










 

 

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 184 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Podpora lázeňství v České republice  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. děkuje ministru zdravotnictví MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, MBA za účinné 

kroky vedoucí k podpoře a rozvoji českého lázeňství. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 185 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Podpora Asociace krajů ČR stanovisku vlády ČR  

ve věci povinných kvót pro přijetí uprchlíků 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. podporuje stanovisko vlády České republiky v oblasti odmítnutí povinných kvót 

pro přijetí uprchlíků, které navrhla Evropská komise, 

 

II. bere na vědomí ujištění ministra vnitra Milana Chovance, že na území České 

republiky v okolí azylových středisek je a bude dle zákona zajištěna bezpečnost 

občanů České republiky a není na místě zvýšená obava před možným příchodem 

migrantů.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 186 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Stanovisko Asociace krajů ČR k problematice s. p. Česká pošta  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. nesouhlasí s legislativním záměrem Českého telekomunikačního úřadu výrazným 

způsobem snížit počet poboček České pošty v regionech, 

 

II. žádá ministra vnitra Milana Chovance o nominaci Mgr. Jiřího Zimoly, 

místopředsedy Rady AKČR a hejtmana Jihočeského kraje, do dozorčí rady s. p. 

Česká pošta. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 187 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Nízký výběr daní v roce 2015  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. vyjadřuje znepokojení nad výběrem daní v roce 2015 a vyzývá ministra financí 

Ing. Andreje Babiše k jasnému sdělení, jakým způsobem zlepší daňový výběr dle 

deklarovaných prognóz.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 188 

ze dne: 5. června 2015 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo  

dne 19. března 2015 v Plzni  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

se konalo dne 19. března 2015 v Plzni, 

 

II. souhlasí se zapojením krajů do administrace tzv. „kotlíkových dotací“ formou 

grantových schémat realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

specifického cíle 2.1, 

 

III. pověřuje Mgr. Daniela Havlíka, člena Monitorovacího výboru Operačního 

programu Životní prostření, informovat o stanovisku AKČR na nejbližším zasedání 

Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostření, které se koná dne 

16. 6. 2015, 

 

IV. doporučuje svým členům  

a) připravit a podat jednotlivá grantová schémata krajů na první dvouleté období 

s alokacemi pro jednotlivé kraje ve výši: 

1. Hl. m. Praha                    24 mil. Kč, 

2. Jihočeský kraj               303 mil. Kč, 

3. Jihomoravský kraj        136 mil. Kč, 

4. Karlovarský kraj             67 mil. Kč, 

5. Královéhradecký kraj   200 mil. Kč, 

6. Liberecký kraj              140 mil. Kč, 

7. Moravskoslezský kraj  469 mil. Kč, 

8. Olomoucký kraj           172 mil. Kč, 

9. Pardubický kraj            178 mil. Kč, 

10. Plzeňský kraj                231 mil. Kč, 

11. Středočeský kraj           518 mil. Kč, 

12. Ústecký kraj                  162 mil. Kč, 

13. Kraj Vysočina               239 mil. Kč, 

14. Zlínský kraj                   161 mil. Kč, 

b) podpořit projekt Enersol. 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 189 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

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

v období od 13. března 2015 do 29. května 2015 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- stanovisko AKČR se zapsáním nového oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 

rejstříku škol a školských zařízení pro školu MICHAEL - Střední škola a Vyšší 

odborná škola (čj: 375-1/AKČR/2015) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR šestnáctému ročníku soutěže o nejlepší webové 

stránky knihoven BIBLIOWEB 2015 (čj: 453-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi vnitra ve věci žádosti o mimořádné financování níže uvedené 

techniky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky 

z prostředků ministerstva vnitra v letošním roce (čj: 081-1/AKČR/2015) 

- Rozhodnutí předsedy AKČR č. 03 ve věci změny zástupců Libereckého kraje 

v komisích Rady AKČR (čj: 087/AKČR/2015) 

- dopis předsedovi Podvýboru pro sport Senátu Parlamentu ČR ve věci návrhu 

společného jednání vedení senátního podvýboru pro sport a Rady Asociace krajů 

ČR (čj: 089-1/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi zdravotnictví ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů České 

republiky do Mezirezortní pracovní skupiny pro snižování škod způsobených 

alkoholem (čj: 091-1/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi zdravotnictví ve věci jmenování zástupců AKČR do nově 

zřízených podskupin Pracovní skupiny pro koordinaci projektů Evropských 

strukturálních a investičních fondů (čj: 103-1/AKČR/2015) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 11. ročníku vzdělávacího projektu Enersol 2015 

(čj: 115-2/AKČR/2015) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci přehledu potřebných finančních 

prostředků pro regionální operační programy v roce 2015 (čj: 116-1/AKČR/2015) 

