
 
Z Á P I S 

ze  6. zasedání Rady Asociace krajů České republiky 

ve 4. volebním období 

které se konalo dne 12. září 2013 v Ústí nad Labem 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

2. JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

3. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

4. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje (až odpolední jednání) 

5. Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

6. Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 

7. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

8. Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje 

9. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina (až odpolední jednání) 

10. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje (jenom dopolední jednání) 

 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

1. Ing Karel Janeček, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 

2. Ing. Roman Línek, MBA, náměstek hejtmana Pardubického kraje 

3. Bc. Zdeněk Syblík, náměstek hejtmana Středočeského kraje 

4. Ing. Klára Dostálová, ředitelka Centra EP 

5. Mgr. Marta Valešová – Sargánková, MBA, ÚRR Jihovýchod 

 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 

10:00 – 12:30  Zahájení zasedání Rady AKČR, projednávání materiálů 

Rady AKČR 

12:30 – 13:30   Prezentace paktu zaměstnanosti 

13:30 – 15:00   přestávka na oběd 

15:00 – 17:30   Vystoupení hostů 

  



 
 

 

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 a 

předal slovo hostiteli, hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi. Ten přítomné také přivítal a 

v zkratce je seznámil s hospodářskou a sociální situací Ústeckého kraje. Po úvodních slovech 

předseda seznámil přítomné s programem, který by posléze konsensuálně schválen. 

 

V bloku aktuálních informací předsedy Rady informoval JUDr. Hašek o materiálu hejtmana 

Novotného, týkajícího se národní delegace ve Výboru regionů. Vyzval členy Rady, aby se 

s informací seznámili.  

 

Dalším bodem byly dvě schůzky zástupců Rady AKČR a vlády ČR, týkající se obou 

programovacích období. JUDr. Hašek objasnil, že co se týče stávajícího programovacího 

období, jednalo se o třech nejdůležitějších tématech, a to: korekce, realokace a obnovení 

kofinancování krajských projektů v poměru 7,5 procenta stát, 7,5 procenta kraj, jednalo by se 

ze strany státu přibližně o 3 mld. korun. Na jednání s vládou se také probírala možnost 

předfinancování některých projektů v stávajícím programovacím období, formou půjček ze 

SFDI, resp. možnost využít tento nástroj také v příštím programovacím období. JUDr. Hašek 

na závěr svého příspěvku zmínil i problematiku auditů. Vyjádřil stanovisko Rady AKCR, aby 

kontrolní a auditní orgány Ministerstva financí ČR zohlednily časové hledisko vynesení 

rozsudků soudů při rozhodování o stanovení korekce v případech diskriminačního zadávacího 

řízení (např. obalovny) a tedy, že není možné používat výklad zákona retrospektivně. V rámci 

diskuse k stávajícímu programovacímu období dále hejtman Zimola informoval, že se 

podařila vyřešit situace v ÚRR Severozápad a Severovýchod. Otevřel otázku reálného 

dočerpání prostředku v ROP Severozápad za předpokladu, že se nepodaří vyjednat posunutí 

čerpání v rámci N+3 a zůstane nastavení N+2. 

 

Mgr. Zimolou byla dále otevřena otázka nového programovacího období. Zmínil, že kraje již 

při jednáních se zástupci vlády vyjádřily obecní nesouhlas s koncem ROPů, no zároveň 

připomenul, že pro stávající vládu v demisi, není snadné v Bruselu o dané problematice 

vyjednávat. Navázal informací o tiscích číslo 38 a 39, které se týkají vytvoření vyjednávacího 

a expertního týmu pro nové programovací období, a využití fondů společného strategického 

rámce v letech 2014-2020.  K tisku 39 poznamenal, že je to výsledek vyjednávání s vládou. Ze 

společné Dohody prezentoval zejména dva integrované nástroje a to Integrované územní 

investice v metropolitních oblastech a Integrované územní investice ve 13 krajích. Na závěr 

požádal o změnu usnesení k Tisku 39. Termín doporučení projednat v Radách krajů priority 

ITI do 30. 9. 2013, navrhl posunout na 15. 10. 2013.  

 

Pak předal slovo Kláre Dostálové. Ta informovala o možném rozdělení realokací v rámci 

operačních programů. Konkrétně zmínila  převod z OP Životní prostředí do OP Doprava a 

dále převod v rámci OP Technická pomoc, kde řídící orgán navrhuje převod do ROP 

Moravskoslezsko a upozornila na termín jednání s klíčovými partnery za účasti ministra pro 

místní rozvoj dne 26.9.2013 v Kyjově a na snahu zachovat ROPy. Kdyby se to ale nepovedlo, 

kraje se dle jejích slov musí výrazně podílet na řízení IROPu.  Na závěr jenom poznamenala, 

že veškerá vyjednávání velice stěžuje fakt, že dohody dojednané na vyšších stupních (s 



 
ministry, nebo náměstky), nejsou vždy pak následně reflektovány na jednáních na nižších 

stupních (s úředníky). 

 

Následně se hlasovalo k Usnesení č. 48 Tisku 38. To bylo konsenzuálně přijato. 

