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Z Á P I S 
z 18. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 4. funkčním období, 

které se konalo dne 16. ledna 2015 v Brně 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

 JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

 MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

 MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

 Mgr. Adriana Krnáčová, M. A., MBA, primátorka hl. m. Prahy 

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

 Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 

 Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

 PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

 Ing. Dan Ťok, ministr dopravy 

 Roman Šajchutdinov, vicepremiér Republiky Tatarstán, ministr informatizace a spojů 

s delegací  

 Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, PhD., ředitel centra AdMaS VÚT v Brně 

 Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 

 Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 

 Emílie Třísková, členka Rady Středočeského kraje 

 Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje 

 Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

 Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy 

 Mgr. Marta Valešová, MBA, vedoucí vyjednávacího týmu AKČR 

 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 

09.00 – 10.30   Zasedání Rady AKČR – projednávání materiálů 

10.30 – 13.00  Zasedání Rady AKČR – vystoupení hostů 

10.30 – 11.30  Ing. Dan Ťok, ministr dopravy 

12.00 – 12.15  Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, PhD., ředitel centra AdMaS VÚT v Brně 

12.15 – 13.00  Roman Šajchutdinov, vicepremiér republiky Tatarstán s delegací 

13.00 – 13.30  Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
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Zahájení jednání Rady Asociace krajů České republiky 

 

Předseda Rady JUDr. Michal Hašek přítomné přivítal na pravidelném zasedání Rady AKČR 

(dále jen „Rada“) v rámci veletrhů Go & Regiontour v Brně.  

 

Poděkoval členům Rady za aktivní účast na předcházejícím společném jednání se zástupci 

církví, České biskupské konference a Ekumenické rady církví, prvním za dobu fungování krajů 

a podtrhl výsledky jednání: i) nastavení dlouhodobé spolupráci s regionálními stálými 

konferencemi v oblasti EU dotací, kdy zástupce církví bude plnit roli stálého hosta, ii) 

spolupráce v oblasti sociálních služeb s cílem nastavení víceletých programů financování 

těchto služeb a iii) nastavení systému komunikace mezi vedením kraje a zástupci církví 

s využitím dobré praxe Pardubického kraje.   

 

K programu uvedl, že kromě stálé agendy na dnešním zasedání vystoupí ministr dopravy, 

delegace Republiky Tatarstán, zástupci Vysokého učení technického v Brně a prezident Svazu 

průmyslu a dopravy ČR. Poté byl program konsenzuálně schválen.  

 

 

A. Projednávání materiálů předložených Radě AKČR 

Předseda Rady JUDr. Michal Hašek přivítal novou členkou Rady, primátorku hlavního města 

Prahy, Adrianu Krnáčovou. Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, kolegům oznámil, že 

se jedná o jeho poslední zasedání v pozici člena Rady, protože ve funkci hejtmana k 31. lednu 

2015 končí, poděkoval jim za podnětnou spolupráci a popřál všechno dobré do budoucna. 

Členové Rady vyjádřili přání, aby hejtman Novotný pracoval v orgánech Asociace krajů ČR 

nadále. Následně všichni přítomní vzdali hold Janu Palachovi minutou ticha. 

 

 

Informace předsedy: 

Předseda Rady JUDr. Hašek kolegy informoval, že zasedání Rady ve Středočeském kraji se 

neuskuteční v plánovaném termínu z důvodu jarních prázdnin. Hledá se náhradní termín. Na 

jednání by měla být pozvána ministryně pro místní rozvoj, ministr kultury a ředitelka 

Národního památkového ústavu. Hlavní témata budou památková péče a podpora cestovního 

ruchu. V rámci zasedání Rady 16. a 17. dubna ve Hlučíně bude pozván ministr vnitra, ministr 

obrany, a ředitelé složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Na zasedání 

Rady 4. a 5. června ve Zlínském kraji bude pozván ministr zemědělství, ministr životního 

prostředí, prezident agrární komory, ředitel Lesů ČR s.p. a ředitele Státního zemědělského 

intervenčního fondu. Hejtmani se shodli na nutnosti uspořádat mimořádné zasedání Rady 

věnované čerpání evropských fondů a požádali primátorku Krnáčovou o jeho organizaci 

v Praze. Předseda Rady JUDr. Michal Hašek kolegy seznámil se závěry jednání Bezpečnostní 

rady státu, které se účastnil společně s hejtmany Netolickým a Mišákem. Bylo dojednáno, že 

hejtmani by měli obdržet aktualizovaný seznam skladišť munice a trhavin, vyjma skladů ve 

vlastnictví Armády ČR, na které se nevztahuje zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

