












 

 

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 204 

ze dne: 18. září 2015 

 

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí 

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. odmítá jako celek návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a doporučuje 

Ministerstvu financí ČR jeho přepracování, 

 

II. zmocňuje Václava Šlajse, předsedu Komise Rady AKČR pro financování a majetek 

krajů a hejtmana Plzeňského kraje, ke sdělení stanoviska AKČR Ing. Andreji 

Babišovi, 1. místopředsedovi vlády ČR a ministru financí.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 205 

ze dne 18. září 2015 

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

dne 9. září 2015 v Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 9. září 

2015 v Olomouci, 

b) informaci o návrzích čerpání finančních prostředků při modernizaci 

železničních kolejových vozidel v rámci OPD II pro období 2014 – 2020, 

c) informaci o stavu zajištění zimní údržby silnic I. třídy u Libereckého, 

Královehradeckého, Zlínského, Středočeského kraje a Kraje Vysočina, 

d) úpravu pravidel při čerpání finančních prostředků SFDI na opravy a 

rekonstrukce mostů a silnic II. a III. třídy v roce 2015, kdy SFDI nově 

umožňuje převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do roku 

2016, 

e) dosavadní stav jednání o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti 

regionální železniční dopravou po roce 2019, 

  

II. deklaruje 
a) zájem na dokončení dohody o zajištění stabilního financování dopravní 

obslužnosti regionální železniční dopravou po roce 2019 za podmínky: 

1) formálního ujištění vlády ČR o podpoře národního dopravce po roce 

2019 s definicí právního postupu potvrzeného ze strany Úřadu na 

ochranu hospodářské soutěže za  podpory krajů v rovině právní a 

mediální, 

2) fixní doby trvání memoranda na10 let, 

3) navýšení státního příspěvku min. o  0,5 mld. Kč, 

b)  že všechny kraje vyčerpají svoje alokace v programu oprav a rekonstrukce 

mostů a silnic II. a III. tříd SFDI bez zbytku do konce roku 2015,   

 

III. žádá vládu ČR o vyčlenění 3 mld. Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2016 ve prospěch krajů na opravy a rekonstrukce mostů a silnic 

II. a III. třídy,  

 

IV. zmocňuje  
a) JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR a hejtmana Jihomoravského 

kraje, a Ing. Jiřího Rozbořila, předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu a 

hejtmana Olomouckého kraje, k jednání s vládou ČR ve věci dohody o 

regionální železniční dopravě po roce 2019, 

b) JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR a hejtmana Jihomoravského 

kraje, Ing. Jiřího Rozbořila, předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu a 

hejtmana Olomouckého kraje, a Bc. Lubomíra France, hejtmana 



  

  

Královéhradeckého kraje, k předložení návrhu rozdělení navýšeného státního 

příspěvku mezi kraje, 

c) Ing. Věru Fuksovou, tajemnici Komise Rady AKČR pro dopravu, 

zajišťováním spolupráce AKČR s Českou asociací organizátorů veřejné 

dopravy, 

 

V. doporučuje krajům a jimi řízeným organizacím při jednáním s ministrem dopravy 

trvat na navýšení limitní ceny za výkon na 44 Kč za 1 km jako podmínky pro 

akceptaci výzev ministerstva dopravy na uzavření smlouvy s kraji formou JŘBÚ, 

 

VI. ukládá Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, aby zajistil zpracování 

analýzy a návrhů řešení na téma legislativně-technická opatření proti poškozování 

komunikací 2. a 3. třid v návaznosti na zavedení mýtného na regionálních 

komunikacích a závěry poskytl krajům k využití. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 206 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

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

v období od 30. května 2015 do 10. září 2015 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a) Rozhodnutí předsedy AKČR č. 07 ve věci změny zástupců Olomouckého kraje 

v komisi Rady AKČR pro IZS (čj: 219-1/AKČR/2015) 

b) dopis ministrovi zemědělství s žádostí o úpravu podmínek údržby podmáčených a 

rašelinných luk v rámci agroenvironmentálně - klimatických opatření (čj: 

184/AKČR/2015) 

c) Společný dopis se SMOČR ministrovi životního prostředí s 

problematikou Operačního programu Životní prostředí 2014+ (dále jen „OPŽP“) 

a jeho návaznosti na schválené nebo připravované změny v oblasti odpadového 

hospodářství (čj: 225/AKČR/2015) 

d) udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 

2016, který se uskuteční v termínu 18. až 21. února 2016 (čj: 228-1/AKČR/2015) 

e) dopis náměstkovi ministra zdravotnictví ve věci nominace zástupců Asociace krajů 