- dopis náměstkovi ministra průmyslu a obchodu ve věci nominace zástupců AKČR 

do Platformy pro plánování výzev Operačního programu pro Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost (čj: 125-1/AKČR/2015) 
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- dopis předsedovi vlády ČR v souvislosti s problematikou zřízení Evropských domů 

jako jednotného místa poradenství a kontaktu s žadateli či příjemci dotací z fondů 

EU v daném kraji (čj: 127/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi pro lidská práva ve věci změn v legislativní agendě včetně výzvy 

k identifikaci problematicky pociťovaných legislativních oblastí (čj: 131-

1/AKČR/2015) 

- Rozhodnutí předsedy AKČR č. 05 ve věci změny zástupců Karlovarského kraje 

v komisích Rady AKČR (čj: 133-1/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci rezignace zástupců AKČR v Řídícím výboru pro 

přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického 

mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016 

(čj 149/AKČR/2015) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 5. ročníku veletrhu CZECHBUS 2015, který se 

koná ve dnech 24. až 26. listopadu 2015 a 4. ročníku veletrhu PAMÁTKY, který se 

koná v termínu 22. až 23. října 2015 (čj: 153-1/AKČR/2015) 

- dopis náměstkovi ministra zdravotnictví ve věci nominace zástupců Asociace krajů 

České republiky do Mezirezortní a mezioborové pracovní skupiny pro přípravu 

Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na 

léta 2014 – 2017 (čj: 155-1/AKČR/2015) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR aktivitám konaným v rámci Celosvětového týdne 

bezpečnosti silničního provozu (čj: 164-1/AKČR/2015) 

- Dopis řediteli odboru strategického rozvoje Ministerstva vnitra ve věci nominace 

zástupců Asociace krajů České republiky k řešení problematiky snižování 

regulatorní zátěže veřejné správy (čj: 167-1/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi školství ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů ČR do 

komise pro přípravu vypracování Strategie a koncepce sportu pro období 2016 – 

2020 (čj: 170-1/AKČR/2015) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 2. ročníku konference k podpoře technického 

vzdělávání Partnerství (čj: 171-1/AKČR/2015) 

- plná moc předsedy AKČR na ředitele Kanceláře AKČR ve věci realizace projektu 

„Rozvoj videokonferenčního systému krajů“ dle usnesení Rady č. 168 ze dne 30. 

ledna 2015 (čj: 172/AKČR/2018) 

- Rozhodnutí předsedy AKČR  č. 06 ve věci úhrady platebního výměru Finančního 

úřadu pro hlavní město Prahu na odvod za porušení rozpočtové kázně při realizaci 

projektu AKČR E-GOV z roku 2012 (čj: 180/AKČR/2015) 

- dopis předsedovi vlády ve spojitosti s připravovanou novelou zákona č. 166/1993 

Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (čj: 

182/AKČR/2015) 

- dopis náměstkovi ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace zástupců Asociaci 

krajů České republiky do Monitorovacího výboru OPTP 2014 – 2020 (čj: 185-

1/KAČR/2015) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci vyškrtnutí krajů, jakožto příjemců 

podpory z Integrovaného operačního programu, specifický cíl podpory 3.3. Podpora 

pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (čj: 186/AKČR/2015) 
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- dopis prezidentovi republiky v souvislosti s žádostí o spolupráci na připravovaných 

oslavách 15 let od svého založení (čj: 187/AKČR/2015) 

- dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci potvrzení stávajících zástupců AKČR v 

Řídícím výboru pro lidské zdroje do kompetence sekce pro státní službu 

ministerstva vnitra (čj: 195/AKČR/2015) 

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

Monitorovacího výboru Operačního programu Doprava 2014 – 2020 (čj: 207-

1/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi vnitra ve věci projednání předložených projektových okruhů a 

jejich karet k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 3 (čj: 196-1/AKČR/2015) 

-  

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 190 

ze dne: 5. června 2015 

 

Zápis ze zasedání Řídícího výboru regionů a Setkání územních partnerů, které se 

konalo dne 29. dubna 2015 v Senohrabech 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Řídícího výboru regionů a Setkání územních 

partnerů, které se konalo dne 29. dubna 2015 v Senohrabech,   

 

II. vyzývá ministerstvo pro místní rozvoj, aby do návrhu státního rozpočtu na rok 

2016 zapracovalo rozpočtové prostředky pro národní dotační tituly pro témata: 

cestovní ruch, kultura, památky, místní komunikace, otázka seniorů, která nelze 

financovat ze strukturálních fondů EU 2014 +. 

