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Z Á P I S  

z 3. zasedání Rady Asociace krajů České republiky 

ve 4. volebním období 

které se konalo dne 21. března 2013 v Jihlavě 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

2. Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

3. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

4. JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

5. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 

6. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

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

8. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

9. Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

10. Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 

11. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

1. Bc. Zdeněk Syblík, náměstek hejtmana Středočeského kraje 

2.  

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

10.00 – 11.00 zasedání Rady AKČR, projednávání materiálů 

11.15 – 11.40 host Petr Kužel, MBA, prezident Hospodářské komory ČR 

11.40 – 12.00 host Ing. Petr Zatloukal, generální ředitel České pošty 

12.00 – 13.00 host Petr Nečas, předseda vlády 

13.15 – 13.45  tisková konference 

13.00 – 14.00  společný oběd 

14.05               ukončení 3. zasedání Rady AKCŘ 

 

 

 

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

Jednání zahájil předseda Rady AKČR  JUDr. Michal Hašek, přivítal členy Rady a hosty, 

seznámil přítomné s programem, jehož součástí bude i jednání s předsedou vlády o korekcích a 

realokacích prostředků z evropských fondů a vystoupení předsedy Hospodářské komory ČR a 

ředitele České pošty a.s.; dále informoval o přípravě společného zasedání Rady se členy vlády 

(doprava - infrastruktura, zdravotnictví – ústavní stížnost proti úhradové vyhlášce, sociální 
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služby – dofinancování, školství – financování regionálního školství). Všechny přítomné přivítal 

jako hostitel místopředseda Rady AKČR a hejtman kraje Vysočina MUDr. J. Běhounek. 

Program zasedání byl konsensuálně schválen. K setkání s prezidentem republiky předseda Rady 

uvedl, že se bude snažit o získání programu cest prezidenta do jednotlivých krajů (první Zlínský 

a Pardubický). 

 

Informace z Výboru regionů: Stručnou ústní informaci podal člen Výboru PaedDr. J. 

Novotný; tématem byla příprava na období 2014-2020; informace byla vzata na vědomí. 

 

Organizační záležitosti: Na vědomí byly vzaty termíny dalších zasedání poradních orgánů 

Rady; dále byly dohodnuty termíny dalších zasedání Rady: 4. zasedání 25. dubna 2013 ve Zlíně 

(prohlídka výstavy Hanzelka a Zikmund) a 5. zasedání 23. května 2013 v Jihočeském kraji. 

 

Projednávání materiálů: Rada bez připomínek projednala zápis z minulého zasedání; 

k rozhodnutím předsedy v období mezi zasedáními (Tisk č. 6) přijala usnesení Rady č.8.  Tisk  

č. 7 uvedl předseda Revizní komise Rady Bc. L. Franc; informoval o návrhu na převedení 

přebytku hospodaření do rezervního fondu Asociace a o rizicích vyplývajících z financování 

evropských projektů. V rozpočtu na r. 2013 nebude nutno navyšovat příspěvek. Rada přijala 

usnesení Rady č. 9. Tisk č. 8 uvedl ředitel Kanceláře R. Polma; informoval o změnách 

v položkách rozpočtu (mzdy, reklama); v diskusi přivítal hejtman Libereckého kraje Bc. M. Půta 

nenavyšování příspěvku. Předseda Rady JUDr. M. Hašek upozornil na nutnost financovat 

mimořádné výdaje (např. výdaje na neplánované právní služby) nad rámec rozpočtu Asociace  

krajů.  Rada formulovala usnesení Rady č. 10, které bude vzhledem k čl. 4, odst. 2, písm. c) 

Stanov Asociace zasláno nepřítomným třem členům Rady ke korespondenčnímu hlasování; 

přítomní členové Rady vyslovili s návrhem konsensuálně souhlas. Tisk č. 9 uvedl předseda 

Komise Rady AKČR  pro zdravotnictví MUDr. J. Běhounek; informoval o posledním vývoji 

jednání s VZP (problematika meziročního poklesu úhrad, nepodepsání dodatků ke smlouvám); 

požádal o kontrolu zaplacení příspěvku krajských nemocnic do AKN. Předseda JUDr. M. Hašek 

ocenil následně úlohu AKN; některé nemocnice již vystupují z AČMN a soustředí se na práci 

v AKN. MUDr. J. Běhounek se připojil k doporučení předsedy; následně bylo po doplnění 

přijato usnesení Rady č. 11. K tisku č. 10, který uvedl předseda Komise pro sociální věci O. 

Bubeníček; informoval o složité přípravě jednání s ministryní práce a sociálních věcí 

k dofinancování sociálních služeb (potřeba cca 500,- mil. Kč); po úpravě bylo přijato usnesení 

Rady č. 12.  V diskusi uvedl náměstek hejtmana Středočeského kraje Bc. Z. Syblík kraje 

poznatky k chybějící koordinaci mezi MZDr a MPSV, která má negativní dopady na financování 

zejm. sociálních služeb; O. Bubeníček informoval i o platové otázce v zařízeních sociálních 

služeb. Další část jednání vedl místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek. K tisku 11 uvedl 

předseda komise PaedDr. J. Novotný informaci k novému materiálu MŠMT k financování 

regionálního školství; do 30. března bylo vyžádáno stanovisko AK k návrhu, kterému je třeba 

věnovat pozornost. Dále informoval o projektu „Pospolu“ k podpoře učňovské školství. MVDr. 

