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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 70 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

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

od 7. září 2013 do 4. prosince 2013 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  
následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- dopis, adresovaný předsedovi vlády se žádostí o komplexní řešení otázky 

dalšího financování péče o evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 

(čj: 255-4/AKČR/2013) 

- udělení záštity AKČR 22. ročníku odborné degustační soutěže piv „ ZLATÝ 

POHÁR PIVEX – PIVO 2014 (čj: 293-1/AKČR/2013) 

- omluva účasti a zaslání úvodní zdravice na oslavě 20. výročí vzniku Agrární 

komory ČR (čj: 306-1/AKČR/2013) 

- nominace nového zástupce AKČR do Grémia pro veřejnou správu MVČR (čj: 

309/AKČR/2013) 

- nominace zástupce AKČR do pracovní skupiny k registru telekomunikačních 

sítí MVČR (čj: 310-1/AKČR/2013) 

- pozvání předsedy vlády a ekonomických ministrů na 7. zasedání Rady AKČR 

dne 10. října 2013 ve věci projednání problematiky a způsobu řešení 

hospodářské krize v Ústeckém a Moravskoslezském kraji (čj: 317/AKČR/2013) 

- změny v nominaci zástupců AKČR do Hodnotící komise Technické pomoci OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT (čj: 318/AKČR/2013) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhům URBIS INVEST, URBIS 

TECHNOLOGIE a ENVIBRNO 2014 (čj: 320-1/AKČR/2013) 

- nominace zástupců AKČR do řídícího výboru k e-governmentu MVČR (čj: 

330/AKČR/2013) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR kampani Týden rané péče, pořádanou 

Společností pro ranou péči, o.s. (čj: 332-1/AKČR/2013) 

- dopis na MŠMT ve věci výsledku projednání žádostí škol o změnu zápisu 

v rejstříku škol v rámci Asociace krajů ČR (čj: 334/AKČR/2013) 
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- nominace zástupců AKČR do pracovních skupin pro implementaci strategie 

reformy psychiatrické péče MZd (čj: 343/AKČR/2013) 

- změny ve složení komisí Rady AKČR za hl.m. Prahu (čj: 345-1/AKČR/2013) 

- dopis na MŽP ve věci zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů (čj: 

346/AKČR/2013) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR nad akcí s názvem „DNY TEPLÁRENSTVÍ 

A ENERGETIKY“ (čj: 353-1/AKČR/2013) 

- dopis ministrovi pro místní rozvoj ve věci  plnění priorit vytyčených Strategií 

regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2020 (čj: 354/AKČR/2013) 

- nominace zástupce AKČR a jeho náhradníka do Pracovní skupiny 

k problematice veřejné podpory MMR (čj: 358-1/AKČR/2013) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR odbornému setkání „Důvěryhodný dokument 

– Důvěryhodná organizace“, pořádané občanským sdružením Information and 

Records Management Society – Czech Republic Group, o. s. ve dnech 20. a 21. 

listopadu 2013 v Telči (čj: 363-1/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: 71 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu, které se konalo  

dne 11. září 2013 v Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo dne 

11. září 2013 v Olomouci, 

 

II. nesouhlasí 

s navrhovaným zněním Návrhu zákona o prekurzorech výbušnin a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

konkrétně s udělením odpovědnosti obecním a krajským úřadům rozhodovat o 

kompetencích v oblasti manipulace s výbušninami a nebezpečnými chemickými 

látkami,  

 

III. doporučuje  

předkladateli Českému bánskému úřadu, aby v připravovaném Návrhu zákona o 

prekursorech výbušnin č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zůstala 

odpovědnost rozhodovat o kompetencích manipulace s výbušninami a 

nebezpečnými chemickými látkami v rukou státu, prostřednictvím Českého 

báňského úřadu a Policie České republiky.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 72 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 12. září 2013  

v Kroměříži  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 12. 

září 2013 v Kroměříži, 

 

II. nominuje  
Ing. Věru Fuksovou, tajemnici Komice AKČR pro dopravu a Ing. Petra 

Navrátila, náměstka hejtmana Karlovarského kraje jako zástupce AKČR do 

Koordinační skupiny Ministerstva dopravy pro tvorbu Národního standardu 

elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě v podmínkách ČR. 

