20. července 2016 (čj: 207-

3/AKČR/2016) 

v) dopis hejtmanům ve věci zajištění zimní údržby silnic I. třídy po 1. 5.2017 (čj: 215-

6/AKČR/2016) 

w) dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci nominace zástupců jednotlivých krajů do 

Pracovní skupiny pro komunikaci Rady vlády pro informační společnost (čj: 

230/AKČR/2016) 

x) dopis předsedovi Veřejné platformy Nemoforum ve věci zastoupení Asociace krajů 

České republiky ve sdružení Nemoforum (čj: 234/AKČR/2016) 

y) dopis prezidentovi Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR ve věci 

připravovaného Memoranda o zapojení jednotek požární ochrany v oblasti 

přednemocniční péče formou předlékařské první pomoci (čj: 264/AKČR/2016) 

z) dopis náměstkovi ministra průmyslu a obchodu ve věci nominace zástupkyně 

Asociace krajů ČR do Koordinační skupiny k plnění legislativních a nelegislativních 

opatření Národního plánu čisté mobility (čj: 275-1/AKČR/2016) 

aa) udělení záštity Asociace krajů ČR 5. ročníku veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – 

ŘEMESLA (čj. 281-1/AKČR/2016) 



  

 

 

bb) dopis pana Miroslava Nováka, místopředsedy Asociace krajů ČR a předsedy Komise 

Rady AKČR pro životní prostředí ve věci rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího 

kontrolního úřadu všem senátorům (čj: 282/AKČR/2016) 

cc) udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhům cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 

2017 (čj: 287-1/AKČR/2016) 

dd) dopis řediteli odboru strategického rozvoje Ministerstva vnitra ve věci stanovisko 

Asociace krajů ČR k Vámi zaslanému materiálu, který vzešel z jednání pracovní 

skupiny ve věci administrativního členění státu (čj: 289-1/AKČR/2016) 

ee) dopis ministrovi dopravy ve věci zahájení mezirezortního připomínkového řízení na 

téma „Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po 

roce 2019“, včetně návrhu smlouvy o stabilním financování regionální železniční 

dopravy (čj: 290-1/AKČR/2016) 

ff) dopis předsedovi vlády v souvislosti s aktuálním vývojem právního zajištění 

spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019 (čj: 290-3/AKČR/2016) 

gg) plná moc předsedy Haška na ředitele Polmu ve věci uzavírání darovacích smluv s kraji 

(čj: 304/AKČR/2016) 

hh) dopisy prezidentovi, předsedovi vlády, předsedovi PSP ČR a předsedovi Senátu PČR 

ve věci Analýzy smluvního právního vztahu mezi státem a církevními společnostmi 

(čj: 310-2/AKČR/2016) 

ii) dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci určování krajských sítí sociálních 

služeb a jejich financování po roce 2016 (čj: 311/AKČR/2016) 

jj) udělení záštity Asociace krajů ČR soutěži Památka roku 2016 v České republice a 

Mladí fotografují památky 2017 v České republice (čj: 324/AKČR/2016) 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   



  

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 264 

ze dne 20. července 2016 

 

Příprava postupného dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe 

 

Rada Asociace krajů České republiky  
 

I. bere na vědomí  

a) informaci o jednání krajských koordinátorů pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe 

s prezidentem republiky dne 10. 3. 2016 na Pražském hradě, 

b) informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Dokončení vodního koridoru 

Dunaj-Odra-Labe a; o postupu Ministerstva dopravy ČR při jeho přípravě a při 

projednávání zařazení tohoto projektu do nového návrhu transevropské dopravní 

sítě TEN-T, 

 

II. konstatuje, že příprava projektu pokračuje pomalu, přičemž 

a) příprava není koordinována s dalšími investičními záměry,  

b) postup přípravy je narušován malými pravomocemi investorské organizační složky 

státu Ředitelství vodních cest ČR,  

c) jednání s partnerskými státy se nevedou efektivně,  

d) neexistuje efektivní koordinace postojů na půdě EU, a to zejména s Polskem a 

Slovenskem,  

e) aktivita centrálních orgánů směrem ke krajům je malá, což blokuje možnost řešení 

regionálních strukturálních problémů, 

 

III. schvaluje podporu legislativních úprav, které podpoří rychlejší přípravu strategických 

staveb, včetně návrhu na jednotné povolovací řízení, 

 

