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Z Á P I S 
z 16. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 4. funkčním období,  

které se konalo dne 30. října 2014 v Liberci 
 
 
Přítomní členové Rady AKČR : 
 

• JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 
• Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 
• Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 
• JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman Pardubického kraje 
• Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje 
• Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje 
• Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje 

 
 
Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  
 

• Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina 
• PhDr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje 
• Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
• Ing. Jaroslav Drozd, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje 
• Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj 
• Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj 
• JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně ministryně místní rozvoj 
• Ing. Antonín Prachař, ministr dopravy 
• Luboš Pomajbík, předseda odborového svazu dopravy Českomoravské konference 

odborových svazů 
• Renat Mussin, II. tajemník velvyslance Republiky Kazachstán v ČR 
• Yevgenij Tsoy, předseda Česko-kazašské obchodní komory 
• Zuzana Poláčková, člen představenstva Česko-kazašské obchodní komory 
• Mgr. Michael Otta, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů 

Libereckého kraje 
 

 
 
Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 
 
09.00 – 10.20   Zasedání Rady AKČR – projednávání materiálů 
10.20 – 13.00   Zasedání Rady AKČR – vystoupení hostů: 
10.20 – 10.40  Yevgenij Tsoy, předseda Česko-kazašské obchodní komory 
10.40 – 11.40  Ing. Antonín Prachař, ministr dopravy 
11.40 – 12.00  Luboš Pomajbík, předseda odborového svazu dopravy   
12.00 – 13.00  Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj 
   Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně  
   JUDr. Olga Letáčková, náměstkyně ministryně 
  













   

 

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Zápis z zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu, které se konalo 

dne 12. září 2014 v Břeclavi  
 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro 
dopravu, které se konalo dne 12. září 2014 v Břeclavi, 

II. schvaluje rozdělení finanční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 

2015 dle délky silniční sítě II. a III. třídy, 

III. žádá členy Rady předložit seznam krajských akcí v roce 2015 do stanoveného limitu 

SFDI,   

IV. ukládá  
a) Komisi Rady AKČR pro dopravu zpracovat vyhodnocení funkčnosti a účinnosti 

Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou 
regionální železniční osobní dopravou, 

b) Komisi Rady AKČR pro financování a majetek krajů ve spolupráci s Komisí Rady 
AKČR pro dopravu pro zajištění systémového financování komunikací ve 
vlastnictví krajů předložit alternativně návrh úpravy zákona č. 243/2000 Sb., o 
rozpočtovém určení daní, a návrh úpravy zákona č. 204/2000 Sb., o Státním fondu 
dopravní infrastruktury včetně zdůvodnění,   

c) řediteli Kanceláře AKČR dopracovat a zaslat ministru dopravy návrh úpravy 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, k zajištění údržby silnic I. 
třídy kraji. 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě,  
které se konalo 3. září 2014 formou videokonference  

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve 
veřejné správě, které se konalo dne 3. září 2014 formou videokonference. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

Zápis z jednání Komise Asociace krajů ČR pro sociální věci, které se konalo dne 

16. – 17. září 2014, v Rychnově nad Kněžnou 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Asociace krajů ČR pro sociální věci, které 
se konalo ve dnech 16. – 17. 9. 2014 v Rychnově nad Kněžnou, 

 

II. žádá členy Rady AKČR o vyčíslení finančního dopadu nařízení vlády ČR č. 
224/2014 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, do 
rozpočtu krajských úřadů a příspěvkových organizací krajů v roce 2014 a 2015. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  
ve dnech 18. – 19. září 2014 v Ostravě  

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí Zápis zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo ve 
dnech 18. – 19. září 2014 v Ostravě, 

II. ukládá Komisi Rady AKČR pro financování a majetek krajů zabývat se návrhem 

zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě a projednat připomínky krajů 
s odpovědným náměstkem ministerstva financí. 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Zápis ze společného zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí a  Komise Rady AKČR 
pro zemědělství, které se konalo ve dnech 4. - 5. září 2014 ve Dvoře Králové  