 
  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 73 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

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

dne 18. září 2013 v Českých Budějovicích 

  

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dne 18. září 2013 v Českých Budějovicích, 

 

II. vyzývá  
vládu ČR k urychlenému dopracování nového zákona o odpadech a řádnému 

vedení připomínkového řízení k tomuto zákonu, aby Česká republika naplnila 

své závazky vůči Evropské unii, 

 

III. podporuje 

negativní stanovisko Středočeského kraje k vyhlášení Národního parku 

Křivoklátsko.  

 

 
  

 

 

 

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: 74 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo  

dne 25. září 2013 v Nymburku 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 25. září 

2013 v Nymburku. 

 

 

 

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: 75 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

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

které se konalo dne 26. září 2013 v Praze 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

cestovní ruch, které se konalo dne 26. září 2013 v Praze, 

 

II. jmenuje  
a) Ing. Jiřího Rozbořila, předsedu Komise Rady AKČR pro kulturu, 

památkovou péči a cestovní ruch a hejtmana Olomouckého kraje, Ing. 

Tomáše Čiháka z Kraje Vysočina, PhDr. Danu Daňovou ze Zlínského kraje, 

Mgr. Evu Hornovou z Libereckého kraje a Ing. Petru Papouškovou z 

Moravskoslezského kraje zástupci AKČR v Pracovní skupině Ministerstva 

pro místní rozvoj k návrhu zákona o cestovním ruchu, 

b) Ing. Elenu Hávovou z Karlovarského kraje náhradnicí zástupců AKČR  v 

Pracovní skupině Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu zákona o 

cestovním ruchu, 

 

III. doporučuje 
a) krajům zvážit podporu projektu společnosti Three brothers s.r.o. „Karel IV. – 

1316-2016 – 700 let od narození Otce vlasti“, 

 

b) vládě ČR 

1. urychleně řešit nevyhovující stav v oblasti vyřizování žádostí o 

turistická víza na Ukrajině a v Rusku, kde tento stav vážně poškozuje 

výkonost trhu cestovního ruchu a příjmy z něj,  

2. zajistit stabilní zahraniční zastoupení CzechTourism a nadále je 

posilovat v zemích: Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, 

Benelux, Ukrajina, Británie, Skandinávie, Francie a zajistit včasnou 

informovanost a konzultace s kraji v oblasti řízení rozvoje 

zahraničních zastoupení,  
 

IV. konstatuje 

dlouhodobě nevyhovující stav legislativy v oblasti památkové péče a malou 
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informovanost krajů ohledně přípravy nového zákona o památkové péči, 
 

V. požaduje 
zastoupení Asociace krajů ČR v pracovních skupinách Ministerstva kultury ČR 

pro přípravu zákona o památkové péči. 

 

 

 
 

 

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: 76 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

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

které se konalo dne 21. listopadu 2013 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

cestovní ruch, které se konalo dne 21. listopadu 2013 v Praze, 

 

II. navrhuje 
své zástupce 

a) Bc. Pavla Šoltyse jako člena a Mgr. Milana Filipa jako náhradníka do 

pracovní skupiny k IROP pro oblast kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu, 

b) Ing. Ladislava Kryštofa jako člena a PhDr. Jindřicha Garčice jako 

náhradníka do Komise pro Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, 

 

III. pověřuje  
Vyjednávací tým AKČR jednáním s cílem zajistit plnoprávné zastoupení krajů 

v implementační struktuře kohezní politiky EU v ČR v programovém období 

EU 2014 – 2020 v oblasti cestovního ruchu, kultury a památkové péče ve 

srovnatelném rozsahu a intenzitě jako v uplynulém programovém období EU 

2007 – 2013, 

 

IV. podporuje  
systémovou spolupráci krajů a regionálních filmových kanceláří v oblasti 

podpory filmového průmyslu s Czech Film Commission a doporučuje obracet 

se na tuto společnost v oblasti konzultací a jednání s filmovými produkcemi. 