Slova se ujal MVDr. Mišák a zdůraznil, že zásadně nesouhlasí s rušením ROP-ů a tedy ani 

jinou variantou fungování rozdělování projektů a pak předložil protinávrh k usnesení k Tisku 

39 a navrhl jednání přerušit a seznámit se s protinávrhem. Návrh zahrnuje nástroje IPRM a 

IPRU jako další integrované nástroje. JUDr. Hašek zahájil hlasování: 

Původní Usnesení č. 49 s pozměňovacím návrhem bodu V. hejtmana Zimoly, posunout termín 

na 15. 10. 2013 

   Za 7 Proti 0 Zdržel 1 

Protinávrh Usnesení č. 49 MVDr. Mišáka   

Za 1 Proti:0 Zdržel:7 protinávrh nebyl přijat 

(vzhledem k tomu, že dle stanov organizace je k schválení návrhu potřeba nadpoloviční 

většiny, zbytek členů Rady se k usnesením vyjádřil korespondenčním hlasováním) 

 

JUDr. Hašek následně seznámil s tiskem 40 – Rozhodnutí předsedy, a Usnesení č. 50 k němu 

bylo konsenzuálně schváleno. 

 

Na to hejtman Rozbořil, seznámil s Tiskem 41. Zmínil nesouhlasné stanovisko Komise Rady 

AKCR pro cestovní ruch s Návrhem věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního 

ruchu předloženým Ministerstvem pro místní rozvoj 

Navrhl změnit Usnesení č. 51, s tím, že by ustanovilo pracovní skupinu. Tu by tvořil zástupce 

AKCR (Rozbořil), zástupce Czechtourism a 4 zástupce krajů. Skupina by spolupracovala na 

novém návrhu věcného záměru zákona. JUDr. Hašek nechal hlasovat o novém návrhu 

Usnesení č. 51 a hejtmana Rozbořila, požádal o předložení návrhu struktury a členů pracovní 

skupiny do příštího zasedání Rady. Usnesení č. 51 v rozsahu pozměňovacích návrhu hejtmana 

Rozbořila, bylo konsenzuálně schváleno. 

 

 

Dále hejtman Chovanec seznámil přítomné s Tiskem 42. Informoval, že, ředitel SŽDC Jiří 

Kolár i ředitel ČĎ Dalibor Zelený jsou k předloženému usnesení vstřícní. Pak přešel k dalším 

záležitostem, které Komise projednala, ale nejsou součástí usnesení. Požádal členy Rady, aby 

v případě záměru na zřízení lokálních dálničních známek, nejdříve projednali danou záležitost 

v Komisy AKCR pro dopravu. Co se týče problémových příkazních smluv na údržbu 

komunikací, informoval, že když to bylo možné a nová vláda byla vstřícná, byly zrušeny, když 

ne musí se v jejich plnění pokračovat. Nakonec JUDr. Hašek poznamenal, že pro odpolední 

diskusi s ministrem Žákem by bylo vhodné otevřít otázku vysokorychlostního vážení a mýta na 

silnicích II. a III. třídy. Uzavřel s tím, že kdyby byly další návrhy do usnesení po jednání 

s ministrem, budou pak zahrnuty. Nechal o Usnesení č. 52 hlasovat a to bylo konsenzuálně 

schváleno.  

 

JUDr. Hašek posléze seznámil přítomné s Tiskem 45- Zápis se zasedání Grémia ředitelů KU a 

Tiskem 46 – Zápis ze zasedání Komise Rady AKCR pro financování krajů a fondy EU, 

Usnesení č. 53 a Usnesení č. 54byla konsenzuálně schválena.  

 

Projednání Tisků 43, 44, 50 a 54, 55 bylo odloženo na odpolední jednání. 

 



 
Bc. Půta seznámil s Tiskem č. 47 Usnesení č.55 bylo schváleno. Informoval, že komise 

zasedala včera, a sdělil přítomným, že připravuje návrh priorit pro oblast veřejné zprávy, 

které by se měli chtít po nové vládě. 

 

Hejtman Novák seznámil s usneseními k Tisku číslo 48 a poznamenal, že příští týden bude 

společné zasedání s Komisí pro životní prostředí a zemědělství SMO. JUDr. Hašek doporučil 

i ostatním komisím, aby nastavily systémovou spolupráci s komisemi SMO. Usnesení č. 56 

k Tisku 48 bylo konsenzuálně schváleno.  

 

Hejtman Bubeníček seznámil s Tiskem č. 49 a Tiskem č. 56, který byl předložen dodatečně. 

Zmínil, že hrozí, že soukromí poskytovatele sociálních služeb budou zvýhodnění oproti 

krajům. Komise odmítla memorandum s VZP. Navržená Usnesení č. 57 a Usnesení č. 58 byla 

konsenzuálně schválena.  

 

JUDr. Hašek seznámil s tiskem č.51.  Objasnil situaci ohledem státní surovinové a 

energetické koncepce, kterou bude řešit až příští vláda. Dále hejtmany požádal, aby se 

pokusili monitorovat situaci ohledem malých poboček České pošty a definovat činnosti které 

by pošta v daném území mohla zastávat. Usnesení č. 59 bylo konsenzuálně schváleno. 

 

 

JUDr. Hašek poté seznámil s Tisky č. 52 Výroční zpráva a č. 53 Český svaz bojovníků za 

svobodu. Usnesení č. 60 a Usnesení č. 61 k Tiskům. 52, 53 byla konsenzuálně schválena.  

 

 

JUDr. Haškem byla nakonec představena nabídka MVDr. Mišáka na autorské kalendáře. 

Nakonec prvního bloku jednání byly prezentovány nové webové stránky Asociace krajů ČR. 

Pak JUDr. Hašek oznámil krátkou přestávku. 
 