Co se týče aktualizace havarijních a krizových plánů krajů, krajští policejní ředitelé a ředitelé 

Hasičských záchranných sborů krajů by měli být v pravidelném kontaktu s hejtmany. 
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Projednávání materiálů:  

K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Předseda Rady JUDr. Michal 

Hašek uvedl tisk Rozhodnutí předsedy; usnesení Rady č. 162 k tisku bylo konsenzuálně 

schváleno. O jednání Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči informoval 

v nepřítomnosti hejtmana Petery ředitel kanceláře AKČR Polma, seznámil s doporučením 

komise udělit záštitu vydání publikace Špalíček výlety pro každý den a soutěži Biblioweb a 

jednat s ministryní pro místní rozvoj s cílem zajištění stabilního legislativního prostředí pro 

oblast cestovního ruchu; k tisku bylo konsenzuálně přijato usnesení Rady č. 163. Hejtman Půta 

sdělil, že Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu shledala současnou podobu 

návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole za nevyhovující, kdy auditní a kontrolní postupy 

navržené předlohou jsou v prostředí samospráv v zásadě nerealizovatelné a neodpovídají 

potřebám samospráv. Komise doporučila Radě, ve shodě se stanoviskem Komise Rady AKČR 

pro financování a majetek krajů a Grémia ředitelů krajských úřadů, jednat s ministerstvem 

financí o vrácení návrhu do fáze věcného záměru. Předseda Rady JUDr. Michal Hašek 

navrhnul otázku probrat i na pravidelném setkání se zástupci Svazu měst a obcí po volbě 

nového vedení svazu. K tisku bylo konsenzuálně přijato usnesení Rady č. 164. Hejtman 

Běhounek informoval o potřebě jednat s ministerstvem zdravotnictví s cílem uzákonit, aby 

ohledání zemřelého byla vymahatelná povinnost každého registrovaného lékaře, protože 

většina z nich ohledání odmítá. Další bod pro jednání s ministerstvem je zohlednění 

problematiky záchytných stanic v připravované novele zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních 

k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami. Kraje v dané věci obdržely stanovisko ombudsmanky Anny Šabatové, která požaduje 

změny ve fungování záchytných stanic. Jednání je potřeba vést také s Radou vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky. K reformě psychiatrické péče hejtman Běhounek uvedl, že 

zatím není známo, jakým způsobem bude z prostředků evropských fondů financována, 

k dispozici by ale mělo být cca 4,5 mld. Kč. Původně plánovaný přesun pacientů z léčeben do 

center duševního zdraví se nejeví jako ideální, z důvodu nedostatku psychiatrů. Požádal členy 

Rady, aby situaci ohledně počtu psychiatrů ve svém kraji monitorovali. Na dotaz předsedy 

Rady JUDr. Michala Haška k úhradové vyhlášce pro rok 2015 reagoval, že prostředky určené 

na záchrannou službu byly navýšeny o 300 mil. Kč. Poskytnul členům Rady materiál Stav 

hospodaření krajských nemocnic za rok 2014 (stav k 30. listopadu, je přílohou zápisu) a 

vyjádřil přesvědčení, že díky úhradové vyhlášce pro rok 2015 by kraji zřizované nemocnice 

neměly mít problém s naplněním provozu, mezd a kompenzace výpadku zdravotnických 

poplatků. K tisku bylo konsenzuálně přijato usnesení Rady č. 165.  

 

Evropské fondy: 

Hejtman Netolický kolegy informoval o konání regionálních stálých konferencí. Tyto proběhly 

již ve všech krajích a Národní stálá konference by se měla sejít 23. ledna 2015. Sdělil, že 

obdržel předběžnou informaci o plánu ministryně pro místní rozvoj navštívit jednotlivé kraje, 

chce k setkání přizvat také zástupce centrál cestovního ruchu. Předseda Rady JUDr. Michal 

Hašek Kancelář AKČR požádal, aby zjistila přesný plán návštěv a doporučila kanceláři 

ministryně možné termíny konzultovat s kraji, aby nedošlo k případným nedorozuměním. Marta 

