














 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 88 

ze dne: 10. ledna 2014 

 

 

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

od 5. prosince 2013 do 13. ledna 2014 2013 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  
 rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a) nominace zástupce AKČR do Ústřední komise Ministerstva kultury ČR pro 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón (čj: 364-1/AKČR/2013), 

 

b) udělení záštity AKČR XVII. ročníku mezinárodní konference Internet ve 

státní správě a samosprávě ISSS/LORIS/V4DIS 2014 (čj: 372-

1/AKČR/2013), 

 

c) dopis předsedovi vlády ČR ve věci podstatného zkrácení původně 

stanoveného termínu pro připomínkování materiálu „Dohoda o partnerství 

pro programové období 2014 – 2020“ (čj: 389/AKČR/2013). 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 89 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

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

dne 22. listopadu 2013 v Jihlavě 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 22. 

listopadu 2013 v Jihlavě, 

 

II. žádá 

vládu ČR a příslušná rezortní ministerstva o důsledné dodržování 

"Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti 

veřejnou regionální železniční osobní dopravou" a usnesení vlády ČR č. 

1132/2009, ze dne 31. 8. 2009 pro rok 2014 a následující léta, 

III. pověřuje  
předsedu Asociace krajů ČR JUDr. Michala Haška jednáním s Ministerstvem 

dopravy o úhradě ztráty vzniklé nedoplatkem inflace za stát za předcházející 

období vycházející z "Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní 

obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou". 

 

 

 
 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 90 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, 

které se konalo dne 28. listopadu 2013 v Plzni  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

veřejné správě, které se konalo dne 28. listopadu 2013 v Plzni, 

 

 

II. pověřuje  
ředitele kanceláře AKČR Radka Polmu nákupem vybavení pro jednu sadu 

mobilní videokonferenční jednotky pro potřeby krajů a jednání Komisí Rady 

AKČR. 

 

  

 

 
 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   

  



 
 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 91 

ze dne 17. ledna 2014 

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

 dne 29. listopadu 2013 v Plzni 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

dne 29. listopadu 2013 v Plzni. 

 

  



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 92 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo dne 29. listopadu 2013 

v Liberci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

dne 29. listopadu 2013 v Liberci. 

 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 93 

ze dne 17. ledna 2014 

 

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

dne 4. prosince 2013 v Českých Budějovicích 

 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

4. prosince 2013 v Českých Budějovicích, 

 

II. žádá  

Ministerstvo vnitra, aby se zabývalo odstraněním disproporce v odměňování 

členů volebních komisí jedno a dvoukolových voleb, 

 

III. podporuje  

záměr Moravskoslezského kraje předložit zákonodárnou iniciativu s cílem 

novelizace zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jejímž předmětem je stanovit oprávnění hejtmana kraje 

účastnit se jednání Poslanecké sněmovny nebo Senátu, pokud se projednává 

návrh, který se týká působnosti kraje. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  



 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 94 

ze dne 17. ledna 2014 

 

 

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

ve dnech 3. - 4. prosince 2013 v Michalovicích 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

dnech 3. - 4. prosince 2013 v Michalovicích, 

 

II. doporučuje 

Ministerstvu zemědělství, aby 

a) posílilo aktivity vedoucí ke zvýšení povědomí hospodářských subjektů i 

orgánů státní správy o jejich povinnostech v souvislosti s Evropským 

nařízením v oblasti dřeva (dále jen „EUTR“), 

 

b) vydalo metodický pokyn, související s realizací legislativních předpisů 

nařízení EUTR vůči orgánům státní správy lesů obecních úřadů obcí s 

rozšířenou působností a krajským úřadům, 

 

c) pravidelně informovalo krajské úřady o stavu realizace nařízení EUTR v 

ostatních členských státech EU a o případné novele předmětné právní 

úpravy, 

 

III. připojuje se  
k Staroranské deklaraci o lesní pedagogice a zavazuje se k její efektivní 

implementaci ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou České 

zemědělské univerzity v Praze a Střední lesnickou školou v Hranicích na 

Moravě, 

 

IV. navrhuje 
a) začlenit lesní pedagogiku jako nedílnou součást k naplňování cílů 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj a využít ji k implementaci dalších 

programů formálního i neformálního vzdělávání dětí a mládeže a dalších 

cílových skupin např. rodiny s dětmi, senioři, osoby se zvláštními nebo 

specifickými potřebami a občanská sdružení, 
 



 
 

b) krajům jednou ročně zorganizovat setkání lesních pedagogů napříč 

lesnickými organizacemi, které v daných krajích lesní pedagogiku aktivně 

vykonávají. 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 95 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

 

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v České republice – 

SCREENINGOVÉ PROGRAMY 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
informaci hejtmana Běhounka k projektu „Systém podpory prevence 

vybraných nádorových onemocnění v České republice – SCREENINGOVÉ 

PROGRAMY“, 

 

II. uděluje  
záštitu projektu Ministerstva zdravotnictví „Systém podpory prevence 

vybraných nádorových onemocnění v České republice – SCREENINGOVÉ 

PROGRAMY“, 

 

III. žádá 
kraje, aby prostřednictvím odborů zdravotnictví poskytly Ministerstvu 

zdravotnictví nezbytnou součinnost při realizaci projektu. 
  

 

 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 96 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

 

Výzva vládě ČR ke kompenzaci zrušení regulačních poplatků 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci o výpadku příjmů nemocnic zřizovaných kraji v roce 2014 

v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu o zrušení poplatků 100 Kč za den 

pobytu v nemocnici, 

 

II. žádá 
vládu ČR  

a) o návrh systému kompenzací výpadku příjmů nemocnic zřizovanými 

kraji, v rámci veřejného zdravotního pojištění, neboť kraje nemohou 

sanovat tento výpadek způsobený legislativní změnou ve svých 

rozpočtech,  

b) o projednání a vyřešení tohoto výpadku ve spolupráci s kraji do 30. 

června 2014, 

 

III.  pověřuje 
člena Rady MUDr. Jiřího Běhounka jednáním s ministrem zdravotnictví ve 

věci.  

 

 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 97 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

 

Opatření ke koordinovanému přístupu při řešení požadavků církví  

o vydání krajského majetku 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci člena Rady AKČR Mgr. Jiřího Zimoly o požadavku církví na vydání 

krajského majetku směřovaného na příspěvkovou organizaci kraje, 

 

II. konstatuje, 
že dle § 4 zákona č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi, není kraj povinnou osobou,  

 

III. doporučuje  
a) krajům uložit všem svým podřízeným organizacím předávat případné 

žádosti církví o vydání majetku orgánům kraje jako zřizovateli k řešení,  

b) krajům informovat o případných žádostech církví ostatní kraje cestou 

Kanceláře AKČR. 

 

 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 