České republiky do Pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání (čj: 

227-1/AKČR/2015) 

f) Rozhodnutí předsedy AKČR č. 08 ve věci změny zástupců Plzeňského kraje 

v komisi Rady AKČR pro IZS (čj: 206-1/AKČR/2015) 

g) udělení záštity Asociace krajů ČR kulturní a společenské akci MISS GYPSY 2015, 

která se uskuteční 5. prosince 2015 v Ostravě (čj: 223-1/AKČR/2015) 

h) udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhům cestovního ruchu GO a 

REGIONTOUR 2016, které se uskuteční v termínu 14. až 17. ledna 2016 (čj: 239-

1/AKČR/2015) 

i) dopis předsedovi vlády a ministrovi financí s velmi naléhavou žádostí o 

dofinancování sociálních služeb ještě v letošním roce (čj: 240/AKČR/2015) 

j) dopis hlavnímu řešiteli připravovaného projektu UK v Praze s potvrzením zájmu o 

využití výsledků projektu „Hodnocení a modelování dostupnosti primární 

zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR“ (čj: 237-

1/AKČR/2015) 



  

  

k) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci pozměňovacího návrhu zákona č. 

248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (čj: 236-1/AKČR/2015) 

l) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci nominace zástupců Asociaci krajů České 

republiky do Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního 

programu pro období 2014 – 2020 (čj: 230-1/AKČR/2015) 

m) dopis ministrovi dopravy ve věci nominace zástupce Asociace krajů ČR do Rady 

vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu (čj: 254-1/AKČR/2015) 

n) dopis ředitelce odboru realizace programů ESF MPSV ve věci nominace zástupců 

Asociace krajů České republiky do Programového partnerství pro komunitně 

vedený místní rozvoj Operačního programu Zaměstnanost (čj: 249-1/AKČR/2015) 

o) dopis generální ředitelce Svazu průmyslu a dopravy ČR ve věci projektu 

„Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých 

problémů v oblasti lidských zdrojů“ (čj: 173-2/AKČR/2015) 

p) dopis ministryni školství ve věci nominace zástupců Asociace krajů České 

republiky do Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 2014 – 2020 (čj: 86-2/AKČR/2015) 

q) dopis ministryni školství ve věci nominace zástupců Asociace krajů České 

republiky do pracovních skupin Monitorovacího výboru Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 (čj: 86-3/AKČR/2015 

r) dopis předsedovi vlády a ministrovi financí ve věci poděkování za uvolnění 

finančních prostředků ve výší 720 mil. Kč určených na dofinancování sociálních 

služeb pro rok 2015 (čj: 279/AKČR/2015) 

s) dopis předsedovi vlády s požadavky krajů na státní rozpočet pro rok 2016 (čj: 

280/AKČR/2015) 

t) dopis náměstkyni ministryně práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupce 

Asociace krajů České republiky do Výběrové komise Ministerstva práce a 

sociálních věcí pro Dotační program na podporu veřejně účelných aktivit 

seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností (čj: 263-

1/AKČR/2015) 

u) společný dopis se SMOČR ministrovi vnitra k otázce komunikace bezpečnostních 

složek se zástupci krajů a obcí v krizových a mimořádných situacích 

(čj:285/AKČR/2015) 

v) udělení záštity Asociace krajů ČR 24. ročníku odborné degustační soutěže Zlatý 

pohár PIVEX – PIVO 2016 a 3. ročníku soutěže Zlatý soudek PIVEX 2016, s 

odbornou garancí Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského Praha (čj: 281-

1/AKČR/2015) 

w) udělení záštity Asociace krajů ČR XXII. ročníku mezinárodní klavírní soutěže 

AMADEUS 2015, která se bude konat ve dnech 22. -24. října 2015 v Besedním 

domě v Brně (čj: 282-1/AKČR/2015) 



  

  

x) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci nominace zástupce Asociace krajů ČR 

do Oponentní skupiny pro Jednotné metodické prostředí (čj: 289-1/AKČR/2015) 

y) udělení záštity Asociace krajů ČR XXIV. ročníku dějepisné soutěže studentů 

gymnázií České republiky a Slovenské republiky, pořádanou Nadačním fondem 

Gaudeamus v Chebu dne 26. listopadu 2015 (čj: 224-1/AKČR/2015) 

z) udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Anketa Dobrovolní hasiči roku (čj: 