St. Mišák uvedl poznatky k otázce sítě zemědělských zejm. veterinárních škol popř. k podpoře 

potřebných oborů. J. Novotný v diskusi navrhnul některé postupy k výběru speciálních oborů Po 

úpravě bylo přijato usnesení Rady č. 13 vč. zmocnění předsedy komise. K tisku č. 12 uvedl 

předseda Komise Rady pro financování a fondy EU JUDr. M. Netolický, Ph.D. stručnou 

informaci k prvnímu zasedání komise; bylo přijato usnesení Rady č. 14. K tisku č. 13 

informoval předseda komise pro IT MUDr. J. Běhounek o zpracování digitální strategie a o 

volných prostředcích (MMR) na financování IT problematiky; dále pozval členy Rady na 

konferenci ISSS/LORIS počátkem dubna v Hradci Králové. Konsensuálně bylo přijato usnesení 
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Rady č. 15.  Řízení převzal opět předseda Rady JUDr. M. Hašek, tisk č. 14 uvedl předseda 

komise pro regionální rozvoj Mgr. J. Zimola; upřesnil pozici krajů pro jednání o kohezní 

politice; přijato bylo usnesení Rady č. 16. K tisku č. 15 bylo bez diskuse přijato po úpravě 

usnesení Rady č. 17. Předsedající informoval o otevření další výzvy MŽP k financování 

energetických úspor na veřejných budovách a o zákonodárné iniciativě MS kraje k limitům 

znečištění. K tisku č. 16 informoval předseda komise MVDr. St. Mišák; podrobně se zabýval 

otázkami Jednacího řádu poradních orgánů Rady. Podpořil existenci 15 platných hlasů v komisi 

a minimálního kvora pro přijetí usnesení. Plnohodnotnou účast by měli mít výlučně členové 

komise a počet doprovodu členů by měl být minimalizován. Informoval o centrální notifikaci 

podpory v lesích a to bez účasti krajů; vzhledem k riziku ztráty prostředků pro kraje řešit bude 

příští zasedání komise. V diskusi vyjádřil předsedající JUDr. M. Hašek svůj názor na vnitřní 

chod komisí s tím, že rozhodovat by měl v případě rovnosti hlasů hlas předsedy. Uložil řediteli 

Kanceláře zapracovat do Jednacího řádu komisí pro schválení příštím zasedáním Rady 

konkrétní úpravy (1 denní zasedání, účast členů max. se stálým zástupcem, hlasování pouze 

členů komise, zasedání min. 4x ročně, předložení materiálů 7 dní před zasedáním, hlasování per 

rollam, videokonference). K problematice zemědělství dále připomněl problém přesunu 300,- 

mil. Euro z Programu venkova do Kohezní politiky; problém by měl být otevřen při jednáních 

s vládou – jde o jednoroční výpadek. Problémem by se měla pravidelně zabývat komise Rady. 

Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek dále řešil otázku účasti AK na výstavě „Země – 

živitelka“ a prezentace regionálních potravin vč. jisté dvoukolejnosti v označování regionálních 

potravin (podněty pro komisi). MVDr. St. Mišák podpořil prezentaci společného stánku na 

výstavě. V rámci příštího zasedání Rady ve Zlíně bude vhodné pozvat prezidenta Agrární 

komory Ing. Jana Velebu a prezidenta Potravinářské komory Ing. Miroslava Tomana, CSc.. 

K tisku bylo přijato usnesení Rady č. 18. Tisk č. 17 uvedl předseda komise Milan Chovanec; 

informoval o tom, že komise odsouhlasila institut stálých hostů jednání. Jako trvalý problém 

komise vidí problém plnění Memoranda o financování železniční dopravy, které by mělo nalézt 

odraz v úpravě RUD. Další řešenou otázkou byla zimní údržba silnic (vypsání soutěže na 

dálnicích a silnicích 1. třídy), které ohrožuje pozici krajských SÚS. Nedostatkem je chybějící 

komunikace mezi kraji a ministerstvem, zejm. v otázce stanovení priorit. Informoval o přípravě 

zákona o železnici (4. balíček EK), který by mohl ovlivnit konkurenceschopnost Českých drah. 

Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek upozornil na dopady případného vysoutěžení zimní 

údržby na problematiku krizového řízení. V diskusi byla zmíněna i otázka výše podílu krajů 

v rámci plnění Memoranda; předseda Rady vyjádřil názor, že otázku případného zvýšení úhrad 

by měla koordinovat komise (k tématu bude uspořádána videokonference). K tisku bylo přijato 

usnesení Rady č. 19. Tisk č. 18 uvedl předseda komise Bc. M. Půta, informoval zejm o 

vystoupení nám. ministra vnitra R. Ledvinky a o odmítnutí návrhu MMR na změnu ve struktuře 

stavebních úřadů a k odbourávání duálního modelu státní správy obecně. K tisku bylo 

konsensuálně přijato usnesení Rady č. 20. 
Tisk 19, věnovaný výsledkům mimořádného zasedání Komise Rady AK pro financování krajů a 

fondy EU uvedl předseda komise JUDr. M. Netolický, Ph.D., upozornil na zásadní stanovisko 

komise k ústavnímu zákonu o rozpočtové odpovědnosti; zejm. věnoval pozornost variantní 

úpravě jednotlivých ustanovení (viz příloha). Následně byla na základě nadcházejícího jednání 

s předsedou vlády pozornost věnována otázce korekcí k jednotlivým ROP na základě stanoviska 

EK (jednání s MMR), souvislosti možných realokací s korekcemi a zejm. chybějící reakce MF na 

žádosti krajů o výklad právní situace(chybějící právní titul a odpovědnost členů zastupitelstev 

krajů) při úhradě  korekcí ze strany Regionálních rad. Kraje již mají k dispozici některé právní 

rozbory, bránící úhradě korekcí. Mgr. J. Zimola upozornil na zkušenost ROP Jihozápad  

(Jihočeský, Plzeňský kraj) s vynucenými korekcemi,  na nejasnou právní situaci při plnění 

korekcí a na nejasnosti při výpočtu chybovosti. JUDr. M. Netolický, Ph.D. upozornil na nutnost 
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kontradiktorního charakteru řízení o závěrech se zásadním dopadem do budoucího čerpání. 