Valešová prezentovala Aktuální informaci Vyjednávacího týmu AKČR. Členy Rady seznámila 

se situací projektu Evropských domů, kdy většina krajů již má vybranou budovu, kde by mohla 

instituce sídlit. Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) plánuje připravit analýzu, 

která by stanovila výší nájmu placeného krajům. Materiál bude v blízké dobé předložen na 

jednání vlády. Předseda Rady JUDr. Michal Hašek upozornil na fakt, že informace z MMR se 

neustále mění a Jihomoravský kraj projekt pozastavil do doby, než bude znám přesný způsob 
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financování a fungování domů. Náměstek Grüner poukázal na fakt, že některé z relevantních 

institucí neplánují být součástí projektu a do domů se přestěhovat. Hejtman Novotný kritizoval 

podmínku, aby instituce sídlila v krajském městě, kdy Karlovy Vary takovou budovu nevlastní. 

Hejtmani krajů (Pardubický, Liberecký, Královéhradecký a Zlínský) potvrdili, že se zřízením 

Evropského domu počítají bez ohledu na prostředky z evropských fondů. Marta Valešová 

upozornila, že prostředky z OP TP v rámci budoucího programového období bude možné na 

rekonstrukci budov použít, jenom když se do projektu zapojí všechny kraje. Členové Rady se 

shodli, že projekt Evropských domů podporují, žádají ale od MMR jasné a přijatelné podmínky 

financování. K tématu tzv. kotlíkových dotací Marta Valešová uvedla, že ministerstvo životního 

prostředí (dále jen „MŽP“) má snahu uvolnit prostředky z Operačního programu Životní 

prostředí, které by kraje formou grantů mohly čerpat. MŽP zatím grantové schéma nedodalo a 

není vyřešena otázka kofinancování, garance udržitelnosti za jednotlivé domácnosti a 

požadavek Evropské komise (dále jen „EK“) na výměny za ekologičtější varianty. Dále 

informovala o diskusi k územní dimenzi v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu (dále jen „IROP“) a Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělání (dále je „OP 

VVV“), kdy existuje pracovní skupina ke vzdělávání fungující v rámci regionálních stálých 

konferencí. Tato skupina bude využita v rámci OP VVV jako odborná skupina pro sestavování 

krajských akčních plánů v oblasti vzdělávání. Na podobném principu by mohla územní dimenze 

fungovat i v dalších operačních programech. Sdělila, že implementační struktura je v krajích 

připravena a jsou v ní zastoupeni partneři, kteří mají zájem se o důležitých tématech jednat. 

Požádala hejtmany, kteří se účastní Národní stálé konference, aby v tomto duchu informovali 

zástupce řídících orgánů. K IROP uvedla, že EK by v blízké době měla sdělit své připomínky. 

Hejtmani vyjádřili nesouhlas s krácením prostředků určených na Zdravotnickou záchrannou 

službu o 1 mld. Kč. Předseda Rady JUDr. Michal Hašek v dané souvislosti upozornil na sporná 

kritéria čerpání evropských prostředků pro hasiče, kdy prostředky mohou čerpat dle kritérií 

ministerstva vnitra jen vybrané sbory resp. obce. Hejtmani se jednoznačně vyjádřili pro 

možnost celoplošného čerpání těchto prostředků na území ČR. Předseda Rady navrhl 

stanoviska podpořit také usnesením Rady, zahrnujícím i požadavek na stanovení jasných 

závazných podmínek MMR k otázce Evropských domů. Usnesení Rady č. 166 bylo 

konsenzuálně schváleno. K úřadům regionálních rad Marta Valešová uvedla, že MMR při 

jednání s EK trvá na jejich využití, podmiňuje to ale změnou zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře 

regionálního rozvoje. Předseda Rady JUDr. Michal Hašek navrhl obrátit se dopisem přímo na 

EK, jak v otázce podpory využití kapacit úřadů regionálních rad, tak v otázkách čerpání 

prostředků pro záchrannou službu a dobrovolné hasiče. Marta Valešová doporučila vyčkat na 

připomínky EK.  