B. Prezentace paktu zaměstnanosti:  

 
Po přestávce JUDr. Hašek přivítal Milana Urbana a Cyrila Zapletal, bývalé členy 

Hospodářského výboru PSP. Hejtman Bubeníček a hejtman Novák uvedli do problematiky 

paktu zaměstnanosti. Slovo dostal Ing. Petr Czekaj tajemník Paktu zaměstnanosti pro 

Moravskoslezský kraj. Zmínil problém s vysokou nezaměstnaností v kraji a inspiraci 

krajinami OECD, které již pakty zaměstnanosti mají. Objasnil, že ambicí kraje je použít 

rakouský model a nastartovat pakty v celé republice. Upozornil, že nelze očekávat rychlé 

výsledky, je to dlouhodobá záležitost a čím víc se bude váhat s jejím nastartováním, tím díl se 

bude čekat na výsledky. JUDr. Hašek poděkoval, a navázal na problémy Moravskoslezského a 

Ústeckého kraje, týkající se těžebního průmyslu a upozornil na nutnost zásahu vlády na 

Moravskoslezsku.  

 

Slovo pak dostal Milan Urban. Také upozornil na to, že vláda musí mít plán pro oba regiony, 

řekl, že zásah do hlavních průmyslových odvětví v krajích (těžba a těžký průmysl), musí být 

vždy velice citliví. Poznamenal, že hospodářský růst je jediná dlouhodobá strategie vedoucí 

k prosperující zemi. Svůj příspěvek uzavřel tím, že jestli se bude pokračovat v těžbě, umí si 

představit i jiný model fungování než jenom privátní.  

 



 
JUDr. Hašek poděkoval a předal slovo Cyrilovi Zapletalovi. Ten vyjádřil obavy z toho, že 

situaci v Moravskoslezském kraji a v OKD, kraj samotný nevyřeší, musí zasáhnout stát. 

Připomněl řešení, které se použilo v KOO-H-INOR-u. 

Slovo přebral hejtman Novák. Poznamenal, že za krizi těžebního průmyslu může i ztráta 

konkurence schopnosti českého průmyslu obecně a i když kraj na situaci dlouhodobě 

upozorňoval, vláda nekomunikovala. Svůj příspěvek ukončil s tím, že řešení existují, ale musí 

se deklarovat, že Česká republika o těžební průmysl stojí. 

Hejtman Bubeníček k situaci poznamenal, že je důležité, aby kraje s vládou jednali společně, 

vystupovali jednotně, stejně tak poslanci a senátoři, jak za Ústecký, tak Moravskoslezský kraj. 

JUDr. Hašek na závěr upozornil, že situace je velice vážná a proto na další zasedání Rady 

AKCR v Moravskoslezském kraji budou pozvaní premiér a ekonomický ministři.  

 

Blok uzavřela prezentace Ústeckého kraje o paktu zaměstnanosti, kterou uvedla Ing. Dagmar 

Prošková. Po skončení prezentace následovala přestávka na oběd.  
 

C. Vystoupení hostů 

 
Ministr dopravy Bc. Zdeněk Žák:  

JUDr. Hašek přivítal ministra Žáka. Ten poděkoval a následně otevřel otázku Zákona o 

státním rozpočtu České republiky na rok 2014. Vysvětlil obtížnou situaci, když se současná 

vláda musí vypořádat s návrhem předešlé vlády, do Poslanecké sněmovny ho bude předkládat 

až vláda budoucí. Informoval, že momentálně má od ministra financí příslib na 66mld. pro 

dopravní infrastrukturu, tato částka je ale podmíněná otevíráním nových projektů. Také 

přislíbil, že k rušení slev jízdného nedojde. Co se týče eventuálního financování ROP-ů, 

poznamenal, že v této záležitosti zatím finance od ministra financí přislíbené nemá. Na závěr 

pan ministr zmínil studii, kde výsledkem této studie má být informace, kolik stojí stávající 

infrastruktura bez investic. Tato informace by pak dle slov ministra Žáka měla být nápomocná 

k poznání, kolik každá nová investice zatíží mandatorní výdaje do infrastruktury.  

JUDr. Hašek následně připomněl důležitost Memoranda o zajištění stabilního financování 

dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou a také otevřel otázku 

možných realokaci s OP Životní prostředí do OP Doprava ve vazbě na povodně. Pak předal 

slovo kolegům hejtmanům. 

Hejtman Bubeníček vznesl dotaz ohledem D8 a utrhnutého svahu při Litochovicích. Ministr 

Žák potvrdil, že první část peněz byla neprodleně uvolněna. Dále ale vyjádřil obavu, že 

výsledek geotechnických průzkumů bude znamenat buď astronomické navýšení částky na 

dokončení dálnice, nebo dokonce její odklonění. Výsledky analýzy budou k dispozici brzo, 

zatím ale není možné odhadnout, jak se bude postupovat dál. 

Slovo převzal hejtman Zimola. Ve věci Memoranda poděkoval za zařazení Veřejnoprávních 

služeb do kapitoly Ministerstva dopravy a dotázal se, jestli bude částka vyplývající 

z memoranda navýšená o inflaci. Dále hejtman Zimola informoval o komunikaci s náměstkem 

ministra Žáka Demlem, která se týká Příkazních smluv uzavíraných se správami silnic 



 
v krajích, konkrétně dopracování dodatku ke smlouvám, který by upravoval roční ceny 

vzhledem na požadavek NKU. Přislíbil, že kraje tomu budou otevřeny. 

Ministr Žák reagoval tím, že se budou snažit dotaci vyplývající z Memoranda navýšit o inflaci, 

nicméně peníze na záchranu evropských projektů mají jako prioritu. 

V dotazech pokračoval náměstek Línek. Ten otevřel otázku silničních staveb Chrudim, 

Trojice, komunikace R35 a propojení Přelouč.  

Ministr Žák odpověděl, že přípravu rozjeli a blíží se k časovému itineráři.  