 

 

 

    
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 191 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 2. a 3. dubna 2015 v Poděbradech  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

ve dnech 2. a 3. dubna 2015 v Poděbradech. 

 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 192 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo  

ve dnech 10. - 11. března 2015 v Ostravě  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které 

se konalo ve dnech 10. - 11. března 2015 v Ostravě, 

 

II. žádá předsedu Legislativní rady vlády o předložení návrhu vládě ČR na zařazení 

zástupců Asociace krajů ČR do Legislativní rady vlády a pracovních komisí 

Legislativní rady vlády. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 193 

ze dne: 5. června 2015 

 

 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch,  

které se konalo dne 12. března 2015 v Liberci  

 

 
Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči 

a cestovní ruch, které se konalo dne 12. března 2015 v Liberci, 

 

II. žádá  
a) ministerstvo kultury a ministerstvo pro místní rozvoj o: 

1. publikování závazného indikativního seznamu navržených Národních 

kulturních památek ve formě použitelné pro čerpání prostředků 

z IROP,  

2. o spolupráci při stanovení konečných parametrů žadatelů o dotace v 

oblasti muzejnictví a knihoven, 

 

b) ministerstvo kultury o 

1. účast zástupce krajů při hodnocení žádostí v oblasti podpory festivalů, 

2. podporu projektu Artediem, podpora estetické výchovy na středních i 

základních školách na státní úrovni, 

 

III. doporučuje krajům, aby se dle svých možností zapojily či podpořily projekty: 

a) Artediem, podpora estetické výchovy na středních i základních školách, 

pořádaným Domem kultury v Kroměříži za podpory Norských fondů, 

b) kulturní charitativní činnosti N. V. Palatajkova, který pořádá Charitativní 

představení v Národním divadle pro děti z dětských domovů a sociálních 

ústavů, 

c) „Máme vybráno“, zaměřený na informování o veřejných sbírkách, pořádaný 

Institutem pro památky a kulturu, o.p.s., ve spolupráci s ministerstvem 

kultury a Národním památkovým ústavem. 

                                                                                                                                      

 

  
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 194 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

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

ve dnech 7. a 8. dubna 2015 na zámku Valeč u Hrotovic 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

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

konalo ve dnech 7. a 8. dubna 2015 na zámku Valeč u Hrotovic. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 195 

ze dne: 5. června 2015 

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

dne 26. února 2015 ve Zlíně  

 
Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

zemědělství, které se konalo dne 26. února 2015 ve Zlíně, 

 

II. doporučuje krajům zapojení do projektu Zemědělského svazu „Zemědělství žije“ a 

žádá kraje o vyjádření, zda tak učiní, 

 

III. žádá Ministerstvo zemědělství ČR o úpravy pravidel AEKO v rámci dotací 

poskytovaných z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 na titul 

podmáčené a rašelinné louky v tomto smyslu: „Kromě použití ruční seče nebo seče 

s ručně vedenou mechanizací, lze také použít speciální techniku, jejíž měrný tlak na 

půdu nepřekročí běžnou úroveň měrného tlaku člověka“. 

                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                      

 

  

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 196 

ze dne: 5. června 2015 

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

dne 23. dubna 2015 v Bystřici nad Pernštejnem  

 

 
Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

konalo 23. dubna 2015 v Bystřici nad Pernštejnem. 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 197 

ze dne: 5. června 2015 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo  

dne 30. dubna 2015 v Praze 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

konalo dne 30. dubna 2015 v Praze, 

 

II. oceňuje zdařilou realizaci pilotního projektu přijímacích zkoušek na střední 

školy,  

 

III. apeluje na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zakotvilo povinné 

a jednotné přijímací zkoušky na střední školy do připravovaného školského 

zákona, 

 

IV. pověřuje JUDr. Martina Havla, předsedu Komise Rady AKČR pro školství, 

projednáním problematiky ukotvení povinné a jednotné přijímací zkoušky na 

střední školy do připravovaného školského zákona s MŠMT. 

 

 

  

    
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 198 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR zdravotnictví, které se konalo  

dne 4. dubna 2015 v Hradci Králové  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

konalo dne 4. dubna 2015 v Hradci Králové, 
 

II. pověřuje své členy MUDr. Jiřího Běhounka a Oldřicha Bubeníčka k jednání 

s ministerstvem práce a sociálních věcí ve věci reformy psychiatrické péče s cílem 

nastavit spolupráci mezi zdravotním a sociálním sektorem, 
 

III. podporuje ustanovení krajských koordinátorů pro reformu psychiatrické péče a 

vznik Center podpory zdraví v každém kraji. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 199 

ze dne: 5. června 2015 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů, které se konalo 

dne 21. května 2015 v Praze 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí přijaté závěry ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování a 

majetek krajů, které se konalo dne 21. května 2015 v Praze. 