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí zápis ze společného zasedání Komisí Rady Asociace krajů České 
republiky pro životní prostředí a Komise Rady AKČR pro zemědělství,  

II. žádá  
a) ministerstvo zemědělství, aby doplnilo a zpřesnilo pravidla, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace pro opatření „8.2.8. Platby v rámci sítě Natura 
2000 a podle rámcové směrnice o vodě (kód 12)“ Programu rozvoje venkova na 
období 2014 – 2020 o prosazení navrhovaných změn cíleného opatření, tak, aby 
v souladu se zájmy ochrany přírody mohla být péče o pozemky EVL (evropsky 
významné lokality) hrazena z Programu obnovy venkova na období 2014 – 2020, 

 

b) vládu České republiky, aby každá zákonná norma předložená ke schválení 
obsahovala dopady na kraje a obce v oblasti finanční a personální a o potřebné 
finanční prostředky byly navýšeny rozpočty dotčených krajů a obcí. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, 
 které se konalo dne 3. října 2014 v Kutné Hoře  

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou 
péči a cestovní ruch, které se konalo dne 3. října 2014 v Kutné Hoře, 

II. podporuje návrh ministerstva kultury, aby kulturní akce celostátního významu 
Pražské Quadrienale a Plzeň město kultury byly letos financovány mimo rozpočet 
ministerstva kultury ze státního rozpočtu, 

III. žádá ministerstvo pro místní rozvoj 

a) o detailní zprávu k průběhu přípravy zákona o cestovním ruchu a stanovení 
harmonogramu jednotlivých kroků vzhledem k zásadnímu významu tohoto 
zákona pro systémový rozvoj cestovního ruchu, 

b) aby z důvodu neexistence zákona o cestovním ruchu zřídilo pro rok 2015 dotační 
titul na podporu cestovního ruchu s cílem spolufinancování aktivity cestovního 
ruchu krajů a organizací cestovního ruchu v turistických oblastech, 

c) o účast Ing. Martiny Pavláskové, ředitelky odboru cestovního ruchu, na příštím 
jednání komise a předložení koncepce řízení oblasti,  

d) o účast ředitele České centrály cestovního ruchu – CzechTourism na příštím 
jednání komise a předložení koncepce řízení centrály,  

IV. uděluje záštitu sérii koncertů k ukončení II. světové války pořádané společností Mgr. 
Vladimír Koudelka, SPORTMEDIA, Hoštická 1, 642 00 Brno-Bosonohy, 

V. schvaluje uvolnění finančního příspěvku 10 000,- Kč pro akci dle bodu IV. a ukládá 
Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR uzavřít jménem AKČR smlouvu o 
propagaci AKČR na této akci. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo  
ve dnech 1. - 2. října 2014 v Lednici  

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu. 
  

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Výroční zpráva Asociace krajů České republiky za rok 2013 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. schvaluje Výroční zprávu Asociace krajů České republiky za rok 2013,  
 

II. ukládá Radku Polmovi, řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR, zajistit vydání Výroční 
zprávy Asociace krajů České republiky za rok 2013, její distribuci významným 
partnerům a zveřejnění na webových stránkách AKČR. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Změna v řízení odborných orgánů Rady AKČR - Komise Rady AKČR 

 pro prevenci kriminality a Integrovaný záchranný systém   
 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR  

 

I. pověřuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR a hejtmana Jihomoravského 
kraje, řízením Komise Rady AKČR pro prevenci kriminality a Integrovaný záchranný 
systém. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

 

Zápis z jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo 

 Dne 25. září 2014 v Hradci Králové 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR  

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 
25. září 2014 v Hradci Králové, 

 