Hejtman Novotný poukázal na fakt, že technicko-ekonomická studie, která se týká silnice 

Praha – Karlovy Vary (R6), nabídla 5 variant realizace. Ředitel odboru strategií ministerstva 

dopravy Sosna ale přinesl další, která realizaci posouvá až do 30 let, v dané věci je proto 

naplánována schůzka, s panem ředitelem Sosnou, která se má konat 30. záři v Karlových 

Varech. Dále zmínil, že připravenost staveb v některých částech komunikace je vysoká a 

stavět by se mohlo již brzy. Další záležitost, kterou hejtman otevřel, je údržba silnic II. a III. 

třídy, zmínil, že její financování je nepostačující. 

Ministr Žák oznámil, že zatím nezná variantu ředitele Sosny, a požádal hejtmana Novotného, 

aby ho informoval o závěrech schůzky. Co se týče údržby silnic, informoval, že proběhlo 

jednání s ředitelem SFDI Tomášem Čočkem. 

Slovo si vzal hejtman Rozbořil. Ten poukázal na fakt, že vstupy na dopravní obslužnost 

narůstají. Poplatky jsou v mnoha případech zvýšeny jednostranně a stav regionálních železnic 

je nevyhovující, proto je zvýšení poplatků neodůvodnitelné. Další dotaz se týkal dokončení D1 

kolem Přerova. 

Ministr Žák stanovisko přijal a požádal hejtmany, aby ho informovali o stavech regionálních 

tratí. Co se týče D1, přiznal, že situace není lehká, dokončení ale je prioritou ministerstva.  

Hejtman Mišák dál upozornil na experimentální výběrové řízení na údržbu silnic, kterého 

součástí byly spolu s Karlovarským krajem. Popsal situaci, že firma, která řízení vyhrála, 

nemá technické zázemí a není schopna komunikace udržovat. Informoval, že se odvolali na 

UOHS. 

Hejtman Běhounek podotkl, že mají zájem o příkazní smlouvy na víc než jeden rok.  

Dále reagoval hejtman Novák, který se dotázal na tranzitní komunikace Slovensko – Polsko a 

reklamaci dálnice 47. 

Ministr Žák vyjádřil obavu, že celá situace kolem dálnice 47 směřuje k arbitráži. 

Hejtman Půta zmínil dopis, který ministru Žákovi odeslal a týká se rušení rychlíků, které byly 

vytížené. Dále pak informoval o výstavbě silnice Jablonec – Liberec a obchvatu Dubé, již 

zbývá jenom povolení od ŘSD. 



 
Debatu uzavřel náměstek Janeček, který se zeptal, jestli ministerstvo silnice D11 a R11 

považuje za své priority. 

Ministr Žák odpověděl, že tomu tak je, na ministerstvu v dané věci panuje mírný optimizmus. 

Hejtman Běhounek poděkoval ministrovi a uzavřel blok dopravy. 

 

Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.: 
 

JUDr. Hašek přivítal ministra Tomana a nastínil dvě hlavní témata jednání: regionální potravina a 

fungování státních podniků povodí.  

V rámci tématu Regionální potravina ministr Toman otevřel otázku nastavení nových parametrů 

soutěže (obecné a specifické), možnosti rozšíření subjektů oprávněných účastnit se soutěže (možnost 

účastnit se firmám i živnostníkům, který zaměstnávají místní lidi a zpracovávají místní suroviny, i když 

mají víc než 250 zaměstnanců) a celkově většího zapojení krajů i ministerstva. Hejtman Míšák pak 

zmínil vhodnost nastavení spolupráce se mateřskými a základními školami, které by regionální 

potraviny odebírali. Nastínil i možnost dotovaných poukázek se slevou např. 10%. Na závěr bloku 

JUDr. Hašek informoval, že bude zřízena pracovní skupina, kterou bude vést hejtman Mišák. Skupina 

připraví písemnou dohodu o společné regionální potravině., kde se nadefinují nové parametry soutěže. 

Posléze ministra Tomana pozval na zasedání Rady AKCR do Ostravy, které se bude konat 10. října 

2013 a na kterém by společně vyhlásili soutěž Regionální potravina.  

Ministr Toman otevřel další téma. Požádal kraje, aby do 25. září 2013, nominovali odborníky, kteří 

budou zastupovat kraje v dozorčích radách povodí. 

Posléze byla otevřena problematika církevních restitucí. JUDr. Hašek požádal, jestli by bylo možné, 

přes ředitele krajských pozemkových úřadů, dostávat přehled o církevních restitucích. Ministr Toman 

v tom neviděl problém, informoval, že byla zřízena komise, která řeší sporné případy, AKCR když bude 

mít zájem, může nominovat zástupce se statutem pozorovatele nebo člena. Další zástupci jsou z Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstva Kultury, Lesů CR, Právnické fakulta UK, 

Ministerstva zemědělství a zástupce Pozemkového fondu. Ministr Toman uzavřel s tím, že když je 

v kraji situace, kterou může pomoc vyřešit, ať se na něj hejtmani obrátí dopisem. 

Ministr poděkoval za pozvání a JUDr. Hašek ho odjel vyprovodit. 

Vedení jednání Rady probral hejtman Kraje Vysočina a 1. místopředseda Rady Běhounek.  

Jiří F. Potužník 
 

Hejtman Běhounek přivítal generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2015 v Miláně. Ten poděkoval a 

stručně představil návrh prezentace České republiky na EXPO 2015 a v rámci toho také prezentace 

krajů ČR. Na konec zmínil vhodnost toho, aby prezentace krajů měly v sobě jednotící prvek, ale 

zároveň vystupovali i jedinečně a aby se v rámci prezentace kraje neopakovali.  



 
Hejtman Běhounek poděkoval a požádal kraje, které nebudou mít zájem na EXPU participovat, aby se 

do dalšího jednání Rady k tomu jednoznačně vyjádřili. Také požádal ředitele Rolmu, aby prezentaci 

komisaře Potužníka rozeslal ještě jednou.  