Přizvaná ředitelka CEP Hradec Králové Ing. K. Dostálová upozornila na možný nezákonný 

charakter kontrol Ministerstva financí a to zejm. pro rozpor se zákonem o finanční kontrole a 

zákonem o státní kontrole.  M. Chovanec upozornil na složitost situace v posuzování nedostatků 

v čerpání a na rozdíl v postavení Úřadů regionální rady a kraje; bez dohody s MF situaci 

nepůjde uspokojivě řešit. MUDr. J. Běhounek upozornil na ukončení aktivit firmy Deloitte 

Advisory v auditech a na nutnost zaujmout ve vztahu k vládě jasné stanovisko. Předseda Rady 

upozornil na rozdíl v kvantitě korekcí centrálních a regionálních programů a na účelovost 

postoje vládních orgánům ke korekcím. PaedDr. J. Novotný konstatoval neexistenci 

dostatečného právního prostředí a nebezpečí z toho vyplývající, zabýval se nejasností postavení 

ÚOHS ve vztahu k čerpání. MVDr. St. Mišák se zabýval obecně nejasným postavením 

jednotlivých zainteresovaných orgánů z hlediska trestního práva. O. Bubeníček se zabýval 

nedostatečnou kontrolní úlohou státu při čerpání z ROP a předběžně seznámil Radu se 

stanoviskem zastupitelstva Ústeckého kraje k placení korekcí. Předseda Rady JUDr. M. Hašek 

vyjádřil nutnost vypracování komplexní právní analýzy k možným trestněprávním důsledkům 

úhrady korekcí kraji (oblast trestního, finančního, správního práva). Upozornil i na právní 

analýzu možného přenosu kompetencí státu na soukromý auditující subjekt. Bc. M. Půta 

upozornil na nutnost dohody se státem, protože jiné řešení bude znamenat značné dopady na 

kraje. Další řízení zasedání převzal místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek. Bc. Zd. Syblík 

informoval o stavu čerpání a chybovosti  ROP v kraji. Ing. K. Dostálová upozornila na některé 

rysy formálního charakteru vztahů v rámci čerpání vč. možné retroaktivity (zák. č. 248/2000Sb., 

o regionální podpoře). M. Chovanec připomněl vývoj v jednání se státem o placení korekcí u 

ROP Jihozápad. JUDr. M. Netolický upozornil na zásadní dopady současných rozhodnutí na 

budoucí architekturu OP. V závěru byla předsedou Rady připomenuta žádost o setkání s vládou 

a to jak v plénu, tak i ve formátu MF, MMR. K tisku bylo konsensuálně přijato usnesení Rady č. 

21. K tisku 20 uvedla stručnou informaci Ing. K. Dostálová s tím, že v zásadní pozici jsou již 

uvedena procenta územní dimenze programů (30% ze všech zdrojů); priority budou definovány 

později. Na návrh MVDr. St. Mišáka došlo k dílčí úpravě usnesení; zásadní dohody budou 

předloženy Radě k zajištění jednotného postupu. K tisku bylo konsensuálně přijato usnesení 

Rady č. 22.  

Dodatkem k projednávání tisku č. 17 informoval M. Chovanec o stanovisku k navyšování úhrad 

v rámci Memoranda; bylo dohodnuto k problematice uspořádat samostatnou videokonferenci. 

K tisku 21 na návrh PaedDr. J. Novotného byla po krátké diskusi přijata zásada: záštity bude 

udělovat předseda svým rozhodnutím, dotace v úsporné výši bude schvalovat Rada, dále budou 

kraje přispívat individuálně podle svých rozpočtových možností; přijato bylo usnesení Rady č. 

23.   

K předloženému návrhu České lékařské komory na ústavní stížnost proti vyhlášce MZDr. č 

475/2012 Sb. (úhradová vyhláška) bylo dohodnuto vzít na vědomí a uložit zdravotní komisi Rady 

a právníkům připravit právní rozbor;  bylo přijato bylo usnesení Rady č.24. 

