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Z Á P I S  

z 2. zasedání Rady Asociace krajů České republiky 

ve 4. volebním období 

které se konalo dne 18. ledna 2013 v Židlochovicích 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

2. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

3. JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

4. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

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

6. Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje 

7. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

8. Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

9. Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 

10. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. města Prahy 

11. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

1.     Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 
9.00 - 10.30 zahájení  zasedání Rady AKČR 

 

10.30 – 12.30                         vystoupení hostů 

                      

12.30     tisková konference 
    

12.45 – 13.00   dokončení  zasedání 

 

A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 
schválení programu jednání,  
 

Jednání zahájil předseda Rady AKČR  JUDr. Michal Hašek, přivítal je na zámku Židlochovice a 

seznámil přítomné členy Rady s návrhem programu zasedání. Připomněl úlohu zámku jako 

jednoho ze sídel prezidenta Masaryka. Upřesnil podrobnosti k setkání hejtmanů s ministrem 

vnitra, policejním prezidentem, generálním ředitelem HZS a ředitelem VZP ing. Kabátkem. Ke 

jmenování členů odborných poradních orgánů Rady uvedl některé konkrétní úkoly pro nejbližší 

období. Bylo upřesněno složení Revizní komise Rady, přijato stanovisko Rady k duplicitnímu 

jmenování (pouze jeden člen za kraj) a přijato stanovisko k návrhům na výkonné místopředsedy 

komisí (bude v gesci komisí). Byly upřesněny a opraveny některé technické podrobnosti a  

přijato  usnesení Rady č.4 . 
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Dále byl projednán tisk „Hlavní východiska pro jednání AKČR na nejbližší období – kohezní 

politika“; materiál uvedl hejtman Pardubického kraje JUDr. M. Netolický, Ph.D. Informoval 

Radu o posledních výsledcích jednání s MMR. Stanovisko MMR je momentálně vstřícné, je 

nutno pragmaticky řešit regionální dimenze centrálních OP a neřešit již ROP. Materiál je 

vstupní – je nutno rozhodnout o základním směřování a případně upravit podle výsledků jednání 

s ministrem Jankovským. Hejtman Jihočeského kraje Mgr. J. Zimola materiál podpořil a 

doporučil přijetí navrženého usnesení. Hejtman Netolický dále okomentoval personální návrhy 

na složení neformálního poradního výboru pro vedení jednání (Klára Dostálová). Předseda 

Rady JUDr. M. Hašek nastínil témata pro jednání s ministrem Jankovským (nikoliv pouze výhled 

2014+, ale i reálné možnosti realokací z centrálních OP v současném období,  problémy OP 

Severozápad, podfinancování dopravní infrastruktury). Jednotliví členové Rady poté 

komentovali situaci ve svých oblastech čerpání (zejm. korekce na základě auditní zprávy MF za 

r. 2011, zastavení čerpání prostředků, nutnost jednání za kraje jako celek). Bylo dohodnuto 

požádat o schůzku premiéra a ministry financí a pro místní rozvoj počátkem února v Poslanecké 

sněmovně. Řízení zasedání Rady poté převzal místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek, který 

zároveň informoval o výchozích vyjednávacích pozicích krajů (v každém fondu regionální 

dimenze 30%, urbánní 5%, kraje versus NUTS). Náměstek Grüner navrhnul doplnění týmu pro 

jednání (P. Osvald), bylo dohodnuto doplnit jmenování do jednotlivých platforem (návrhy p. 

Netolickému, Kanceláři a předsedovi Rady na vědomí), jmenování proběhne buď rozhodnutím 

předsedy Rady nebo na příštím jednání Rady po pracovních konzultacích. K bodu bylo přijato 

usnesení č. 5. 

Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek dále informoval o požadavku Sdružení místních 

samospráv, municipalit a regionů ve Štrasburku (zástupci v Komoře regionů p. Běhounek, 

Zimola, Udženija) na doplnění dvou náhradníků (návrhy Kanceláři do konce ledna, poté 

jmenování rozhodnutím předsedy). Dále informoval o nabídce ředitelům KÚ na účast . na 

Konferenci na KÚ kraje Vysočina „Efektivní řízení územně samosprávných celků“ 25. dubna od 

9 do16 hod.. 

Předseda Rady JUDr. M. Hašek poté vyzval členy Rady k vyslovení názoru na podporu ve 2. 

kole prezidentské volby a formuloval většinové stanovisko Rady k této otázce; toto stanovisko 

bylo v debatě podpořeno a přijato 11 členy Rady (stanovisko v příloze č. 1). S většinovým 

stanoviskem vyslovili nesouhlas primátor hl. města Prahy Doc. MUDr. B. Svoboda, CSc. a 

hejtman Libereckého kraje Bc. M. Půta, k jejichž stanovisku ostatní členové Rady vyslovili plný 

respekt (votum separatum v příloze č. 2).  