297-1/AKČR/2015) 

aa) udělení záštity Asociace krajů ČR soutěži Nejkrásnější náměstí či náves, 

pořádanou společností Magnus Regio s.r.o., s vyhlášením vítězů dne 24. listopadu 

2015 v Brně na odborné konferenci Moravské obce a města 2015 (čj: 177-

1/AKČR/2015) 

bb) dopis ministrovi průmyslu a obchodu ve věci podpory nadaných studentů a 

lidských zdrojů pro vědu a zaměstnavatelskou sféru z postsovětských zemí nebo 

z oblasti Balkánu (čj: 054-1/AKČR/2015) 

cc) dopis předsedovi vlády s informací o zcela zásadním a precedentním rozhodnutí 

soudu ve věci vydávání majetku církvím a náboženským společnostem dle zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými 

společnostmi (čj: 278-2/AKČR/2015) 

dd) dopis náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje se Závěrečnou zprávou o 

čerpání peněžitého daru na činnost pobočky Kanceláře AKČR ve výši 500 tis. Kč 

(čj:296-AKČR/2015) 

ee) dopis ministrovi vnitra ve věci nominace zástupce AKČR do dozorčí rady s.p. 

Česká pošta (čj: 302/AKČR/2015) 

ff) dopis předsedovi vlády ve věci přehledu soudních sporů vedených církvemi nebo 

náboženskými společnostmi proti jednotlivým krajům dle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 

některých zákonů (čj: 278-6/AKČR/2015) 

gg) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci připomínek AKČR k aktualizaci 

materiálu „Národní dokument k územní dimenzi (čj: 287-1/AKČR/2015) 

hh) Rozhodnutí předsedy AKČR č. 09 ve věci změny zástupců Ústeckého kraje 

v komisi Rady AKČR pro IZS (čj: 308-1/AKČR/2015) 

ii) udělení záštity Asociace krajů ČR Diplomatickému večeru států Gulf Business 

Council, který se uskuteční dne 17. září 2015 za účasti předních osobností 

z obchodní sféry Zálivu a České republiky (čj: 293-1/AKČR/2015) 

jj) dopis ministryni školství v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_15_004 pro 

projekty Smart Akcelerátorů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

období 2014 – 2020 (čj: 267-1/AKČR/2015) 

kk) dopis ministrovi zemědělství ve věci změny nominace náhradníka Asociace krajů 

ČR do Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 

2020 (019-3/AKČR/2015) 



  

  

ll) Rozhodnutí předsedy AKČR č. 10 ve věci změny zástupců Moravskoslezského 

kraje v komisi Rady AKČR pro IZS (čj: 321-1/AKČR/2015) 

mm) dopis místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace ve věci nominace 

zástupce Asociace krajů České republiky do Výboru pro digitální ekonomiku a 

kulturní a kreativní průmysly Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský 

růst (čj: 329-1/AKČR) 

nn) dopis náměstkovi pro řízení sekce evropských programů MMR ve věci nominace 

zástupců Asociace krajů České republiky do pracovních týmů Integrovaného 

regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, zřizovaných ke 

specifickým cílům IROP (čj: 312-1/AKČR/2015) 

oo) dopis primátorce hl. m. Prahy ve věci úpravy procentuálních podílů krajů na 

celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu 

na podporu sociálních služeb ve prospěch hl. m. Prahy (čj: 313-1/AKČR/2015) 

pp) udělení záštity Asociace krajů ČR pro Ocenění za nejnižší následky dopravní 

nehodovosti, které bude předáno na Silniční konferenci dne 21. října 2015 v Plzni 

(čj:288-2/AKČR/2015) 

 

qq) dopis ministrovi pro lidská práva ve věci identifikace problematicky pociťovaných 

legislativních oblastí z pohledu krajů (čj:131-3/AKČR/2015) 

 

rr) dopis hejtmana Šlajse v zastoupení předsedy AKČR panu ministrovi financí ve 

věci připomínek AKČR k návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí a 

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

řízení a kontrole veřejných financí (čj: 291-2/AKČR/2015) 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 207 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 4. června 2015 ve Vlčnově  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

konalo dne 4. června 2015 ve Vlčnově. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 208 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 14. – 15. května 2015 v Lipnici nad Sázavou 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 

ve dnech 14. – 15. května 2015 v Lipnici nad Sázavou. 