 

E. Vystoupení hostů  :  Petr Kužel, MBA - prezident Hospodářské komory ČR 
P. Kužel poděkoval za přijetí Radou, zmínil svůj vztah ke krajům a vztah krajů ke krajským 

strukturám HK. Za hlavní problém označil nezaměstnanost v krajích a regionech, navrhnul 

vytipovat 3 kraje s největší nezaměstnaností a navrhnout řešení ke zlepšení situace v symbióze 

AK a HK.  Zabýval se vlivem demografického vývoje a vzdělanosti v krajích, možnostmi čerpání 

z evropských fondů v současnosti a v období 2014+ (z OPVK 1,8 mld Kč na zvyšování kvality 

vzdělání). Zabýval se možnostmi spolupráce v rámci této výzvy a možnostmi využití 

ekonomického hodnocení firem (e-rating). Předseda Rady poděkoval za úvodní prezentaci a 

zdůraznil nutnost řešení nezaměstnanosti a možnosti meziregionální spolupráce a otevírání 
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možností v otevírání nových trhů (např. dohody s Čínou). P. Kužel informoval i o 

připravovaných setkáních v jednotlivých krajích (energetika, export). Do 30 dnů bude předložen 

předsedovi Rady konkrétní návrh HK k řešení nezaměstnanosti; předseda Rady AK informoval o 

činnosti národohospodářské odborné komise Rady a o možnosti připravit návrh rámcové 

dohody mezi HK a AK (popis společných aktivit, roční plán činnosti). V následné diskusi 

členové Rady krátce zmínili již existující vztahy krajů a HK, duplicity struktur hospodářských 

komor v některých krajích a čerpání evropských prostředků v krajích vč. současných problémů 

v korekcích a jejich vlivu na podnikatelské prostředí; O. Bubeníček přivítal iniciativu HK 

v otázce řešení nezaměstnanosti v nejhůře postižených krajích. Bc. Zd. Syblík zdůraznil význam 

zákona o veřejných zakázkách na zaměstnanost, k tomu upozornil předseda Rady na novou 

evropskou právní úpravu veřejných zakázek. Předseda Rady poděkoval hostovi za přínosnou 

diskusi a rozloučil se s ním.  

 

 

RNDr. Petr Nečas, předseda vlády 
Předseda Rady AKČR JUDr. M. Hašek přivítal předsedu vlády RNDr. P. Nečase; jeho návštěva 

navazuje na předchozí komunikaci a umožní pravidelná jednání Rady s vládou na podobném 

formátu jako vlády se SMO a předal slovo premiérovi k úvodnímu slovu. Ten se omluvil za 

zpoždění způsobené nehodou, souhlasil s jednáním Rady s vládou v průběhu jara. K otázce 

evropských fondů uvedl nelehkou situaci jak v centrálních fondech, tak v ROP, která hrozí 

zastavením proplácení. Vláda má zájem o vyčerpání fondů jak v centru, tak v regionech. 

K otázce realokací uvedl, že tyto budou pokračovat v zájmu plného čerpání prostředků, avšak 

pouze mezi ROPy resp. mezi tematickými programy. Zcela nelze vyloučit ani přesun mezi 

tematickými programy a ROP, avšak pouze za přísně stanovených podmínek (silnice 2. a 3. 

třídy); toto není otázka stranicko-politická, ale výlučně technická v návaznosti na absorpční 

kapacitu. K otázce korekcí uvedl, že jde o dramatický zásah do státního rozpočtu (zejm. životní 

prostředí a doprava), hrozil výpadek až do výše 60,- mld, (1,5 % HDP), korekce ROPů stát 

platit nebude, musí je zaplatit kraje, stát je připraven pouze k diskusi o řešení splátkového 

kalendáře resp. půjček. V reakci na úvodní slovo premiéra předseda Rady JUDr. M. Hašek 

ocenil ochotu  vlády k jednání, k realokacím je Rada připravena nabídnout vládě dohodu 

týkající se realokací do ROPů (z ROP i OP) na opravy silnic 2. a 3. třídy, AK je připravena 

nabídnout vládě i účast na hodnocení projektů. Problémem je shoda na korekcích a to zejm. 

v otázce odpovědnosti za vzniklý stav. V podrobnějším rozboru poté člen Rady Mgr. J. Zimola 

ocenil snahu o užší jednání Rady s ministrem financí a ministrem pro místní rozvoj, zabýval se 

právními názory na otázku odpovědnosti a chybějícími právními tituly a to i přes minulé 

vyrovnání v programu Jihozápad, kterému byly kraje donuceny a které nebylo zcela legitimní. 

JUDr. M. Netolický komentoval vyjádření ministra financí o vině krajů za situaci, vysvětlil 

situaci ROPů ve vztahu ke krajům a ostře kritizoval postup MF, které s kraji standardně 

nekomunikuje (chybí písemná vyjádření). Zabýval se chybovostí podle externího auditu a 

nekontradiktorním charakterem řízení ze strany MF. Premiér v odpovědi argumentoval 

neexistující právní povinností státu za rozhodování regionálních rad a uvedl, že budou 

zastaveny certifikace v případě neuhrazení korekcí s tím, že proces EK vůči státu je identický. 

MVDr. St. Mišák argumentoval nedostatečnou kontrolou procesů ze strany státu, změnou 

stanovisek dozorujících orgánů a neurčitostí stanovisek externího auditu. Bc. M. Půta se 

zabýval riziky v případě uhrazení korekcí, PaedDr. J. Novotný trestněprávními důsledky 

případné úhrad korekcí a apeloval na řešení na nejvyšší úrovni. V reakci uvedl premiér 

poznatky ze změněného postupu Evropské komise, která se přenáší i na vnitrostátní metodiku; v 

novém období by korekce IROP samozřejmě platil stát. Znovu vyjádřil ochotu pouze k jednání o 

režimu splácení. V reakci předseda Rady JUDr. M. Hašek uvedl, že nastavení systému ROPů 
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odsouhlasil stát (MMR resp. auditní systém MF) a že neexistovala pravomoc krajů nad auditním 

systémem a vláda měla dost prostředků k ovlivnění situace – jde tedy minimálně o 

spoluodpovědnost státu. Požádal o třístranné jednání vláda – AK ČR – zástupci EK.O formátu 

předcházejícího vnitrostátního (zejm. MMR, MF) jednání se obě strany ještě dohodnou. MUDr. 