Předseda Rady JUDr. M. Hašek dále informoval o žádosti ředitele Kanceláře Ing. P. Hostka, 

MBA o uvolnění z funkce ke dni 31. ledna t.r. a o jmenování nového ředitele Kanceláře p. Radka 

Polmy ke dni 1. února t.r.. K této personální věci bylo přijato usnesení Rady č. 6. 

Hejtman Karlovarského kraje PaedDr. J. Novotný seznámil členy Rady se stavem nominací do 

národní delegace ve Výboru regionů.  K bodu bylo přijato usnesení Rady č. 7.  

Jednání Rady bylo poté přerušeno k přijetí hostů zasedání. 

 

E. Vystoupení hostů – :  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.,LL.M., ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy 

 

Předseda Rady AKČR JUDr. M. Hašek přivítal p. ministra Fialu a náměstka ministra PhDr. J. 

Fryče a seznámil p. ministra s gescí hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. J. Novotného za 

oblast školství. Ministr Fiala v úvodním slově nejprve ocenil úlohu krajů v oblasti školství, a 

činnost odborné komise Rady pro školství; koncepce vzdělávací politiky bude připravována ve 

spolupráci s kraji. Informoval o připravované reformě financování regionálního školství, o 

zhoršujících se výsledcích testování žáků v 15 letech v mezinárodním srovnávání a zvyšování 
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rozdílů mezi regiony při testování. Upozornil na nedostatečnou podporu učitelů (70 % VŠ 

zaměstnanců má vyšší platy), nízkou prestiž povolání, stárnutí pedagogického sboru (50% 

starších 48 let) a chybějící strategii. Seznámil členy Rady s připravovanými opatřeními v oblasti 

školství (veřejná diskuse nad strategií do r. 2020 a 24 dalších dokumentů) a s potřebou širší 

společenské podpoře napříč politickým spektrem, větší podpora učitelům, výuka cizích jazyků, 

finanční gramotnost) Zvláštní místo mají mít standardy pro výuku českého jazyka, matematiky a 

angličtiny, modelový program pro základní školy a nový kariérní řád pro učitele. Minulý týden 

vláda schválila program pro zatraktivnění odborného vzdělávání a bude připravena výzva (cca 

1 – 1,5 mld Kč) na investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání 

na středních školách (příjemci zejm. kraje kromě Prahy). Informoval dále o startu projektu 

„Pospolu“ organizovaného se Svazem průmyslu a dopravy a zaměřeného na duální vzdělávání 

(cca 106 mil. Kč, 25 škol). Podrobněji se věnoval i reakci školské soustavy na mezinárodní tlak 

v otázce péče o znevýhodněné děti (základní školy praktické) a zpřehlednění podzákonných 

norem z oblasti školství. K reformě financování regionálního školství uvedl poznatky a konkrétní 

údaje k existenci výrazných mezikrajových rozdílů ve vzdělání i ve financování škol (rozdíly až 

1,5 roku školní docházky) i možné cesty k nápravě (spolupráce státu a krajů, společná pracovní 

skupina, zavedení jednotného normativu). Ministerstvo nechce zbavit kraje rozhodování o 

financování, ale spolupracovat s nimi (disponibilní částka pro kraje 4 resp. 2%), vč. 

rozvojových programů a grantů a kofinancování s prostředky EU. Závěrem svého úvodního 

vystoupení informoval ministr Fiala o přípravě nového operačního programu pro vzdělávání, 

vyzval Radu k nominování zástupců krajů do pracovních orgánů pro přípravu programu a 

informoval o přípravě strategie S3. 

V diskusi členové Rady ocenili úroveň informací poskytnutých MŠMT, informovali o činnosti 

komise Rady pro školství  podrobněji se zabývali platovou otázkou ve školství, chybějícími 

výsledky státních maturit 2012 (PaedDr. Novotný). Dále se zabývali testováním žáků 5. a 9. tříd, 

duálním vzděláváním zejm. v průmyslových oborech a zapojením hospodářské sféry vč. jejich 

zvýhodnění. Zmíněna byla otázka financování vzdělávání žáků se speciálními potřebami (Doc. 

MUDr. Svoboda, CSc.) a komplexního vzdělávání pedagogů. Předseda Rady JUDr. M. Hašek 

uvedl některá fakta o situaci v odborném školství a o spolupráci regionů s vysokým školstvím 

(podpora výzkumu a inovací). K otázce financování tělovýchovy a sportu požádal o spolupráci 

na formulování pravidel financování sportu; ministr Fiala k tomu vysvětlil východiska současné 

politiky MŠMT v této oblasti. Dále uvedl ještě informace o postupech ministerstva v oblasti 

duálního vzdělávání, o přístupech v oblasti víceletých gymnázií (někde až 25 % žáků proti 

původnímu záměru 5%) a o vzdělávání pedagogů (nízká prestiž povolání, stárnutí sboru), 

akreditačního procesu vysokých škol (zejm. soukromých) a uplatnění absolventů na trhu práce 

(přístupnost statistických údajů). 