 

 

 

 

     
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 200 

ze dne: 5. června 2015 

 

Memorandum o spolupráci  

mezi Rusko-českou smíšenou obchodní komorou a Asociací krajů České republiky 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje text Memoranda o spolupráci mezi Rusko-českou smíšenou obchodní 

komorou a Asociací krajů České republiky,  

 

II. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady Asociace krajů ČR, k podpisu 

Memoranda o spolupráci mezi Rusko-českou smíšenou obchodní komorou a 

Asociací krajů České republiky. 

 

 

 

     
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 201 

ze dne: 5. června 2015 

 

Národní dohoda o řešení klíčových problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů   

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí připomínky krajů k materiálu Národní dohoda o řešení klíčových 

problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který byl Asociaci krajů ČR 

předložen Svazem průmyslu a dopravy ČR,  

 

II. žádá Svaz průmyslu a dopravy ČR o zohlednění připomínek a podnětů krajů v 

textu materiálu Národní dohoda o řešení klíčových problémů v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů ve spolupráci s jednotlivými kraji, 

 

III. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady Asociace krajů ČR, k předložení 

stanovisek krajů k textu materiálu Národní dohoda o řešení klíčových problémů 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 202 

ze dne: 5. června 2015 

 

Identifikace problematických legislativních oblastí  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí stanoviska a podněty krajů k identifikaci problematických 

legislativních oblastí z pohledu krajů, 

 

II. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady Asociace krajů ČR k zaslání 

identifikovaných problematických oblastí Jiřímu Dienstbierovi, ministru pro lidská 

práva, rovné příležitosti a legislativu.  

 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 203 

ze dne: 5. června 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 Komise Rady AKČR pro dopravu, které se 

konalo dne 10. dubna 2015 v Mostě a výsledek korespondenčního hlasování 

Komise Rady AKČR pro dopravu ke způsobu rozdělení prostředků IROP, 

specifický cíl 1.1 – „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a 

rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ mezi 

jednotlivé kraje,  

 

II. schvaluje klíč pro rozdělení alokace Integrovaného regionálního operačního 

programu, specifický cíl 1.1 – „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 

modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-

T“ pro jednotlivé kraje dle přílohy tohoto usnesení, 

 

III. vyzývá vládu České republiky, aby revokovala své usnesení č. 178/2015 z 9. 3. 

2015, neboť podkladový materiál na jednání vlády ČR nebyl předložen po 

vzájemném konsenzu AKČR a ministerstva dopravy, a žádá zrušení zadávacího 

řízení ministerstva dopravy na zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na 

období po 1. 5. 2015 a prodloužení příslušných příkazních smluv s kraji do doby 

nabytí účinnosti novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

 

IV. pověřuje JUDr. Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje, aby 

informoval ministerstvo pro místní rozvoj o způsobu rozdělení prostředků IROP, 

specifický cíl 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a 

rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ mezi 

jednotlivé kraje. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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Příloha usnesení Rady AKČR č. 203 

 

Kraj 

Podíl dle celkové 
délky silnic II. a III. 

třídy splňující 
kritéria 

přijatelnosti pro 
IROP (bez Prahy, %) 

Rozdělení 
(EUR) 

Rozdělení (Kč) 
konečná částka 

po doladění 
Klíč 

nová % 

Středočeský  17,43 164 760 958 4 526 477 788 3 228 292 066 12,43 

Jihočeský  10,67 100 801 467 2 769 318 714 2 893 569 200 11,14 

Plzeňský  7,49 70 809 782 1 945 357 146 2 401 958 090 9,25 

Karlovarský  3,19 30 155 666 828 466 598 957 397 475 3,69 

Ústecký  7,36 69 601 897 1 912 172 922 1 944 995 663 7,49 

Liberecký  3,82 36 125 167 992 466 707 1 095 392 785 4,22 

Královéhradecký  6,67 63 009 518 1 731 060 498 1 760 860 068 6,78 

Pardubický  7,12 67 287 609 1 848 592 492 1 848 592 492 7,12 

Kraj Vysočina 9,93 93 883 356 2 579 257 430 2 579 257 430 9,93 

Jihomoravský  9,86 93 217 534 2 560 965 306 2 560 965 306 9,86 

Olomoucký  6,11 57 696 310 1 585 090 711 1 643 374 758 6,33 

Zlínský  5,60 52 950 163 1 454 699 830 1 454 699 830 5,60 

Moravskoslezský  4,74 44 763 525 1 229 788 310 1 594 359 291 6,14 

Celkem 100,00 945 062 951 25 963 714 453 25 963 714 453 100,00 

 