J. Běhounek opět upozornil na problémy vyplývající z outsourcingového auditu, vágních 

formulací v auditních zjištěních a výší chybovosti ve zjištěních. M. Chovanec upozornil na 

nutnost dořešení právní stránky korekcí. RNDr. Nečas vyslovil souhlas s dořešením právní 

stránky korekcí a s organizací užší schůzky za účasti AK, MMR, MF – varoval před přehnaným 

vtahováním EK do problematiky a upozornil i na možnost neuznání úhrady korekce ze státního 

rozpočtu ze strany EK. V další diskusi došlo k osvětlení některých stránek rozdílného postavení 

krajů a ROP, externího auditu firmy Deloitte ve vztahu ke stanoviskům  ÚOHS, resp. účasti 

členů zastupitelstev krajů v řídících orgánech ROP. O. Bubeníček upozornil na likvidační 

charakter korekcí a na sporný charakter externích auditů; avizoval odmítavé stanovisko 

zastupitelstva Ústeckého kraje k úhradě korekcí. Předseda Rady JUDr. M. Hašek upozornil  na  

základ korekcí – tedy určitost auditů a správnou výši korekcí. Mgr. J. Zimola upozornil na 

menšinu „krajských“ projektů v souvislosti s vyjádřením ministra financí o odpovědnosti krajů 

za situaci. MUDr. J. Běhounek upozornil na konkrétní problém zahrnutí úhrady vybudování 

obaloven do stavebních projektů. Předseda Rady AK JUDr. M. Hašek poděkoval hostu za 

přínosnou diskusi a zrekapituloval program nejbližších kroků v řešení situace. Premiér ve svém 

závěrečném slově přivítal konání schůzky 3+3, vyloučil jakékoliv politické pozadí jednání o 

korekcích – stát má zájem na jejich minimalizaci; vyjádřil ochotu státu se dohodnout. Předseda 

Rady se s hostem oficiálně rozloučil a poprosil o urychlení vydání oficiálního stanoviska 

Ministerstva financí k problematice. 

 

Ing. Petr Zatloukal, generální ředitel České pošty , a.s. 
Další část jednání vedl místopředseda Rady Mgr. J. Zimola. 

V úvodním slově generální ředitel České pošty Ing. Petr Zatloukal seznámil Radu se stávající 

situací v pokrytí území pobočkami ČP (3.226 poboček vč. zahrnutí programu „Pošta partner“ – 

obslužná místa) a se situací na trhu v rámci jeho liberalizace ( zejm. společnosti Media Service 

a Česká distribuční). Podle připravované právní úpravy (připravuje ČTÚ) tzv. univerzální 

služby je ČP povinna do r. 2017 ze zákona pokrýt síť v rozsahu cca 2.100 poboček (napojení na 

přepravu, velikost obce). Projekt „Pošta partner“ v minulosti nebyl zcela reálný v objemu 

rušených poboček; jednání se SMO vedla k uzavření memoranda o způsobu jednání s obcemi o 

programu „Pošta partner“. Dále vysvětlil Ing. Zatloukal podrobně postup při jednání s obcemi 

o aplikaci projektu (v současné době 82 bodů „Pošta partner“). Seznámil členy Rady 

s podrobným rozložením projektu po jednotlivých krajích vč. návrhů a výše odměn partnerům a 

nabídnul diskusi k projektu s hejtmany v každém kraji. Mgr. J. Zimola uvedl poznatky 

z dosavadních jednání v rámci kraje. JUDr. M. Netolický, Ph.D. upozornil na stanovisko 

ministra vnitra z posledního jednání s hejtmany; požádal i o konzultace ve věci omezení 

provozních hodin se samosprávami. Ing. P. Zatloukal vysvětlil některé technické problémy se 

svozem a doručováním poštovních zásilek v návaznosti na provozní dobu pošt v obcích. O. 

Bubeníček informoval o svém jednání s oblastní ředitelkou ČP (vietnamské prodejny); Bc. L. 

Franc informoval o oboustranném dodržování konsensuálního přístupu k problematice rušení 

poboček v kraji. Ing. J. Rozbořil  upozornil na problém získání konsensu při rušení poboček 

(souhlas x konzultace). MVDr. St. Mišák zpochybnil otázku vydání souhlasu obce s rušením 

pobočky („poslední spojení se světem“) a požádal gen. ředitele o účast na jednání se starosty. 

Ing. P. Zatloukal ujistil členy Rady o citlivém přístupu ČP k rušení poboček (vč. opětovného 

zřizování poboček v případě neúspěchu partnera). PaedDr. J. Novotný upozornil na některé 

rozdíly v podkladech ČP a kraje a na nemožnost užívat řádně služeb Poštovní spořitelny. Bylo 
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dohodnuto, že Česká pošta připraví dokument k rušení poboček, ke kterému Komise Rady AK 

pro veřejnou správu a legislativu podá své připomínky. Předseda Rady JUDr. M. Hašek 

poděkoval za přínosné setkání a s hostem se rozloučil. 