II. souhlasí s úhradou stanovené sankce z prostředků fondu rezerv AKČR dle 

a) kontrolního zjištění MV č. 37/2013 k projektu „Metodická podpora 
protikorupčních aktivit krajů“ ve výši 249 552, 50 Kč, 

b) kontrolního zjištění MV č. 4/2014 k projektu „Koordinační centrum pro 
zavádění e-GOV v územní veřejné správě“ ve výši 32 486, 40 Kč, 
 

III. ukládá Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, zajistit převod prostředků podle 

bodu II. rozhodnutí. 
 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Aktuální vývoj v oblasti přípravy na nové programové období 2014 - 2020 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR  

I. bere na vědomí informaci o aktuálním vývoji v oblasti přípravy na nové 
programové období 2014 – 2020 včetně informace ohledně novely zákona č. 
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a o postupu vyjednávání 
s jednotlivými relevantními ministerstvy, 

 

II. žádá ministryni pro místní rozvoj, aby 

a) ve spolupráci s ministrem vnitra prosadila v rámci IROP možnost financovat 
potřeby zdravotnických záchranných služeb jako nedílné složky 
Integrovaného záchranného systému, 

b) ve spolupráci s ministrem kultury prosadila v rámci IROP možnost podpory 
přírodního a kulturního dědictví, muzeí a knihoven ve všech krajích ČR. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Zapojení regionálních rad regionů soudržnosti do implementace  
Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR  

I. trvá na zapojení regionálních rad regionů soudržnosti do implementace 
Integrovaného regionálního operačního programu, popř. dalších OP pro období 2014-

2020, 

II. žádá ministryni pro místní rozvoj,  
a) o podporu ve vyjednávání s Evropskou komisí připravovanému modelu 

implementace se zapojením regionálních rad regionů soudržnosti pro 
zabezpečení hladké a efektivní implementace IROP ve všech krajích ČR pro 
období 2014-2020, 

b) o prosazování zájmů ČR v jednání s Evropskou komisí s ohledem na fakt, že se 
jedná o právo každé členské země vytvořit vhodnou implementační strukturu při 
maximálním využití stávajících odborných administrativních kapacit, 

c) o nominaci zástupce za územní partnery do vyjednávacího týmu pro jednání 
s Evropskou komisí o programovém dokumentu IROP,  

 

III. nominuje jako zástupce za územní partnery do vyjednávacího týmu pro jednání 
s Evropskou komisí o programovém dokumentu IROP Ing. Davida Sventka, MBA, 
 

IV. ukládá členu Rady AKČR JUDr. Martinu Netolickému, Ph.D., hejtmanovi 
Pardubického kraje, projednat nominaci Ing. Davida Sventka, MBA, s ostatními 
územními partnery. 
 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Přenos a komunikace agentových systémů spadajících  
do gesce Ministerstva dopravy ČR  

  

Předseda Rady Asociace krajů ČR  

 

I. bere na vědomí doporučení Komise Rady AKČR pro informační technologie ve 
veřejné správě ze dne 20. října 2014 ke způsobu přenosu a komunikace agentových 
systémů spadajících do gesce Ministerstva dopravy ČR,  

 

II. žádá ministra dopravy a ministra vnitra o přehodnocení změny způsobu přenosu a 
komunikace agentových systémů spadajících do gesce Ministerstva dopravy ČR a 
zachování provozu těchto systémů prostřednictvím Centrálního místa služeb, resp. 

Komunikační infrastruktury veřejné správy. 
 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR 
 

ze dne: 30. října 2014 

 

Komunikace AKČR s Českou biskupskou konferencí 
 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR  

 

I. bere na vědomí informaci ve věci komunikace s Českou biskupskou konferencí, 

II. deklaruje, že nabídku pana kardinála Duky k setkání s hejtmany v rámci akce 
REGIONTOUR 2015 vnímá jako příslib uskutečnění jednání mezi Radou Asociace 

krajů ČR a reprezentanty všech církví a náboženských společností k projednání 
konkrétních návrhů spolupráce.  

  

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 