 

D. Pokračování jednání Rady AKČR 
 

Hejtman Běhounek krátce představil Tisky, které byly přesunuty na na odpolední jednání. Jednalo se o 

Tisk 43 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, Tisk 44 

- Projekt Kraje pro bezpečný internet, Tisk 54 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační 

technologie ve veřejné správě, Tisk 55 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví. 

Usnesení č. 62, č. 63, č. 64, č. 65  byly konsenzuálně schváleny. 

Na závěr hejtman Novotný představil Tisk 50, Zápis ze zasedání komise pro školství. Usnesení č. 66 

bylo konsenzuálně schváleno. 

Hejtman Běhounek uzavřel jednání a všem poděkoval. 

  



 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 48 

ze dne 12. září 2013 

 
Zřízení Vyjednávacího a expertního týmu Asociace krajů ČR pro nové programové období  

EU 2014-2020  

při Komisi Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. zřizuje  

v souladu s článkem I. odst. 5 Jednacího řádu odborných orgánů Rady 

AKČR
1
 při Komisi Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU odbornou 

pracovní skupinu – Vyjednávací a expertní tým Asociace krajů ČR pro 

nové programové období 2014 - 2020 (dále jen „tým“) jako komunikační 

platformu AKČR s cílem vyjednání vhodné a efektivní role krajů v budoucím 

programovém období EU, 

 

II. schvaluje 

a) složení týmu: 

 

1. JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, hlavní 

vyjednavač, politický gestor AK ČR, 

2. Ing. Klára Dostálová – ředitelka Centra EP Královéhradecký kraj – 

vyjednavač, vedoucí týmu,  

3. Mgr. Marta Valešová (Sargánková), MBA  – ředitelka Regionální 

rady Jihovýchod (na mateřské dovolené) – vyjednavač, 

4. Mgr. Jelena Kriegelsteinová – vedoucí oddělení regionálního rozvoje, 

Krajský úřad Karlovarského kraje – vyjednavač, 

5. Mgr. Martin Radvan, LL.M. – vedoucí odboru regionálního rozvoje a 

cestovního ruchu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje – 

vyjednavač, 

6. Ing. Ivan Matulík – ředitel Regionální rady Střední Morava – expert, 

                                                           
1  Článek I. odstavec 5 Jednacího řádu odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR  

Komise může k řešení konkrétního úkolu nebo konkrétní odborné oblasti zřídit pracovní skupinu jak z členů komise, 

tak z osob, které nejsou členy komise. Pracovní skupina je podřízena předsedovi komise, který také odpovídá za její 

činnost. 

 



 
7. RNDr. Zita Kučerová, PhD. – vedoucí oddělení rozvoje Centra EP, 

Královéhradecký kraj – expert, 

8. Mgr. Viktor Jaroš – vedoucí odboru řízení programu, Regionální rada 

Jihovýchod – expert, 

9. Mgr. Dušan Vichr – vedoucí oddělení strategického plánování, 

Krajský úřad Vysočina – expert, 
 

b) Statut a jednací řád týmu, 

 

III. uděluje  
oprávnění členům týmu zastupovat AKČR navenek v záležitostech určených 

Statutem a jednacím řádem týmu, a to vždy v souladu s usneseními Rady 

AKČR, 

 

IV. bere na vědomí  
informaci o struktuře externích pracovních skupin s účastí AKČR v oblasti 

evropských fondů a jejich personálním obsazení, 

 

V. doporučuje 

svým členům jednotný přístup v otázce odměn za výkon činností pro tým, 

 

VI. ukládá  
členovi Rady AK ČR JUDr. Martinu Netolickému, předsedovi Komise Rady 

AK ČR pro financování krajů a fondy EU, pravidelně informovat Radu AK 

ČR o výstupech týmu. 

 
 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 49  

ze dne 12. září 2013 

 

Využití fondů Společného strategického rámce v letech 2014 – 2020  

naplňování k 4. září 2013 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci o vyjednávání využití fondů Společného strategického rámce pro období 

2014 - 2020 pod vedením člena Rady JUDr. Martina Netolického, Ph.D., 

 

II. žádá  

a) vládu ČR  

1. o vyčlenění Regionální obálky ve výši 60% z alokovaných zdrojů do 

operačních programů ČR na územní, tematický a integrovaný přístup v 

regionech (území krajů) s cílem řešení územních disparit regionů, posilování 

regionální ekonomiky a podpory tvorby pracovních míst v regionech a 

zvyšování kvality života, 

2. o nastavení Integrovaného nástroje pro kraje v podobě 13 Integrovaných 

tematických investic (ITI) dle nařízení EK o společných ustanoveních, článek 

99 včetně promítnutí tohoto nástroje do Dohody o partnerství 2014 – 2020, 

3. aby v rámci programování na úrovni Dohody o partnerství, v části čl. 1-4, 

vyčlenila částku 100 mld. Kč souhrnně ze všech operačních programů v rámci 

ČR na realizaci ITI primárně na kompetence krajů v rámci regionální obálky, 

4. aby vnímala územní a integrovaný přístup jako proces, který je v působnosti 

víceúrovňové veřejné správy a vytvořila potřebné podmínky pro tento přístup 

jak v procesu programování, tak i realizace,  

5. aby spolupracovala při naplnění územního a integrovaného přístupu s 

Vyjednávacím týmem AKČR na dopracování a začlenění Regionálního 

integračního rámce (RIR) jako klíčového koordinačního dokumentu pro 

uplatnění integrovaného přístupu do Dohody o partnerství a jeho závazné 

zapracování do všech metodik a příslušných operačních programů relevantních 

pro územní dimenzi,  

6. o vydání metodiky NOK MMR  dle principů partnerství OECD a pravidel EK  

k ustavení místních a regionálních partnerství (tvořených zástupci krajů, měst a 

obcí, MAS a dalších sociálních a ekonomických partnerů), přičemž 

komunikační platformou bude Rada regionu pro realizaci programování, a k 

průběžnému vyhodnocování, koordinaci a monitorování aktivit RIR, 

7. zajistit v programovém období 2014 - 2020 spolufinancování státního rozpočtu 

ČR podílem 7,5 % z veřejných zdrojů pro projekty naplňující územní dimenzi, 

přičemž celková výše dotace pro tyto projekty bude činit 92,5%, 

 