 

Předseda Rady AKČR JUDr. M. Hašek, který řídil závěrečnou část zasedání, rekapituloval 

průběh tiskové konference a znovu připomněl základní východiska AK a krajů pro další jednání 

o korekcích. Člen Rady PaedDr. J. Novotný poděkoval předsedovi za organizaci setkání 

s premiérem, MVDr. St. Mišák požádal o předložení organizační struktury Kanceláře AK,včetně 

povinností a gescí, JUDr. M. Netolický avizoval nutnost jednání hejtmanů o příští 

implementační struktuře s cílem sjednocení stanovisek krajů (předběžně dohodnuto v rámci 4. 

zasedání ve Zlíně). Předseda Rady JUDr. M. Hašek závěrem poděkoval členům Rady za účast, 

pracovníkům KÚ Vysočina a Kanceláři AK  za organizaci jednání a 3. zasedání Rady ukončil. 
 

 

zapsal :  Rostislav Duchoň 

V Jihlavě dne 21. března 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: 8 
ze dne 21. března 2013 

 

Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR 25/2005 v období od  5. 

prosince 2012 do 19. března 2013 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  
následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

- udělení záštity soutěži „Česká dopravní stavba a technologie r. 2012“ (č.j. 

005/AKČR/2013), 

-  udělení záštity veletrhu Czechbus 2013 (č.j. 006/AKČR/2013), 

- udělení záštity veletrhu ForArch 2013(č.j. 007/AKČR/2013), 

- udělení záštity konferenci ISSS/Loris 2013(č.j. 008/AKČR/2013), 

- udělení záštity konferencím Národního centra regionů (č.j. 019/AKČR/2013), 

- nominace do pracovní skupiny pro Alzheimerovu nemoc 

(č.j.020/AKČR/2013), 

- nominace do hodnotitelské komise pro program bezpečnosti dopravy (č.j. 

021/AKČR/2013), 

- nominace do Platformy pro budoucí kohezi (č.j. 025/AKČR/2013), 

- nominace do Platformy pro přípravu OP PIV(č.j. 026/AKČR/2013), 

- nominace do Pracovní skupiny pro programování 2014-2020 (č.j. 

027/AKČR/2013), 

- udělení záštity cyklu konferencí magazínu Profit (č.j. 028/AKČR/2013), 

- udělení záštity Národní výstavě hospodářských zvířat 2013 (č.j. 

031/AKČR/2013), 

- udělení záštity veletrhům Urbis Invest 2013 (č.j. 035/AKČR/2013), 

- nominace do Ústřední komise pro regeneraci památkových rezervací (č.j. 

036/AKČR/2013), 

- žádost o schůzku se členy vlády (č.j. 041/AKČR/2013), 

- udělení záštity projektu Vlčí máky válečným veteránům 2013 (č.j. 

050/AKČR/2013), 

- nominace do pracovní skupiny pro reformu psychiatrické péče (č.j. 

051/AKČR/2013), 

- nominace do pracovní skupiny k integrovaným přístupům (č.j. 

078/AKČR/2013), 

- nominace do Rady pro jakost MD (č.j. 090/AKČR/2013), 

- pozvání předsedy vlády najednání Rady (č.j. 102/AKČR/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: 9 
ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 

7. března 2013 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

a) zápis ze zasedání  Revizní komise Rady AKČR 

b) hospodaření AKČR za rok 2012, které skončilo přebytkem. 1.277.599,- Kč, 

 

II. schvaluje 
a) roční účetní závěrku za rok 2012 

b) převod přebytku hospodaření AKČR ve výši 1.277.599,- Kč za účetní období 

2012 ve prospěch fondu rezerv AKČR, 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi  

 

a)zajistit převod prostředků podle bodu  II.b)  usnesení, 

 

b) doplnit podklady pro následující jednání Revizní komise Rady AKČR o 

strukturované informace o hospodaření jednotlivých středisek. 

 

 

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: 10 
ze dne 21. března 2013 

 

Návrh rozpočtu Asociace krajů ČR na rok 2013 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

návrh rozpočtu Asociace krajů ČR na rok 2013 včetně komentáře, který je 

koncipován jako vyrovnaný, s plánovanými výnosy 9.850,- tis. Kč a plánovanými 

náklady 9.850,- tis. Kč, 

 

II. schvaluje  

a) rozpočet Asociace krajů ČR na rok 2013,  

b) příspěvek člena Asociace krajů ČR pro rok 2013 ve výši 700,- tis. Kč,  

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi řídit se upraveným rozpočtem AKČR 

pro rok 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: 11 
ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 5. února 2013 

formou videokonference 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

dne  5.  února  2013 formou videokonference, 

 

II. doporučuje 

krajům, aby ve vztahu k zdravotnickým zařízením zřizovaným či 

založených  krajem působily s cílem preferovat u těchto zařízení členství 

v Asociaci krajských nemocnic.  

 

  

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: 12 
ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci , které se konalo dne 7. února 2013 

v Ústí nad Labem 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo dne  7.  

února 2013 v Ústí nad Labem, 

 

II. konstatuje 

podfinancování oblasti sociálních služeb v r. 2013 v rozsahu cca 500,- mil. Kč, 

 

III. vyzývá 

Ministerstvo práce a sociálních věcí k urychlenému jednání o situaci podle bodu 

II. usnesení. 

 

  

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: 13 
ze dne 21. března 2013 

 

 

Zápis ze  zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství, které se konalo dne 7.února 

2013 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dne 7. února 2013 v Praze, 

 

II.  pověřuje 
člena Rady AKČR PaedDr. Josefa Novotného jednáním s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy o struktuře oborů na středních školách. 