Předseda Rady JUDr. M. Hašek poděkoval hostům za přínosnou návštěvu Rady AKČR a 

rozloučil se s nimi. 

 

ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj -  Předseda Rady JUDr. M. Hašek přivítal p. 

ministra Jankovského a náměstka ministra Ing. D. Brauna, MA,. a upozornil na připravovanou 

schůzku k tématu i za účasti premiéra a ministra financí. Řízení jednání poté převzal statuární  

místopředseda  Rady MUDr. J. Běhounek. 

Ministr Jankovský se ve svém úvodním slově nejprve zabýval čerpáním evropských fondů ve 

stávajícím období: čerpání v r. 2012 nehrozí žádnou ztrátou alokace, rizikové programy v r. 

2013 jsou zejm. OPVK (pozůstatek minulého období), problémem jsou termíny řešení problémů 

ze strany ÚOHS; v březnu bude vládě předložen materiál o rizicích a možnostech realokací. 

ROPy: problémem je korekce v ROP Severozápad a její hrazení, ROP Jih bude řešen 

splátkovým kalendářem; bude třeba vypracovat analýzu možností krajů z hlediska 
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kofinancování. Možnost realokace do ROP je cca 3,0 mld Kč – limitace jsou však zejm. 

z hlediska EK (nemožnost přesunu do „tvrdých“programů). Náměstek Braun doplnil ministra o 

údaje o rizikových programech (ESF) a o možné průchodnosti změn („Doprava“). Ministr 

Jankovský v debatě o realokacích upozornil zejména na omezující časové hledisko změn. 

Hejtman Karlovarského kraje. J. Novotný a hejtman Ústeckého kraje O. Bubeníček diskutovali 

s p. ministrem o konkrétním postupu ve věci korekce u ROP Severozápad a zejm. její úhradě. 

Stanovisko MMR vychází z postupu přijatého již v dohodě s MF u ROP Jih (splátkový kalendář) 

a možné realokace na ostatní ROPy. Předsedající MUDr. J. Běhounek požádal o možnost 

pracovní schůzky představitelů ROP Severozápad s MMR. Ministr Jankovský podpořil 

racionální řešení otázky korekcí ve prospěch ostatních ROPů. Náměstek Braun seznámil Radu 

s procesními omezeními konečného řešení problému. Nám. Grüner upřesnil aktuální situaci 

ROP Jihozápad při řešení korekce (hrozící odmítnutí certifikace) a odsoudil postup Ministerstva 

financí při kontrole ROPů. Hejtman Bc. M. Půta upozornil na obecnější platnost problémů s MF 

a regionálními radami při úhradě korekcí. V další diskusi byla zpochybněna úroveň 

provedených auditů MF a nutnost vyjasnit přesně úlohu jednotlivých orgánů státu (ÚOHS )a 

krajů a odsouzena úroveň auditů firmy Deloitte. V závěrečném vystoupení k tématu p. ministr 

Jankovský a nám. Braun nastínili další postup ministerstva a vyjádřili ochotu ke spolupráci. 

Předseda Rady JUDr. M. Hašek shrnul základní směry postoje AKČR k případným realokacím. 

Následovala tisková konference, po které pokračovalo jednání k výhledům na léta 2014 – 2020, 

zejm. implementační struktuře. Min. Jankovský vysvětlil, že struktura je vyřešena, nedořešena je 

otázka národního orgánu (přesun na Úřad vlády ?), k  dalším výrazným změnám by již nemělo 

docházet. Z hlediska krajů dojde k redukci tématických programů na 8 (jeden z nich IOP); 

diskutuje se o zapojení regionálních administrativních kapacit pro období 2013 – 2015; je 

zapotřebí provést analýzu nezbytných kapacit. Náměstek Braun dále přiblížil působnosti 

krajských kapacit, jejich strukturu a jejich využití v řídícím výboru IOP i v administraci vč. 

hodnocení. Dále byla řešena otázka objemu územní dimenze (požadavek AK 30%, MMR 20% z 

celé alokace )- upřesněn byl termín schůzky řídícího výboru a řešena početnost účasti zástupců  

krajů (požadavek 2 členové, 2 náhradníci) a úroveň zastoupení. K poznámce nám. Grünera byla 

diskutována otázka dostatečných odborných kapacit na krajích (klesající potřebnost po r. 2013 

a přečerpaná kapitola technické pomoci). Bylo dohodnuto vytvořit užší skupinu k řešení 

technických otázek (za AK hejtman JUDr. Netolický). K podnětu místopředsedy Rady MUDr. J. 

Běhounka bylo řešeno prodlužování termínů u některých projektů (komunikace u ZS v krajích). 