 

Různé: 

Hejtman Novotný informoval, že funkční období Výboru regionů skončilo. Ustanovující 

zasedání nového výboru by mělo být 12. nebo 13 února. Předseda Rady JUDr. Hašek navrhl, 

aby Hejtman Novotný dále pracoval jako vedoucí delegace, zároveň by se stal stálým hostem 

jednání Rady AKČR. V dané věci hejtmani konsenzuálně přijali usnesení Rady č. 167. Hejtman 

Mišák kolegům sdělil, že na základě minulého jednání Rady ve Zbirohu připravil podkladový 

materiál ke změně daňových výnosů na obyvatele pro jednotlivé kraje. Materiál slíbil kolegům 

zaslat, zároveň trvá na otevření diskuse k dané otázce na některém z příštích zasedání Rady. 

Hejtman Běhounek členy Rady informoval o nutnosti modernizovat stávající videokonferenční 

systém, zároveň by bylo vhodné, jak z finančních tak koncepčních důvodů, aby roli integrátora 

plnila do budoucna Kancelář Asociace krajů ČR; centrální technologie by byla umístněná 

v Kraji Vysočina.  Předpokládaná hodnota systému je cca 6 mil. Kč, tj. cca 500 tis. Kč na kraj. 

Vyzval hejtmany k vyjádření se do 30. ledna 2015. Dále se na členy Rady obrátil se žádostí o 
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podporu pokračování projektu „Kraje pro bezpečný internet“. Předseda Rady JUDr. Hašek 

hejtmana Běhounka požádal, aby ve spolupráci s Kanceláří AKČR připravil ke zmíněným 

záležitostem tisky, které Kancelář AKČR rozešle ke schválení v korespondenčním hlasování. 

Doplnil, že shoda na pořízení videokonferenčního systému musí být konsenzuální. 

 

 

B. Vystoupení hostů:  

Předseda Rady JUDr. Michal Hašek přivítal ministra dopravy Dana Ťoka. Ministr poděkoval 

za pozvání a otevřel otázku železniční dopravy. Informoval, že Správa železniční dopravní cesty 

(dále jen „SŽDC“) bude v stávajícím programovém období schopna vyčerpat prostředky z 

Operačního programu Doprava, znamená to ale více oprav a výluk. Požádal hejtmany o 

podporu v informovanosti cestujících. K železničním přejezdům uvedl, že ministerstvo dopravy 

(dále jen „MD“) preferuje jejich zrušení. Mělo by to vést k větší bezpečnosti a zrychlení 

železniční dopravy. Vznesl požadavek, aby kraje záměr podpořily u obcí a stavebních úřadů. 

Předseda Rady JUDr. Michal Hašek sdělil, že kraje budou v dané věci postupovat v rámci 

zákona. V otázce řešení financování dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou obě 

strany vyjádřily přání vytvořit ve spolupráci s Komisí Rady AKČR pro dopravu pracovní 

skupinu, která se bude otázkou financování po roce 2019 zabývat. Systém jednání by měl být 

domluven do 31. května, tohoto roku. K zimní údržbě silnic I. třídy ministr uvedl, že MD 

plánuje nová výběrová řízení, legislativa ale neumožňuje pokračovat v zavedeném systému. 

Hejtman Netolický informoval o jednání s bývalým ministrem dopravy Antonínem Prachařem, 

kdy kraje představily návrh novely zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kdy 

údržbové činnosti na silnicích I. třídy by mohly být svěřeny krajům jako služba veřejného 

zájmu. Ministr Ťok uvedl, že se s návrhem musí nejdřív seznámit, aby mohl zaujat stanovisko. 

Sdělil, že v legislativním plánu není v tuto chvíli počítáno s tím, že by mělo dojít k legislativní 

úpravě z iniciativy vlády, nicméně existuje možnost poslanecké iniciativy nebo pozměňovacího 

návrhu k legislativě. Předseda Rady JUDr. Michal Hašek nabídl součinnost Komise Rady 

AKČR pro dopravu pro urychlení postupu. Minstr informoval, že ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury (dále jen „SFDI“) budou uvolněny prostředky ve výši 4,6 mld. Kč, určeny na 

údržbu a opravy silnic II. a III. třídy. Hlavní město Praha obdrží 200 mil. Kč, mezi ostatní kraje 

bude rozděleno 4,4 mld. Kč. Pravidla pro čerpání jsou krajům k dispozici, prostředky budou 

rozděleny na základě délky silniční sítě. Podmínkou MD je, aby veškerá výběrová řízení byla 

vysoce transparentní. Záležitost byla probrána také s předsedou Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže a zveřejnění všech výběrových řízení není v rozporu se zákonem 