 

 

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: 14 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, které se konalo   

dne 15. února 2013 v Pardubicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, které 

se konalo dne 15. února 2013 v Pardubicích 

 

 

      

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: 15 
ze dne 21. března 2013 

 

Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro informační technologie ve 

veřejné správě, které se konalo dne 15. února 2013 v Jihlavě 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro informační 

technologie ve veřejné správě , které se konalo dne 15. února 2013 v Jihlavě, 

 

II. schvaluje 

návrh dokumentu „Digitální strategie krajů - Strategie rozvoje informačních a 

komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2013 – 2020“ podle přílohy č. 

2 tohoto materiálu (dále jen „Strategie“), 

 

III.  ukládá 

Komisi Rady Asociace krajů České republiky pro informační technologie ve veřejné 

správě realizovat akční plán Strategie pro rok 2013, 

 

IV.  doporučuje 

jednotlivým krajům realizovat podle svých možností a priorit jednotlivá opatření 

schválené Strategie. 

 

 

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: 16 
ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání  Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo dne 20.února 

2013 v Českých Budějovicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje 
Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro regionální rozvoj, které se 

konalo dne 20. února 2013 v Českých Budějovicích 

 

 

 

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: 17 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí, které se konalo dne 

20. února 2013 v Ostravě 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

konalo dne 20. února 2013 v Ostravě, 

 

II. vyzývá  

Ministerstvo životního prostředí k aktivní spolupráci s Asociací krajů České 

republiky při přípravě programu Nová zelená úsporám, 

 

III. souhlasí  

na základě doporučení Komise Rady AKČR pro životní prostředí  s návrhem 

Moravskoslezského kraje v oblasti realokace poplatků za znečišťování ovzduší do 

místa jeho vzniku, 

 

IV. požaduje,  

aby Státní fond životního prostředí zřídil dotační titul pro pořízení krajských 

plánů odpadového hospodářství. 

 

 

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: 18 
ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se konalo dne 28. února 2013 v 

Kroměříži 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

 28. února 2013 v Kroměříži 

 

  

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: 19 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 8. března 2013 v 

Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

8. března 2013 v Olomouci 

 

II. požaduje 

 po vládě ČR plnění uzavřeného „Memoranda o zajištění stabilního financování 

dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ 

 

III. odmítá 

1) převedení finančních prostředků určených pro zajištění dopravní obslužnosti 

podle Memoranda  do rozpočtového určení daní, 

 

2) Ministerstvem dopravy připravovaný systém zajištění zimní a běžné údržby 

silnic I. třídy v plném rozsahu, 

 

IV. pověřuje 

předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu jednáním s ministrem dopravy o 

plnění Memoranda  tak, aby nebyl ohrožen systém veřejné dopravy, 

 

V. vyzývá 

1) Ministerstvo dopravy ke zrušení záměru vypsat soutěže na zajištění zimní a 

běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2013 a pokračování stávajícího 

ověřeného systému zajištění zimní údržby na silnicích I. třídy, 

 

2) vládu ke změně systému projednávání odvolání u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, tak, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl vázán 

termíny a nedocházelo k značným zpožděním, která znemožňují čerpání 

prostředků z fondů Evropské unie, 

 

VI.         nominuje 

Ing. Petra Navrátila, náměstka hejtmana Karlovarského kraje a Ing. Libora 

Joukla, náměstka hejtmana Kraje Vysočina do zastoupení krajů v pracovní 

komisi Ministerstva dopravy pro Dopravní politiku, 
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VII.    nesouhlasí  

se záměrem Ministerstva dopravy zrušit státem nařízené slevy z jízdného ve 

veřejné osobní dopravě, 

 

VIII.     žádá  

 vládu o zachování stávajícího systému slev z jízdného ve veřejné osobní 

dopravě, resp. aby v případě zrušení státem nařízených slev, uložila ministryni 

práce  a   sociálních věcí, ve spolupráci s ministry financí a dopravy, připravit v 

systému  státní sociální podpory návrh kompenzací pro děti, žáky a studenty.  

 

 

 

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: 20 

ze dne 21. března 2013 

 

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

dnech 11. – 12. března 2013 v Liberci 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

konalo ve dnech 11. – 12. března 2013 v Liberci, 

 

     II.   oceňuje 

 rozhodnutí Ministerstva vnitra oddělit právní postavení úředníků samosprávy a 

státní správy vytvořením duální právní úpravy se zachováním zákona č. 312/2002 

Sb.; pokud jde o připravovanou novelu tohoto zákona, měly by změny být spíše 

minimální s respektováním názoru zástupců samospráv, 

 

II. podporuje 

 záměr ministerstva, pokud jde o procesní modelování jednotlivých agend, 

 

III. upozorňuje 

 na nutnost dokončení reformy ústřední státní správy, bez kterého nelze realizovat 

reformu v území, 

 

IV. odmítá 

absolutně nesystémový věcný záměr zákona o stavebních úřadech, který 

představou vytvoření struktury zvláštních státních stavebních úřadů v území 

popírá nikým nezrušený spojený model výkonu veřejné správy, 

 

V. podporuje 

existenci a zachování spojeného modelu veřejné správy a odmítnout pro futurum 

všechny rezortní návrhy na jeho postupné odbourávání, 

 

 

VI. souhlasí  

s názorem komise pro veřejnou správu a legislativu k navrhovaným změnám  

v odměňování členů zastupitelstev, ustoupit od požadavku na 10% navýšení 

stávajících odměn a řešit změny v odměňování členů zastupitelstev systémově, 

např. změnou nastavených parametrů, 
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VII.  jmenuje 

do pracovní skupiny Ministerstva vnitra, řešící odměňování členů zastupitelstev 

za  AKČR JUDr. Oulehlu, Mgr. Korytáře a Ing. Folprechta. 