Ministr Jankovský informoval o věcném záměru zákona o Nejvyšším stavebním úřadu, se kterým 

MMR zcela nesouhlasí; řeší se otázka struktury, kterou by MMR chtělo s kraji diskutovat vč.  

otázky správního řízení, rychlosti řízení  a finanční náročnosti. Ústy místopředsedy Běhounka 

byla nabídka k diskusi akceptována; v další debatě uváděli členové Rady konkrétní případy 

komplikací ve stavebním řízení (město nebo kraj investorem). Ministr dále v závěru informoval o 

vývoji struktury podpory cestovního ruchu, a úrovni jeho podpory a nové právní úpravě podpory 

CR. Na příští Radě budou gesční členové informovat o vývoji v dílčích problematikách. 

Předseda Rady JUDr. M. Hašek poděkoval hostům za přínosné jednání a rozloučil se s nimi 

jménem Rady. 

 

 

SANEP -  Jan Fulín, akcionář, Oldřich Zajíc,  jednatel a ředitel společnosti 

 

Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek přivítal hosty, předal jim slovo k prezentaci 

společnosti. J. Fulín objasnil historii společnosti a její výsledky v poslední době vč. průzkumů 

v souvislosti prezidentskou volbou (nízká chybovost), O. Zajíc přiblížil konkrétní nabídku 

společnosti pro Asociaci krajů ČR (předáno písemně, k dispozici členové Rady i Kancelář) a 
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vysvětlil některá specifika internetového průzkumu i některé konkrétní příklady průzkumů a 

sběru dat a jejich analýzy. Předseda Rady JUDr. M. Hašek informoval o konkrétních pozitivních 

poznatcích ze spolupráce se společností z Jihomoravského kraje. Hosté zodpověděli některé 

konkrétní dotazy (aplikace zákona o veřejných zakázkách).  

 

 

Předseda Rady AKČR JUDr. M. Hašek poděkoval hostům za prezentaci, členům Rady za účast,  

Kanceláři AK  za organizaci jednání  a 2. zasedání  Rady ukončil. 

 

 
 

zapsal :  Rostislav Duchoň 

V Židlochovicích  dne 18. ledna 2013 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 4 
ze dne 18. ledna 2013 

 
 

Jmenování členů odborných poradních orgánů Rady Asociace krajů ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. jmenuje 
členy Komisí Rady AKČR v následujícím složení: 

 

Komisi Rady pro zdravotnictví (předseda MUDr. J. Běhounek) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Květuši Čelikovskou 

- členem za kraj Jihočeský Mgr. Ivanu Stráskou 

- členem za kraj Jihomoravský Ing. Antonína Tesaříka 

- členem za kraj Karlovarský Bc. Miloslava Čermáka 

- členem za kraj Královéhradecký PharmDr. Janu Třešňákovou 

- členem za kraj Liberecký Bc. Zuzanu Kocumovou 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. Jiřího Martinka 

- členem za kraj Olomoucký MUDr. Michaela Fischera 

- členem za kraj Pardubický Ing. Romana Línka, MBA 

- členem za kraj Plzeňský MUDr. Jiřího Lišku, CSc. 

- členem za kraj Středočeský Jiřinu Fialovou 

- členem za kraj Ústecký RSDr. Stanislava Rybáka 

- členem za kraj Vysočina Ing. Sonu Měrtlovou 

- členem za kraj Zlínský MUDr. Lubomíra Nečase 

 

Komisi Rady pro sociální věci (předseda O. Bubeníček) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Květuši Čelikovskou 

- členem za kraj Jihočeský Mgr. Ivanu Stráskou 

- členem za kraj Jihomoravský Mgr. Marka Šlapala 

- členem za kraj Karlovarský Bc. Miloslava Čermáka 

- členem za kraj Královéhradecký PaedDr. Josefa Lukáška 

- členem za kraj Liberecký Mgr. Petra Tulpu 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. RSDr. Svatomíra Recmana 

- členem za kraj Olomoucký Mgr. Yvonu Kubjátovou 

- členem za kraj Pardubický Ing. Pavla Šotolu 

- členem za kraj Plzeňský Mgr. Zdeňka Honze 

- členem za kraj Středočeský Bc. Zdeňka Syblíka 

- členem za kraj Ústecký Mgr. Martina Kliku 

- členem za kraj Vysočina Mgr.et Bc. Petra Krčála 
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- členem za kraj Zlínský Mgr. Taťánu Nersesjan 

 

 

Revizní komisi (předseda Bc. L. Franc) 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Dagmar Divišovou 

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Vladimíra Soběslava 

- členem za kraj Vysočina Ing. Vladimíra Novotného 

- členem za kraj Zlínský Ing. Danu Mitaczovou 

 

Komisi Rady pro hospodářský rozvoj, meziregionální spolupráci a 

energetiku (předseda JUDr. M. Hašek) 

- členem za Hl. město Praha Mgr. Patricii Tiso Ferulíkovou 

- členem za kraj Jihočeský Ing. Václava Valhodu 

- členem za kraj Jihomoravský Bc. Romana Celého 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Jiřího Behenského  