č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  Finální částku ještě musí potvrdit Správní výbor SFDI, 

mělo by k tomu dojít 23. ledna. Předseda Rady JUDr. Michal Hašek za uvolněné prostředky 

poděkoval, a sdělil, že kraje považují za důležité, aby prostředky určené na údržbu a opravy 

silnic II. a III. třídy byly uvolňovány pravidelně. Navrhl zřízení speciálního dotačního titulu v 

rámci SFDI, nebo vyčlenění části spotřební daně k tomuto účelu. Předseda Rady JUDr. Michal 

Hašek dále požádal ministra dopravy o podporu regionální letecké dopravy, kdy současná 

koncepce civilního letectví směruje k významné podpoře především letiště Václava Havla 

v Praze, co může vést k likvidaci konkurence a potažmo regionálních letišť. K mýtu na 

krajských silnicích uvedl, že kraje nebudou požadovat jeho zavedení; preferují vysokorychlostní 

vážení nebo jeho kombinaci s dalšími opatřeními, které by chránily souběžné úseky silnic 

s dálnicemi. Ministr informoval o záměru nerozšiřovat stávající mýtný systém na silnice I. a 

nižších tříd, ale řešení uvedeného vidí ve využití nové zákazové značky vjezdu pro tranzitní 

dopravu, která je obsažena v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Hejtman 

Běhounek požádal ministra, aby o výlukách v železniční dopravě byly kraje informovány 

s dostatečným časovým předstihem. Hejtman Zimola zmínil, že Jihočeský kraj požádal o 
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možnost vyjmout dálniční obchvat města České Budějovice ze zpoplatněných úseků silnic. 

Kamiony se úseku vyhýbají a neúměrně zatěžují silnice ve městě. Uznal, že cesta výjimky není 

nejvhodnější, navrhl otevřít systémovou diskusi k tématu nezpoplatňovat dálničních úseky, které 

slouží jako obchvaty měst. Ministra se dotázal na převod majetku Českých drah (dále jen 

„ČD“) a SŽDC na obce (konkrétně nádraží České Budějovice). Dle slov ministra zatím probíhá 

debata jak majetek ocenit, EK požaduje výnosovou metodu, která je časově náročnější oproti 

metodě veřejné podpory. Hejtman Rozbořil zdůraznil důležitost výstavby páteřní sítě silnic a 

pozval ministra na jednání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se uskuteční v únoru. 

Náměstek Grüner požádal o zrychlení prací na vysokorychlostním železničním spojení do 

Německa a také upozornil na množství budov v Plzeňském kraji ve vlastnictví SŽDC a ČD, 

které obce nemohou rekonstruovat do doby, než se stanou jejich vlastníky. Náměstek Dolínek 

vyzdvihnul důležitost integrace Pražské a Středočeské dopravy. Hejtman Netolický seznámil se 

situací silnice I/35, která je extrémně přetížena kamionovou dopravou a mohla by být jednou ze 

silnic první třídy, na které by se mýto platilo. Vyzdvihl důležitost splavnění úseku Labe: Přelouč 

– Pardubice. Ministr připustil zpoplatnění v budoucnu, k splavnění uvedl, že je vázáno na 

splavnění Labe jako celku. Hejtman Novotný se připojil ke kolegům a kritizoval dlouhodobé 

neřešení otázky převodu nádraží, v Karlovarském kraji se jedná zejména o nádraží v Karlových 

Varech, v Chebu a v Sokolově. Ministra požádal o zvážení konceptu krajské dálniční známky. 

Předseda Rady JUDr. Michal Hašek ministru poděkoval za návštěvu a vyhlásil krátkou 

přestávku.  

 

Místopředseda Rady hejtman Zimola přivítal Zdeňka Dufka ředitele výzkumného centra AdMaS 

Vysokého učení technického v Brně. Ten členům Rady představil hlavní náplň činnosti centra, 

tj. výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií. 

Možnou spolupráci s kraji vidí hlavně v oblasti aplikace silničního výzkumu. Na závěr 

prezentace poděkoval hejtmanům za možnost vystoupit na jednání Rady. 