 
b) ministra pro místní rozvoj 

1. aby z pozice NOK MMR podpořil ustavení regionálního a místní partnerství 

(viz čl. 5 obecného nařízení) a v návaznosti na role ministerstva pro místní 

rozvoj, krajů, měst a obcí vymezené zákonem 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje,  

2. aby zajistil přijetí Jednotné metodiky pro řízení projektů a operačních 

programů v návaznosti na řízení DoP a to na principech a požadavcích 

definovaných tzv. jednotným metodickým prostředím s cílem unifikace a 

typizace žádostí a procesů všech operačních programů, Metodiky 

Integrovaných přístupů a Metodiky územní dimenze, 

3. aby zajistil dopracování analytického materiálu variant nastavení 

implementačních orgánů nového období pro realizaci územní dimenze 

v termínu do 30. 9. 2013 jako podklad pro jednání vlády s AKČR dne 2. 10. 

2013, který zejména:  

i. bude počítat v území s administrací fondů SSR napříč operačními 

programy – jedny dveře (Evropský dům) pro všechny operační 

programy vyjma implementace programů přeshraniční spolupráce,  

ii. bude se opírat o využití zkušeností, odborných znalostí a dovedností se 

systémem řízení fondů SSR v období 2007 – 2013 v rámci regionální 

specializované organizace, 

iii. zajistí bezproblémové a systémové ukončení ROPů v rámci stávající 

struktury RRRS bez rizika destabilizace URR v návaznosti na 

restrukturalizaci URR,  

iv. vytvoří podmínky pro naplnění DoP z pohledu územního přístupu, 

4. zajistil financování veškerých přípravných prací (RIR, ITI, atd.) pro 

programové období 2014 - 2020 z operačního programu Technická pomoc a 

Technická pomoc ROPů, 

  

III.   podporuje 

a) jako prioritní řešení nastavení implementačních orgánů variantu vzniku jedné 

Regionální Rady ČR ze zákona, do které budou transformovány stávající Úřady 

regionálních rad, pracovníci krajských odborů implementující operační program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Centrum pro regionální rozvoj, 

b) úsilí vlády ČR vyjednat s EU rozvolnění pravidla N+2 na N+3 ve stávajícím 

programovém období 2007 - 2013 s cílem zamezit v nejvyšší možné míře vracení 

alokovaných prostředků pro ČR, 

  

IV. apeluje  

na vládu ČR a požaduje, aby kontrolní a auditní orgány Ministerstva financí ČR 

zohlednily časové hledisko vynesení rozsudků soudů při rozhodování o stanovení 

korekce v případech diskriminačního zadávacího řízení v kausách tzv. „vlastnictví 

obaloven“ jako technického kvalifikačního požadavku a byl tak dodržen 

nezpochybnitelný požadavek právního řádu a předvídatelnosti práva, tj. že není 

možné používat výklad zákona retrospektivně, 

     

IV.   ukládá   

členu Rady AKČR JUDr. Martinu Netolickému, Ph.D. odpovědnému za řízení 

Řídícího výboru regionů pro jednání o kohezní politice 2014+   



 
1. pokračovat v jednání s MMR ve věci zajištění řízení DoP v návaznosti na 

územní a integrovaný přístup s využitím „monitorovacího systému 2014+“ a 

jeho připravenost na zajištění „Jednotné metodiky pro řízení projektů a 

operačních programů“ a řízení územního a integrovaného přístupu, 

2. zahájit ve spolupráci s Řídícím výborem regionů zpracování kritérií pro 

hodnocení DoP a operačních programů z pohledu naplnění cílů rozvoje územní 

soudržnosti (disparity na úrovni NUTS III, NUTS IV, NUTS V) v souvislosti 

s přípravou stanovisek AKČR k návrhu DoP a operačních programů s ohledem 

na uplatnění Regionální obálky,  

3. předkládat Radě AKČR průběžné informace o plnění usnesení AKČR             

č. 45/2013 a informovat o zásadních krocích, které v rámci vyjednávání 

determinují a zavazují kraje při přípravě DoP a operačních programů,  

4. předložit do diskuse členům Rady a následně na nejbližší jednání Rady AKČR 

metodiku vzorce pro procentuální rozdělení alokace regionální obálky (ITI 

krajů, plošné intervence) na jednotlivé kraje, 

    

V.     doporučuje  

členům Rady projednat v Radách krajů do 15. 10. 2013 priority ITI krajů a v rámci 

regionálního partnerství pokračovat v přípravách Regionálního intervenčního 

rámce. 