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Josefa Dvořáka 

- členem za kraj Liberecký Bc. Martina Půtu 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. Ivana Strachoně 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Pavla Martínka 

- členem za kraj Pardubický Ludmilu Navrátilovou 

- členem za kraj Plzeňský Ivo Grünera 

- členem za kraj Středočeský Ing. Pavla Jetenského 

- členem za kraj Ústecký Ing. Moniku Zeman 

- členem za kraj Vysočina Ing. Bc Martina Hyského 

- členem za kraj Zlínský Ing. Jaroslava Drozda 

 

 

Komisi Rady pro dopravu (předseda M. Chovanec) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Miroslava Rajcharta 

- členem za kraj Jihočeský Mgr. Bc. Antonína Kráka 

- členem za kraj Jihomoravský Bc. Zdeňka Pavlíka 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Petra Navrátila 

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Karla Janečka 

- členem za kraj Liberecký Vladimíra Mastníka 

- členem za kraj Moravskoslezský Mgr. Daniela Havlíka 

- členem za kraj Olomoucký Mgr. Aloise Mačáka 

- členem za kraj Pardubický Ing. Jaromíra Duška 

- členem za kraj Plzeňský Jaroslava Bauera 

- členem za kraj Středočeský Ing. Miloše Peteru 

- členem za kraj Ústecký Jaroslava Komínka 

- členem za kraj Vysočina Ing. Libora Joukla 

- členem za kraj Zlínský Ing. Jaroslava Kučeru 

 

Komisi Rady pro zemědělství (předseda MVDr. St. Mišák)  

- členem za Hl. město Praha Ing. Josefa Pavlíka 

- členem za kraj Jihočeský Václava Kučeru 

- členem za kraj Jihomoravský Ing. Jiřího Němce 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Václava Jakubíka 

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Jana Tippnera 



 
 

[8] 

 

- členem za kraj Liberecký Josefa Jadrného 

- členem za kraj Moravskoslezský Mgr. Daniela Havlíka 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Josefa Veselského 

- členem za kraj Pardubický Ing. Václava Kroutila 

- členem za kraj Plzeňský Ing. Václava Štekla 

- členem za kraj Středočeský Ing. Josefa Keřku, Ph.D. 

- členem za kraj Ústecký Mgr. Arno Fišeru 

- členem za kraj Vysočina Zdeňka Chláda 

- členem za kraj Zlínský Bc. Milenu Kovaříkovou 

 

Komisi Rady pro financování krajů a fondy EU (předseda JUDr. M. 

Netolický, Ph.D.) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Zdenu Javornickou 

- členem za kraj Jihočeský Ing. Jaromíra Slívu 

- členem za kraj Jihomoravský Romana Hanáka 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Petra Navrátila 

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Josefa Táborského 

- členem za kraj Liberecký Marka Pietera 

- členem za kraj Moravskoslezský Martina Sikoru 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Jiřího Juřenu 

- členem za kraj Pardubický Ing. Oldřicha Felgra 

- členem za kraj Plzeňský Ing. Martina Zaorala 

- členem za kraj Středočeský Dr. Ing. Jiřího Peřinu 

- členem za kraj Ústecký Ing. Ladislava Drlého 

- členem za kraj Vysočina Ing. Vladimíra Novotného 

- členem za kraj Zlínský Ing. Jaroslava Drozda 

 

Komisi Rady pro životní prostředí (předseda M. Novák) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Josefa Pavlíka 

- členem za kraj Jihočeský Václava Kučeru 

- členem za kraj Jihomoravský Ing. Jaroslava Parolka 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Václava Jakubíka 

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Jana Tippnera 

- členem za kraj Liberecký Josefa Jadrného 

- členem za kraj Moravskoslezský Mgr. Daniela Havlíka 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Michala Symerského 

- členem za kraj Pardubický Ing. Václava Kroutila 

- členem za kraj Plzeňský Ing. Václava Štekla 

- členem za kraj Středočeský PhDr. Bc . Marka Semeráda 

- členem za kraj Ústecký Ing. Moniku Zeman 

- členem za kraj Vysočina Zdeňka Chláda 

- členem za kraj Zlínský Ing. Ivana Mařáka 

 

Komisi Rady pro školství (předseda PaedDr. J.  Novotný) 

- členem za Hl. město Praha PaedDr. Jiřího Pilaře 

- členem za kraj Jihočeský JUDr. Tomeše Vytisku 

- členem za kraj Jihomoravský Ing. Stanislava Juránka 

- členem za kraj Karlovarský JUDr. Václava Sloupa 

- členem za kraj Královéhradecký Mgr. Táňu Šormovou 
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- členem za kraj Liberecký dipl. um. Alenu Losovou 

- členem za kraj Moravskoslezský Mgr. Věru Palkovou 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Zdeňka Švece 

- členem za kraj Pardubický Ing. Janu Pernicovou 

- členem za kraj Plzeňský Jiřího Stručka 

- členem za kraj Středočeský PaedDr. Milana Němce 

- členem za kraj Ústecký Janu Vaňhovou 

- členem za kraj Vysočina Ing. Janu Fialovou 

- členem za kraj Zlínský PaedDr. Petra Navrátila 

 

Komisi Rady pro veřejnou správu a legislativu (předseda Bc. Martin Půta) 

- členem za Hl. město Praha JUDr. Lenku Danielisovou 

- členem za kraj Jihočeský JUDr. Milana Kučeru, Ph.D. 