 

Předseda Rady JUDr. Michal Hašek přivítal delegaci republiky Tatarstán vedenou 
vicepremiérem a, ministrem informatizace a spojů Romanem Šajchutdinovem. Vicepremiér 

uvedl prezentaci E-government v republice Tatarstán. Seznámil s vývojem a implementací 

jednotného systému elektronické správy dokumentů a rozvojem elektronických služeb 

(prezentace je přílohou zápisu). Předseda Rady JUDr. Michal Hašek vyjádřil přání, aby Česká 

republika pokročila v realizaci informatizace veřejné správy a poděkoval vicepremiérovi za 

přínosnou prezentaci, zároveň vyjádřil potěšení nad skutečností, že Republika Tatarstán je 

partnerským regionem Jihomoravského kraje. 

 

Předseda Rady JUDr. Michal Hašek přivítal prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR 

Jaroslava Hanáka. Prezident Hanák poděkoval členům Rady za činnost v tripartitě v průběhu 

minulého roku a vyzdvihnul její zlepšení. Informoval o zahájení roku průmyslu a technického 

vzdělávání, jehož cílem je zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky a 

o technické obory. Akce by měla přispět k prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti 

vzdělávání a povzbudit zájem škol i firem o spolupráci. Partnery projektu jsou ministerstvo 

školství mládeže a tělovýchovy, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo práce a 

sociálních věci, zástupci akademické sféry a významných firem. Členy Rady požádal o podporu 

projektu a o účast na akcích, které budou v jejich regionech pořádané v rámci roku průmyslu a 

technického vzdělávání. Hejtmani se shodli, že technické školství dlouhodobě podporují, ne 

všechny firmy jsou i přes deklarovanou podporu schopné skutečně přispět k rozvoji tohoto typu 

školství a žáky do provozu firmy integrovat. Dalším problémem je velká početnost soukromých 

vysokých škol humanitního směru, které produkují neuplatnitelné absolventy. Obě strany se 
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shodly na nutnosti podpory a spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury a nutnosti urychlené 

novelizace zákona o veřejných zakázkách a stavebního zákona. Vyjádřily naději, že vláda najde 

způsob jakým opravy silnic II. a III. třídy financovat systémově, aby plánovaný příspěvek ze 

SFDI nebyl jednorázovým. Předseda Rady JUDr. Michal Hašek na závěr nabídl Svazu 

průmyslu a dopravy ČR součinnost krajů v rámci zahraniční spolupráce. Prezident Hanák 

poděkoval a zároveň požádal hejtmany o podporu obchodní spolupráce s regiony Ruské 

federace a Česko-Ruské smíšené obchodné komory. Poté předseda Rady JUDr. Michal Hašek 

zasedání ukončil. 

 
Zapsala: Zuzana Lištiaková 

V Brně dne 16. ledna 2015 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 162 

ze dne: 16. ledna 2015 

 

 

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

od 21. listopadu 2014 do 8. ledna 2015 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- dopis řediteli odboru práva veřejných zakázek a koncesí na MMR ve věci 
nominace zástupců Asociace krajů ČR do Pracovní skupiny pro veřejné zakázky (čj: 

157-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi zemědělství s žádostí o zařazení zástupce AKČR do 

mezirezortního týmu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí 

k řešení problematiky sucha v krajině (čj: 372-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR výstavě českého skla Concerto Classico (čj: 

380-1/AKČR/2014 

- dopis náměstkyni ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace společného 

zástupce územních partnerů do vyjednávacího týmu Integrovaného regionálního 

operačního programu (čj: 398/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR kampani HLEDÁME RODIČE (čj: 

403/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR VI. ročníku gastronomického festivalu GRAND 

RESTAURANT FESTIVAL, který se uskuteční v období od 15. ledna do 28. 

února 2015 (čj: 406-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR XI. ročníku celorepublikové soutěže k 

zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu „Vědomostní olympiáda Cechu 

topenářů a instalatérů ČR" (čj: 414-1/AKČR/2014) 

- dopis řediteli odboru strategie Ministerstva dopravy ve věci nominace zástupce 

Asociace krajů ČR do expertní skupiny pro tvorbu „Koncepce letecké dopravy“ 

(418-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi vnitra ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR do 

Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve 

veřejné správě (čj: 419/AKČR/2014) 