 

 
 

 

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: 77 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo 

 ve dnech 30. září – 1. října 2013 v Blansku 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo ve dnech 

30. 9. – 1. 10. 2013 v Blansku, 

 

II. vyzývá 

vládu ČR, aby zajistila navýšení finančních prostředků rozpočtu ČR na rok 2014 

na dotační řízení pro financování sociálních služeb minimálně na úroveň roku 

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: 78 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

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

3. a 4. prosince 2013 v Pardubicích 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo dne 3. a 

4. prosince 2013 v Pardubicích, 

 

II. podporuje 

přechod financování sociálních služeb na kraje od roku 2015 v souladu s principy 

subsidiarity, při zajištění dostatečného objemu finančních prostředků, 

 

III. pověřuje 

člena Rady AKČR Oldřicha Bubeníčka jednáním  

1. s ministrem práce a sociálních věcí ohledně technické podpory pro kraje – 

poskytnutí softwaru MPSV k podávání a zpracování žádostí poskytovatelů o 

dotace na sociální služby, 

2. s ministrem financí a ministrem vnitra k alternativnímu způsobu přechodu 

financování – souhrnný dotační vztah. 

 

 

 

  

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: 79 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKCR pro zdravotnictví, které se konalo dne 2. října 2013 

 formou videokonference 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise Rady AKCR pro zdravotnictví, které se konalo  

dne 2. října 2013 formou videokonference. 

 

 

 

 

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: 80 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

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

dne 25. listopadu 2013 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 

25. listopadu 2013 v Praze, 

 

II. vyzývá  

vládu ČR k zachování a rozvoji lázeňství v ČR. 

 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 81 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo  

dne 7. října 2013 v Praze 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

II. bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo dne  

7. října 2013 v Praze. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 82 

ze dne 10. prosince 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se konalo 15. října 2013 

v Přerově 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

                   Zápis ze 4. zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro 

  zemědělství, které se konalo dne 15. října 2013 v Přerově. 

 

 

 

 

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: 83 

ze dne 10. prosince 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které se konalo ve 

dnech 23. a 24. října 2013 v Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které 

se konalo ve dnech 23. a 24. října 2013 v Olomouci, 

 

II. konstatuje, že 

trvá potřeba vytvoření jednoduchého efektivního systému dotační pomoci státu 

krajům a obcím při odstraňování následků povodní, obnově území a při přípravě 

protipovodňových opatření,  

 

III. deklaruje, že  

bude s vládou ČR aktivně spolupracovat a podílet se na řešení systému dotační 

pomoci státu krajům a obcím při odstraňování následků povodní, obnově území a 

při přípravě protipovodňových opatření.  

 

 

 

 

 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: 84 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

Zápis z jednání Revizní komise Rady AKCR, které se konalo dne 11. listopadu 2013 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Revizní komise Rady AKCR, které se konalo dne 11. listopadu 

2013 v Praze. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  
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U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 85 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

Účast krajů na všeobecné světové výstavě Expo 2015 v Miláně 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
informaci o účasti jednotlivých krajů na všeobecné světové výstavě Expo 2015 

v Miláně, 

 

II. doporučuje  
krajům vést další jednání o účasti na výstavě Expo 2015 samostatně s generálním 

komisařem všeobecné světové výstavy Expo 2015 v Miláně panem Jiří F. 

Potužníkem,  

 

III. zmocňuje 
předsedu AKČR Michala Haška k informování generálního komisaře o účasti krajů 

na všeobecné světové výstavě Expo 2015 v Miláně.  

 

 

  

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: 86 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

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

dne 29. listopadu 2013 v Olomouci  

 

 

 

 

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 29. listopadu 2013 v Olomouci. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 