- členem za kraj Jihomoravský JUDr. Věru Vojáčkovou 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Romana Rokůska 

- členem za kraj Královéhradecký JUDr. Ivanu Křečkovou 

- členem za kraj Liberecký JUDr. Jiřího Němce 

- členem za kraj Moravskoslezský JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M. 

- členem za kraj Olomoucký Mgr. Evu Pavličíkovou 

- členem za kraj Pardubický Ing. Jaroslava Folprechta 

- členem za kraj Plzeňský Mgr. Jiřího Leščinského 

- členem za kraj Středočeský Mgr. Roberta Georgieva 

- členem za kraj Ústecký JUDr. Simonu Hejnovou 

- členem za kraj Vysočina JUDr. Drahoslava Oulehlu 

- členem za kraj Zlínský Mgr. Renatu Navarovou 

 

Komisi Rady pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch (předseda Ing. 

J. Rozbořil) 

- členem za Hl. město Praha Mgr. Františka Cipra 

- členem za kraj Jihočeský Václava Kučeru 

- členem za kraj Jihomoravský Bohumilu Beranovou 

- členem za kraj Karlovarský JUDr. Olega Kalaše 

- členem za kraj Královéhradecký RSDr. Ing. Otakara Rumla 

- členem za kraj Liberecký PhDr. Hanu Maierovou 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. RSDr. Svatomíra Recmana 

- členem za kraj Olomoucký PhDr. Jana Závěšického  

- členem za kraj Pardubický René Živného 

- členem za kraj Plzeňský Jiřího Stručka 

- členem za kraj Středočeský Ing. Zdeňka Štefka 

- členem za kraj Ústecký Jitku Sachetovou 

- členem za kraj Vysočina RNDr. Marii Kružíkovou 

- členem za kraj Zlínský Ing. Ladislava Kryštofa 

 

Komisi Rady pro integrovaný záchranný systém (předseda MVDr. J. 

Řihák) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Petra Berana 

- členem za kraj Jihočeský Ing. Martu Spálenkovou 

- členem za kraj Jihomoravský Ing. Radka Šedivého 

- členem za kraj Karlovarský JUDr. Manfreda Krause 
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- členem za kraj Královéhradecký Ing. Františka Žváčka 

- členem za kraj Liberecký Mgr. Rudolfa Broulíka 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. Pavla Kozuba 

- členem za kraj Olomoucký Mgr. Alenu Hložkovou 

- členem za kraj Pardubický Ing. Aleše Boňatovského, MBA 

- členem za kraj Plzeňský Ing. Milana Řihoška 

- členem za kraj Středočeský Ing. Luboše Navrátila 

- členem za kraj Ústecký Jiřího Čermáka 

- členem za kraj Vysočina Jana Slámečku 

- členem za kraj Zlínský Ing. Karla Malinovského 

 

Komisi Rady pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů 

(předseda Doc. MUDr. B. Svoboda, CSc.) 

- členem za Hl. město Praha Mgr. Janu Nožířovou 

- členem za kraj Jihočeský Mgr. Marka Neruda 

- členem za kraj Jihomoravský Mgr. Jiřího Jandu 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Bc. Šárku Benešovou 

- členem za kraj Královéhradecký PaedDr. Josefa Lukáška 

- členem za kraj Liberecký Mgr. Petra Tulpu 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. RSDr. Svatomíra Recmana 

- členem za kraj Olomoucký Bc. Michala Poláčka 

- členem za kraj Pardubický Ing. Pavla Šotolu 

- členem za kraj Plzeňský Ing. Pavlínu Kučerovou 

- členem za kraj Středočeský Ing. Martinu Himmelovou 

- členem za kraj Ústecký Mgr. Martina Kliku 

- členem za kraj Vysočina Jana Slámečku 

- členem za kraj Zlínský Mgr. Taťánu Nersesjan 

 

 

Komisi Rady pro regionální rozvoj (předseda Mgr. J. Zimola) 

- členem za Hl. město Praha Mgr. Patricii Tiso Ferulíkovou 

- členem za kraj Jihočeský Ing. Jaromíra Slívu 

- členem za kraj Jihomoravský Mgr. Václava Božka, CSc. 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Petra Navrátila 

- členem za kraj Královéhradecký RSDr. Ing. Otakara Rumla 

- členem za kraj Liberecký Ivanu Hujerovou 

- členem za kraj Moravskoslezský Martina Sikoru 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Martu Novotnou 