 
- dopis zdravotním pojišťovnám ve věci návrhu zástupců AKČR k jednání o 

úhradovém dodatku ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské 

péče na rok 2015, zejména jednání o navýšení hodnoty bodu pro rok 2015 za 

poskytovanou zdravotní péči v PZSS, autorské odbornosti 913 (čj: 

422/AKČR/2014) 

- dopisy středním školám se stanoviskem AKČR se zapsáním nových oborů do 

rejstříku škol a školských zařízení (čj: 396-1;402-1;148-1;338-1;331-

1/AKCR/2014) 

- dopis ministrovi financí a předsedovi vlády ve věci připomínek AKČR k návrhu 

zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě (čj: 428/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi dopravy se seznamem aktuálních témat a pozvání na 18. zasedání 

Rady AKČR (čj: 436/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů XVIII. ročníku mezinárodní konference Internet ve 

státní správě a samosprávě (ISSS 2015), (čj: 437-1/AKČR/2014) 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 163 

ze dne 16. ledna 2015 

 

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

 které se konalo dne 27. listopadu 2014 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 27. listopadu 2014 v 

Praze, 

 

II. souhlasí s  
a) udělením záštity vydání publikací Špalíček výletů pro každý den, vydaný 

nakladatelství Soukup a David v mutacích pro jednotlivé kraje, 

b) udělením záštity 16. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky knihoven 

BIBLIOWEB 2015, pořádané Svazem knihovníků a informačních 

pracovníků České republiky, 

c) s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akci BIBLIOWEB 

2015, 

 

III. pověřuje člena Rady a hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Peteru 

jednáním s ministryní pro místní rozvoj s cílem zajištění stabilního legislativního 

prostředí pro oblast cestovního ruchu, v zájmu organizačního a finančního 

zajištění jeho dalšího rozvoje jako významného ekonomického odvětví státu a 

jeho regionů. 

 

IV. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu 

o propagaci AKČR na akci uvedenou v bodě II. b. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 164 

ze dne: 16. ledna 2015 

 

 

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

ve dnech 8. - 9. prosince 2014 v Hradci Králové  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo 

ve dnech 8. - 9. prosince 2014 v Hradci Králové. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 165 

ze dne 16. ledna 2015 

 

Zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo  

dne 25. listopadu 2014 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se 

konalo 25. listopadu v Praze, 

 

II. pověřuje  
a) 1. místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka k jednání s 

Ministerstvem zdravotnictví ČR k řešení otázky ohledání zemřelého s cílem 

uzákonit, aby ohledání zemřelého byla vymahatelná povinnost každého 

registrovaného praktického lékaře, 

 

b) 1. místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka a člena Rady AKČR 

Oldřich Bubeníčka k jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Radou vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky k řešení problematiky záchytných stanic v 

krajích, v nich poskytovaných služeb a spolupráce s policií na transportu 

pacientů do záchytných stanic, s cílem zohlednit problematiku záchytných 

stanic v připravované novele zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 166 

ze dne 16. ledna 2015 

 

Aktuální informace Vyjednávacího týmu 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí aktuální informaci Vyjednávacího týmu AKČR o stavu přípravy 

na nové programové období EU, 

 

II. vítá iniciativu ministerstva pro místní rozvoj ke zřízení Evropských domů a žádá jej 

o stanovení jasných platných podmínek pro jejich vznik a fungování, stanovených 

na partnerském základě, 

 

III. doporučuje svým členům zřízení Evropských domů dle místních podmínek, 

 

IV. nesouhlasí  
a) se snížením prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 

určených pro Zdravotnickou záchrannou službu, 

  

b) se stanovenými kritérii pro čerpání prostředků z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro hasičské sbory a žádá jejich nové nastavení, které 

umožní čerpat tyto prostředky celoplošně, 

 

V. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu AKČR, k jednání s předsedou vlády ČR 

a ministrem vnitra o novém teritoriálním rozdělení prostředků z IROP pro hasičské 

sbory.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 167 

ze dne 16. ledna 2015 

 

Vedení krajské části národní delegace ve Výboru regionů EU 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. pověřuje PaedDr. Josefa Novotného vedením krajské části národní delegace ve 

Výboru regionů EU pro léta 2015 – 2020, 

 

II. ukládá PaedDr. Josefu Novotnému pravidelně informovat na zasedáních Rady 

AKČR o závěrech z jednání Výboru regionů EU. 

 

 

   

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 