IV. doporučuje zainteresovaným krajům 

a) trvat vůči ministerstvu dopravy a zpracovateli připravované Studie proveditelnosti 

na vzájemné systematické spolupráci, 

b) dle svých možností připravit regionální podklady pro konkrétní úseky vodního 

koridoru Dunaj-Odra-Labe, s využitím prostředků EU, 

c) zajistit ve svých Zásadách územního rozvoje trvalé zachování územní rezervy pro 

vodní koridor Dunaj-Odra-Labe a současně se zasadily o jeho vložení do Politiky 

územního rozvoje ČR při její příští aktualizaci. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

 

 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 265 

ze dne: 20. července 2016 

 

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

dne 17. června 2016 v Ústí nad Labem  

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

17. června 2016 v Ústí nad Labem. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 266 

ze dne 20. července 2016 

 

Projekt Kraje pro bezpečný internet – Smlouva o spolupráci AKČR a Regionální rozvojové 

agentury Plzeňského kraje, o. p. s 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) zprávu o stavu projektu „KPBI – průběžná zpráva o realizaci projektu za 1. pololetí 

2016, 

b) zprávu o spolupráci „KPBI – informace o spolupráci s Regionální rozvojovou 

agenturou Plzeňského kraje o.p.s., 

 

II. schvaluje Smlouvu o spolupráci Asociace krajů ČR a Regionální rozvojové agentury 

Plzeňského kraje, o.p.s., 

 

III. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady Asociace krajů ČR a hejtmana 

Jihomoravského kraje k podpisu smlouvy Smlouvu o spolupráci Asociace krajů ČR a 

Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s., 

 

IV. ukládá 

a) MUDr. Jiřímu Běhounkovi, 1. místopředsedovi Rady AKČR a hejtmanovi Kraje 

Vysočina zajistit úkoly vyplývající z titulu Partnera dle bodu II. písm. A a B 

Smlouvy o spolupráci Asociace krajů ČR a Regionální rozvojové agentury 

Plzeňského kraje, o.p.s., 

b) MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina, a Václavu Šlajsovi, 

hejtmanovi Plzeňského kraje, předložit závěrečnou zprávu projektu za rok 2016 a 

návrh realizace a financování projektu na rok 2017 do 31. 1. 2017. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

 

 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 267 

ze dne 20. července 2016 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství, které se konalo 

dne 28. června 2016 v Loučni 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

konalo dne 28. června 2016 v Loučni,  

 

II. žádá ministerstvo pro místní rozvoj o významné navýšení alokace zohledňující 

reálné potřeby regionů v oblasti investic ve středním a vyšším odborném školství 

pro vyhlášené výzvy v rámci IROP a to i s ohledem na realizaci a naplňování 

Krajských akčních plánů v jednotlivých krajích, 

 

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

rejstříku škol u následujících škol:  

a) Integrovaná střední škola, 28. října 607, Semily, pro odbor vzdělávání 39-08-

M/01 Požární ochrana, 

b) Střední umělecko-průmyslová škola Karlovy Vary, náměstí 17. listopadu 

710/12, 360 05 Karlovy Vary, pro obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla 

a světelných objektů, 

c) Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 794/4, 190 00 

Praha 9 – Vysočany, pro obor  82-48-L/01 Starožitník-antikvář a galerista,  

 

IV. nevydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání unikátního oboru do rejstříku 

škol pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, 272 

01 Kladno, pro odbor 82-41-M/11 Design interiéru,  

 

V. konstatuje, že níže uvedené žádosti o zapsání unikátního oboru do rejstříku škol 

svým předmětem neodpovídají rozsahu posuzování dle Sdělení MŠMT a AKČR 

k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do 

rejstříku škol a školských zařízení ze dne 9. února 2016 čj. MŠMT-3861/2016 : 

a) Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 794/4, 190 00 

Praha 9 - Vysočany pro obor Umělecké řemeslné práce 82-51-L/51, dálková 

forma studia, 

b) Střední škola vizuální tvorby, s.r.o., Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové, 

navýšení kapacity školy a oboru, 



  

 

 

 

 

VI. schvaluje nominaci do pracovních skupin Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 2014 - 2020: 

a)    plánovací komise programu pro výzvy PO 1 a PO 2 -  člen Mgr. Martin 

Radvan, vedoucí odboru regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje a  

náhradník člena Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Libereckého kraje, 

b) plánovací komise programu pro výzvy PO 3 náhradník člena Mgr. Miroslav 

Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství Olomouckého kraje.  

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 