- členem za kraj Pardubický Ing. Zdeňka Křišťála 

- členem za kraj Plzeňský Ing. arch. Miloslava Michalce 

- členem za kraj Středočeský Mgr. Karla Horčičku 

- členem za kraj Ústecký Jana Szántó 

- členem za kraj Vysočina Ing. Bc Martina Hyského 

- členem za kraj Zlínský Mgr. Milana Filipa 

 

Komisi Rady pro informační technologie ve veřejné správě (předseda 

MUDr. J. Běhounek) 

- členem za Hl. město Praha RNDr. Jana Tesku 

- členem za kraj Jihočeský Luboše Hešíka 
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- členem za kraj Jihomoravský Ing. Ivo Minaříka 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Martina Havla 

- členem za kraj Královéhradecký Ing.Martina Kořínka 

- členem za kraj Liberecký Marka Pietera 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. Tomáše Vašicu 

- členem za kraj Olomoucký Mgr. Jiřího Šafránka 

- členem za kraj Pardubický René Živného 

- členem za kraj Plzeňský Ivo Grünera 

- členem za kraj Středočeský Jana Truhláře 

- členem za kraj Ústecký Bc. Jana Jelínka 

- členem za kraj Vysočina Ing. Petra Pavlince 

- členem za kraj Zlínský Mgr. Pavla Hrubce 

 

II. potvrzuje  
následující složení Grémia ředitelů krajských úřadů: 

- členem za Hl. město Praha Ing. Martina Trnku 

- členem za kraj Jihočeský JUDr. Milana Kučeru 

- členem za kraj Jihomoravský JUDr. Věru Vojáčkovou 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Romana Rokůska 

- členem za kraj Královéhradecký JUDr. Ivanu Křečkovou 

- členem za kraj Liberecký Mgr. René Havlíka 

- členem za kraj Moravskoslezský PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc. 

- členem za kraj Olomoucký Bc. Ing. Libora Koláře 

- členem za kraj Pardubický Ing. Jaroslava Folprechta 

- členem za kraj Plzeňský Mgr. Jiřího Leščinského 

- členem za kraj Středočeský Ing. Zdeňka Stětinu 

- členem za kraj Ústecký Ing. Milana Zemaníka 

- členem za kraj Vysočina Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, Dr. h. c. 

- členem za kraj Zlínský Ing. Vladimíra Kutého. 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi ve spolupráci se členy Rady pověřenými 

řízením jednotlivých komisí a ředitelkou Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

informovat Radu do 15. února roku následujícího po kalendářním roce o činnosti 

komisí v předcházejícím roce 

 

 

 

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: 5 

ze dne 18. ledna 2013 
 

 
 

Hlavní východiska pro jednání AKČR na nejbližší období – kohezní politika 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

usnesení vlády ze dne 28. listopadu 2012  č. 867, které definuje postup 

prací na přípravě fondů SSR, vymezuje role jednotlivých aktérů 

podílejících se na přípravě a specifikuje úkoly  spojené s přípravou na 

období 2014+, 

 

II. konstatuje, 

že uvedené usnesení vlády vymezilo spoluúčast hejtmanů na přípravě 

Dohody o partnerství v termínu do 31. března 2013 a zároveň doporučilo 

hejtmanům jako představitelům územních samosprávných celků  

spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj, 

 

III. ukládá 

předsedovi Rady AKČR JUDr. Michalu Haškovi zajistit v co nejbližším 

možném termínu setkání hejtmanů s ministrem pro místní rozvoj ve věci 

plnění uvedeného usnesení vlády  k zajištění spolupráce na plnění 

stanovených úkolů 

 

IV. stanovuje 

hlavní cíle jednání s ministrem pro místní rozvoj:    

 

 a) zajistit, aby v rámci Dohody o partnerství (pro potřeby programování příštího 

plánovacího období) byl uplatněn integrovaný přístup k územnímu rozvoji 

podporovaný fondy SSR v souladu s článkem 14, odst. (b) navrhovaného nařízení 

ES. Tím bude zajištěno sjednocení přístupu k řešení tematické a regionální 

dimenze v jednotlivých operačních programech včetně odpovídajících alokací,  

b) zajistit, aby v návaznosti na bod D 1) je nezbytné, aby MMR zajistilo  v rámci 

jednotlivých OP zahrnutí do cílů operačních programů  „snižování disparit území 

se zvláštním zaměřením na:   

-využití potenciálu území pro zvýšení zaměstnanosti a ekonomického růstu, 

- zohlednění specifik území v oblasti služeb veřejného zájmu v jednotlivých 

krajích s vazbou na zaměstnanost a ekonomický růst                          
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  c)  zajistit, aby budoucí implementace operačních programů 2014+ byla založena 

na využití kapacit, které v regionech disponují odpovídajícími zkušenostmi, 

znalostmi a dovednostmi v oblasti administrace fondů v období 2007-2013 

(kapacity Úřadů regionálních rad a KÚ implementující globální granty), a to v 

návaznosti na vyhodnocení dosavadních zkušenosti a zajištění efektivního řízení,  

 