      

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  



 
 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 50 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

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

od 21. května 2013 do 6. září 2013 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  
následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a. udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhu EUROTRANS 2013, který se bude 

konat ve dnech 11. – 14. září 2013 (čj: 199-2/AKČR/2013) 

b. nominace zástupce Asociace krajů ČR v Radě Státního fondu životního 

prostředí a v Řídícím výboru Operačního programu Životní prostředí (čj: 

204-1/AKČR/2013) 

c. udělení záštity Asociace krajů ČR 7. ročníku mezinárodního festivalu 

architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2013, který se bude konat 

ve dnech 23. září – 20. října 2013 (čj: 227-1/AKČR/2013) 

d. nominace zástupce Asociace krajů ČR do Rady pro fondy Společného 

strategického rámce (čj: 238-1/AKČR/2013) 

e. dopis ministrovi dopravy Ing. Zbyňku Stanujurovi ve věci vyjádření zásadního 

nesouhlasu Rady AKČR s rozhodnutím MDČR omezit provoz některých 

rychlíků Českých drah a.s. (čj: 239-1/AKČR/2013) 

f. nominace zástupců Asociace krajů ČR do pracovních skupin Rady pro fondy 

Společného strategického rámce (čj: 240-1/AKČR/2013) 

g. dopis ministrovi financí Ing. Miroslavovi Kalouskovi ve věci zachování 

financování osobní železniční dopravy (čj: 241-1/AKČR/2013) 

h. dopis členům vyjednávacího týmu AKČR pro OP nového programového 

období 2014+ s žádostí o spolupráci na vytváření silné a jednotné pozice 

AKČR při vyjednávání s řídícími orgány jednotlivých OP (čj: 

249/AKČR/2013) 

i. dopisy ministrovi životního prostředí Mgr. Tomášovi Chalupovi a ministrovi 

financí Ing. Miroslavovi Kalouskovi s žádostí o komplexní řešení otázky 



 
dalšího fianncování managementu ve zvláště chráněných úuemích – evropsky 

významných lokalitách soustavy Natura 2000 (čj: 255/AKČR/2013) 

j. nominace zástupce Asociace krajů ČR do mezirezortní pracovní skupiny pro 

přípravu Strategie vzdělávání politiky ČR do roku 2020 (čj: 262-

1/AKČR/2013) 

k. udělení záštity Asociace krajů ČR 4. ročníku soutěže Talent Roku 2014 (čj: 

266-1/AKČR/2013) 

l. nominace zástupce Asociace krajů ČR do Společného řídícího výboru pro 

Dopravní sektorové strategie, 2. Fáze (čj: 276-1/AKČR/2013) 

m. udělení záštity Asociace krajů ČR pro veletrhy cestovního ruchu GO a 

Regiontour Brno, které se budou konat ve dnech 16. - 19. ledna 2014 (čj: 

281-1/AKČR/2013) 

n. nominace zástupců Asociace krajů České republiky do Pracovní podskupiny 

pro intervence do návazné péče pro přípravu programového období 2014 – 

2020 Ministerstva zdravotnictví ČR (čj: 294-1/AKČR/2013) 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  

  



 
  

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 51 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, které 

se konalo dne 30. května 2013 ve Zlíně 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

II. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní 

ruch, které se konalo dne 30. května 2013 ve Zlíně, 

 

III. nesouhlasí 
s návrhem věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu 

předloženým Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu nesouladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích v oblasti koordinace a strategického řízení cestovního 

ruchu, 

 

IV. ukládá  
členu Rady AKČR Ing. Jiřímu Rozbořilovi, předsedovi Komise Rady AKČR pro 

kulturu, památkovou péči a cestovní ruch  

a) jednat s Ministerstvem pro místní rozvoj o úpravě věcného záměru 

zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu tak, aby tento zákon umožnil 

krajům realizovat vlastní koncepci rozvoje cestovního ruchu a zachoval 

způsob financování cestovního ruchu navržený ve verzi zákona z října 

2010, 

b) informovat Radu AKČR o pokroku v jednání s Ministerstvem pro místní 

rozvoj, 

c) předložit Radě AKČR návrh zástupců AKČR do společné pracovní 

skupiny s MMR pro přípravu návrhu zákona o podpoře rozvoje 

cestovního ruchu.  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 52 

ze dne: 12. září 2013 

 

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

dne 31. května 2013 v Plzni 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 31. 

května 2013 v Plzni, 

 

II. žádá  

a) České dráhy, a. s., o 

1. zaslání návrhu úsporných opatření v oblasti režijních fixních 

nákladů, které zajistí nezvyšování finančních nároků na regionální 

rozpočty a kompenzaci zvýšených výdajů Českých drah, a. s., na 

základě rozhodnutí státu,   

2. předání položkového soupisu majetku, připravovaného k předání do 

vlastnictví SŽDC s. o., umístěného na území dle jednotlivých krajů, 

b) SŽDC, s. o.,  

o zpracování studie efektivního vynakládání veřejných zdrojů v železniční 

dopravě s odůvodněním změn poplatku za dopravní cestu, 

 

III. doporučuje 

jednotlivým krajům a Českým drahám, a. s., požádat SŽDC s. o., o zachování 

rezervní kapacity dopravní cesty v exponovaných úsecích tratí, pro eliminaci 

dopadu mimořádností na spoje vedené v závazku veřejné služby krajů, 

 

IV. vyzývá  

vládu ČR, aby zrušila usnesení vlády č. 37 ze dne 16. ledna 2013 o sloučení 

Ministerstva průmyslu ČR s Ministerstvem dopravy ČR, 

 

V. trvá 

na platnosti "Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní 

obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou" a způsobu jeho 

finančního plnění. 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 53 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

dne 13. - 14. června 2013 v Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo dne 13. – 

14. června 2013 v Olomouci. 

 

 

  

     

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 54 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

 

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

dne 13. června 2013 formou videokonference 

 

 

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 13. června 2013 formou videokonference. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 55 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

 

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

dne 19. června 2013 v Pardubicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

se konalo dne 19. června 2013 v Pardubicích. 