 

 

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:21 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis z mimořádného zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, 

které se konalo dne 12. března 2013 v Pardubicích 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

II. bere na vědomí 

zápis z  mimořádného zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a 

fondy EU, které se konalo dne 12. března 2013 v Pardubicích, 

 

III. nesouhlasí 

s navrženým zněním ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk      

č. 821) a s ním souvisejícím návrhem zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti a návrhem zákona o změně některých zákonů, 

 

IV. schvaluje 

připomínky k ústavnímu zákonu o rozpočtové odpovědnosti a s ním souvisejícím 

návrhem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrhem zákona o 

změně zákonů ve znění přílohy tohoto tisku,  

 

V. pověřuje  

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška adresovat připomínky k ústavnímu 

zákonu o rozpočtové odpovědnosti a s ním souvisejícím návrhem zákona o 

pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrhem zákona o změně některých 

zákonů Rozpočtovému výboru Parlamentu PS ČR a ministru financí, 

 

VI. konstatuje  

pokračující podporu Programu obnovy venkova s tím, že výše alokovaných 

zdrojů z rozpočtu kraje považuje za záležitost každého kraje. 

 

 

      

JUDr. Michal Hašek 

předseda  

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 22 

ze dne 21. března 2013 

 

Příprava rozpočtové perspektivy EU 2014+ 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky  

ve vztahu k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného 

strategického rámce pro programové období let 2014 - 2020 v podmínkách České 

republiky 

 

I. konstatuje, že vláda 

doposud neustanovila partnerství tak, jak předpokládá nová legislativa, ve 

kterém by regionální samosprávě vymezila odpovídající roli a přistupuje 

k partnerství selektivně a formálně a že již rozhodla o operačních 

programech, aniž by tomu předcházelo odpovídající projednání s partnery 

o zaměření, cílech a milnících Dohody o partnerství, včetně využití 

integrovaného přístupu k rozvoji území, 

 

II. žádá 

vládu, aby ještě předtím, než bude vládou projednána Dohoda o partnerství, 

byla do obsahu dohody zahrnuta zejména tato témata:  

 

1) uplatnění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji v podmínkách specifik 

a potenciálu jednotlivých krajů (NUTS III) – Regionální dohoda o partnerství, 

- v Dohodě o partnerství bude uplatněn integrovaný přístup k územnímu 

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

navrhovaného nařízení ES, v minimální výši 30%, 

- cílem integrovaného přístupu je realizace na míru šitého konceptu 

investičních i neinvestičních opatření (Regionální dohody o partnerství) 

reagujících na odlišné potřeby a potenciál území krajů v rámci konceptu 

„regionálního rozvoje“ vedoucí ke snižování regionálních disparit (měst, 

venkova a strukturálně postižených území), 

2) víceúrovňová veřejná správa 

- uplatnění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji bude podporováno 

vytvořením odpovídajícího přístupu k programování a realizaci v rámci 

víceúrovňové správy – tj. přímo v území za účasti partnerů (řízení z úrovně 

krajů, nikoliv z centra), 
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III. schvaluje 

znění dopisu adresovaného ministru pro místní rozvoj ve věci výhrad 

k sestavení pracovní komise pro přípravu Dohody o partnerství ve znění 

přílohy č.3  k tisku  

 

IV. ukládá 

a)  JUDr. Martinu Netolickému, PhD., koordinovat přípravu jednotného 

návrhu Regionální   dohody o partnerství 

b)  předložit příštímu zasedání Rady informaci o stavu prací a stavu jednání 

s Ministerstvem pro místní rozvoj 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[26] 

 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

Číslo: 23 

ze dne 21. března 2013 

 

Udělení záštit a finančních příspěvků Asociace krajů ČR významným soutěžím, projektům a 

společenským akcím 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

přehled nově podaných žádostí o záštitu Asociace krajů ČR: 

  

a) Dějepisná soutěž studentů gymnázií z České a Slovenské republiky (nadační fond 

Gaudeamus) 

b) Machři roku 2013 (Česká hlava Promo s.r.o.) 

c) Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou (Promancus o.p.s.) 

d) Konference „Moravské obce a města“ (Magnus Regio) 

e) Celostátní soutěži MISS dětských domovů (ZŠ Volyně) 

f) Soutěž ENERSOL 2013 (SŠ COPTH Praha 9) 

 

II. uděluje 

následujícím akcím záštitu Asociace krajů ČR: 

-  „Dějepisná soutěž studentů gymnázií z České a Slovenské republiky“ 

-  „Machři roku 2013“ (Česká hlava Promo s.r.o.) 

- „ Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou“ 

 

III. souhlasí 

s uzavřením smlouvy o propagaci AKČR na částku 10.000,- Kč na akce uvedené 

v bodu II. 

 

IV. ukládá  

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci AKČR  podle bodu III. 

 

 

 

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: 24 

ze dne 21. března 2013 

 

Návrh na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb. pro rozpor s ústavním pořádkem České republiky 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

návrh České lékařské komory na zrušení vyhlášky MZDr č. 475/2012 Sb. o 

stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro 

rok 2013  pro rozpor s ústavním pořádkem České republiky, 

  

II. ukládá 

Komisi Rady AKČR pro zdravotnictví  ve spolupráci s Kanceláří AKČR posoudit 

návrh a informovat příští zasedání Rady. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 