 

V. vyzývá  

členy Rady AKČR, aby v jednotlivých územních samosprávných celcích 

v návaznosti na uvedené  usnesení vlády zajistili zpracování analýz a 

návrh opatření ke snižování disparit území se zvláštním zaměřením na:   

 - využití potenciálu území pro zvýšení zaměstnanosti a ekonomického 

růstu, 

- zohlednění specifik území v oblasti služeb veřejného zájmu v 

jednotlivých krajích s vazbou na zaměstnanost a ekonomický růst     

 

 

VI. pověřuje 

JUDr. Martina Netolického, Ph.D., řízením Řídícího výboru regionů pro 

jednání o kohezní politice 2014+, který byl ustanoven na základě usnesení 

Rady Asociace krajů č. 309 ze dne 23. dubna 2010,   

 

VII. žádá  

členy Rady AKČR ,aby  aktualizovali své nominace do Řídícího výboru 

regionů pro jednání o kohezní politice 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: 6 

ze dne 18. ledna 2013 
 

 
 

Změna ve funkci ředitele Kanceláře AKČR 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

a) uvolnění Ing. Petra Hostka, MBA z funkce ředitele Kanceláře AKČR  na vlastní 

žádost ke dni 31. ledna 2013 

 

b) jmenování Radka Polmy do funkce ředitele Kanceláře AKČR s účinností od  

1. února 2013 

 

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: 7 

ze dne 18. ledna 2013 

 
 

Nominace do národní delegace ve Výboru regionů 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. souhlasí 

s následující nominací do národní delegace ČR ve Výboru regionů EU: 

 

- členové Jana Vaňhová, Bc. Martin Půta, Miroslav Novák 

- náhradníci JUDr. Martin Netolický,PhD.,  Ing. Jiří Rozbořil, MVDr. Stanislav 

Mišák 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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   Příloha č. 1 

Rada AKČR vnímá přímou volbu hlavy státu jako zásadní politickou událost, která svým výsledkem 

významně  ovlivní život občanů všech regionů ČR a proto vyjadřuje potřebu vyjádřit se před 2. kolem 

prezidentské volby. 

 

Asociace krajů ČR podporuje ve druhém kole přímé volby prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana a vyzývá 

občany ČR, aby mu dali svůj hlas. Připomínáme, že to byl právě M. Zeman a jeho vláda, kdo prosadil 

faktické zřízení krajské samosprávy v ČR v roce 2000 a tím umožnil, aby se řada významných veřejných 

kompetencí a služeb, které ovlivňují každodenní život občanů, řídila z regionální úrovně. Naplnil tak 

Ústavu ČR, přijatou  v roce 1993.  

 

Naši podporou naopak nemá Karel Schwarzenberg, který jako 1. místopředseda vlády ČR nese přímou 

spoluodpovědnost za řadu negativních kroků současné vlády proti regionům ČR a jejich občanů, zejména 

za cílené podfinancování veřejných služeb krajů ze státního rozpočtu, trvalými škrty, zejména: 

 

- financování sociálních služeb 

- financování regionálního zdravotnictví 

- škrty v kofinancování projektů z fondu EU v krajích ze strany vlády 

- nerespektování Memoranda o financování regionální železniční dopravy a jeho  zpochybnění 

Nečasovou vládou 

- snížení podílů krajů na rozdělení výnosu daní 

- škrty v oblasti financování služeb IZS, zejména u Hasičského záchranného sboru ČR a Policie 

ČR 

 

Jsme znepokojeni veřejnými výroky Karla Schwarzenberga jako vicepremiéra o neplatnosti Benešových 

dekretů, jejich zpochybňování z úst prezidentského kandidáta považujeme za zcela nepřijatelné, stejně 

tak úvahy o tom, že by dnes E. Beneš a československá vláda z roku 1945 měla být souzena Haagským 

tribunálem. Není možné posuzovat historické procesy staré téměř 70 let dnešním pohledem. ČR přijala v 

roce 2004 zákon o prezidentu Edvardu Benešovi a je povinností Karla Schwarzenberga jako vysokého 

ústavního činitele tento zákon respektovat. 

 

 

Příloha č. 2 

 

Společné prohlášení hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a primátora hl.m.Prahy Bohuslava 

Svobody k prezidentským volbám 

 

S potěšením konstatujeme, že do druhého kola prezidentských voleb postoupili dva velmi kvalitní 

kandidáti, kteří získali více než 20% hlasů voličů. 

Společně prohlašujeme, že z hlediska politického, odborného i obecně lidského je pro nás bezvýhradně 

nejlepším kandidátem na prezidenta republiky Karel Schwarzenberg, který má naši plnou podporu.   

 
 