 

 

 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 56 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

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

dne 19. června 2013 v Hrotovicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dne 19. června 2013 v Hrotovicích, 

 

II. požaduje, 

aby Ministerstvo životního prostředí akceptovalo zásadní připomínku 

uplatněnou Jihomoravským krajem v meziresortním připomínkovém řízení 

k návrhu Zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva 

životního prostředí v souvislosti s přijetím kontrolního řádu, jejímž smyslem je 

odstranění systémově nesprávné kompetence České inspekce životního 

prostředí ke kontrole orgánů veřejné správy, a jež zní následovně:  

Do části třetí „Změna zákona o ochraně přírody a krajiny“, Čl. V navrhované 

novely vložit mezi body 2. a 3. nový bod, který zní: V § 80 odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny se vypouští slova: „… orgány veřejné správy vyjma 

ústředních orgánů, …“, 

 

III. pověřuje 

Ing. Ivana Mařáka, náměstka hejtmana Zlínského kraje pro územní plánování, 

životní prostředí a rozvoj venkova, jednáním s Asociací pojišťoven s cílem 

spolufinancování projektu tzv. pachových ohradníků, který přispěje 

k výraznému snížení střetů vozidel se zvěří a tím ke zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 57 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

 

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

dne 24. června 2013 v Táboře 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dne 24. června 2013 v Táboře, 

 

II. požaduje 

posunutí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak, 

aby odpovědnost za realizaci dotačního řízení na poskytování sociálních služeb 

byla stanovena krajům od roku 2015. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 58 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

Zápis z jednání Expertní skupiny Komise Rady AKČR pro sociální věci a Ministerstva 

práce a  sociálních věcí, které se konalo dne 27.srpna 2013 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
a) Usnesení Komise Rady AKČR pro sociální věci k realizaci projektu „Místní 

sociální služby o.p.s.“, 

b) Usnesení Komise Rady AKČR pro sociální věci k navrhovanému uzavření 

Memoranda mezi VZP, Asociací krajů ČR a Asociací poskytovatelů sociálních 

služeb ČR,   

 

II. nesouhlasí 

s podpisem Memoranda mezi VZP, Asociací krajů ČR a Asociací poskytovatelů 

sociálních služeb ČR.   

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 59  

ze dne 12. září 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro hospodářský rozvoj, meziregionální spolupráci a 

energetiku, které se konalo dne 22. května 2013 v Praze 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro hospodářský rozvoj, meziregionální 

spolupráci a energetiku, které se konalo dne 22. května 2013 v Praze. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 60 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

Výroční zpráva Asociace krajů České republiky za rok 2012 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  

 Výroční zprávu Asociace krajů České republiky za rok 2012,  

 

II. ukládá  

Radku Polmovi, řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR, zajistit vydání Výroční 

zprávy Asociace krajů České republiky za rok 2012 na CD a její distribuci 

významným partnerům AKČR. 

 

 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 61 

ze dne: 12. září 2013  

 

 

Podpora rezoluce IX. sjezdu Českého svazu bojovníků za svobodu 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. vyjadřuje  

podporu Rezoluci IX. sjezdu Českého svazu bojovníků za svobodu,  

 

II. doporučuje 

členům Rady AKČR realizovat praktickou formu podpory dle svých možností 

a priorit zejména v oblasti kulturní a vzdělávací. 

   

  

     

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 62 

ze dne 12. září 2013 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, 

které se konalo dne 13. června 2013 formou videokonference,  

 

II. souhlasí  
s dalším rozvojem videokonferenčního systému, 

 

III. ukládá  

místopředsedovi Rady AKČR MUDr. Jiřímu Běhounkovi, předsedovi Komise Rady 

AKČR pro informační technologie ve veřejné správě předložit Radě AKČR návrh 

rozvoje videokonferenčního systému včetně očekávaných nákladů a informace o 

zapojení krajů. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

 

Číslo: 63 

ze dne 12. září 2013 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
informaci o projektu „Kraje pro bezpečný Internet“ (dále jen „projekt“),   

 

II. schvaluje  

realizaci projektu dle předloženého dokumentu,  

 

III.  ukládá 

a) MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanu Kraje Vysočina a Milanu Chovancovi, 

hejtmanu Plzeňského kraje  

1. zabezpečit řízení a koordinaci projektu s ostatními kraji,  

2. předložit Radě průběžné vyhodnocení realizace projektu k 30. září 2014 

a závěrečné vyhodnocení k 31. prosinci 2014, 

b) Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR zajistit finanční podporu koordinace 

projektu, 

 

IV.  doporučuje 

členům Rady realizovat projekt dle koordinovaného postupu a svých možností. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 64 

ze dne 12. září 2013 

 

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 2. září 2013 v Mikulově, 

 

II. schvaluje  

předložený návrh rozvoje krajského videokonferenčního systému včetně 

očekávaných nákladů, 

 

III.  doporučuje 
  členům Rady AKČR připojit se k navrhovanému rozvoji videokonferenčního 

systému a zajistit jeho funkčnost a financování, 

 

IV.   souhlasí  
s podpisem Memoranda o podpoře výstavby, rozvoje a využívání 

telekomunikačních datových sítí veřejné správy vyhlášeného společně AKČR, 

Ministerstvem vnitra ČR a Svazem měst a obcí, 

 

V.  zmocňuje 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška podpisem Memoranda o podpoře 

výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy. 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
Číslo: 65 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo 5. června 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. června 2013 formou videokonference. 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 66 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 24. června 2013 

v Uherském Hradišti 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 24. 

června 2013 v Uherském Hradišti. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 
 