 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 209 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

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

které se konalo dne 4. června 2015 v Plzni 

 

 

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 4. června 2015 v Plzni, 

 

II. pověřuje Ing. Ladislava Kryštofa, radního Zlínského kraje, ke svému zastupování 

při spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 210 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

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

ve dnech 9. - 10. června 2015 v Jihlavě  

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

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

se konalo ve dnech 9. - 10. června 2015 v Jihlavě. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 211 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

 dne 9. června 2015 formou videokonference 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

konalo dne 9. června 2015 formou videokonference, 

 

II. schvaluje dokumentaci Národního centra pro výměnu zdravotní dokumentace NIX 

ZD jako první verzi technického standardu výměny zdravotní dokumentace mezi 

zdravotnickými zařízeními krajů ČR, 
 

III. ukládá  
a) Komisi Rady Asociace krajů ČR pro informační technologie ve veřejné správě 

a Komisi Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví průběžně aktualizovat 

standard NIX ZD, zejména pak prostřednictvím komunikace s příslušnou 

národní autoritou, zohlednit architekturu národní eHealth strategie a zajistit 

propagaci NIX ZD jako výměnné platformy vůči dalším zdravotnickým 

zařízením, 

b) Kraji Vysočina realizaci a provoz technické části NIX ZD, 

 

IV. doporučuje jednotlivým krajům aktivní přístup k NIX ZD a jeho využívání pro 

mezikrajskou výměnu zdravotnických dat. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 212 

ze dne: 18. září 2015 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro prevenci kriminality a Integrovaný záchranný 

systém, které se konalo dne 11. června 2015 v Brně 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro prevenci 

kriminality a Integrovaný záchranný systém, které se konalo dne 11. června 2015 

v Brně, 

 

II. souhlasí s variantou II. návrhu Ministerstva vnitra ČR na zřízení nového dotačního 

programu „Zlepšení podmínek výkonu služby jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí“, tzn. přidělení účelové investiční dotace obcím cestou krajů, při zohlednění 

připomínek vzešlých z jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro prevenci 

kriminality a Integrovaných záchranný systém: 

a) ponechat krajům a obcím možnost zvolit si v plné výši k čemu dotaci v rámci 

pomoci jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí použijí (stavební 

úpravy/nákup techniky/kombinace), 

b) finanční model projektu tvoří z 50% podíl státu, z 50% přispívají kraj a města a 

obce v daném teritoriu na základě vzájemné dohody, 

 

III. zmocňuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška vyvolat jednání k možnosti 

samostatné legislativní úpravy dobrovolné požární ochrany za účasti zástupců 

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Svazu měst a obcí ČR a 

Ministerstva vnitra ČR. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 213 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 12. června 2015 ve Velimi 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dne 12. června 2015 ve Velimi. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 214 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 15. června 2015 v Plzni  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dne 15. června 2015 v Plzni, 

 

II. souhlasí  
a) s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro 24. ročník dějepisné 

soutěže studentů gymnázii České a Slovenské republiky, která se uskuteční 

26. listopadu 2015 v Chebu, 

b) s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro 6. ročník celostátního 

soutěžního festivalu pro handicapované Nad oblaky aneb Každý může být 

hvězdou 2015, který se uskuteční 14. října 2015 v Olomouci, 

c) s poskytnutím 30 dárkových balíčků s reklamními předměty AKČR pro 

oceněné účastníky XXII. ročníku mezinárodní klavírní soutěže AMADEUS 

konané ve dnech 22. - 24. října 2015 v Brně, 

 

III. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Bc. Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR 

smlouvu o propagaci AKČR na akce uvedené v bodě II., 

 

IV. vydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového oboru VOŠ 82-42-N/.. 

Konzervátorství a restaurátorství (Muzejní konzervace památek ze dřeva) do rejstříku 

škol a školských zařízení pro školu Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 

1063/1, 150 00 Praha 5, 

 

V. nevydává souhlasné stanovisko  

a) k žádosti o zapsání nového oboru 41-46-M/01 Lesnictví pro školu Střední 

škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Náměstí Svobody 318, 696 

81 Bzenec, do rejstříku škol a školských zařízení, 

b) k žádosti o zapsání nového oboru  82-41-M/11 Design interiérů pro školu SOŠ 

a SOU, U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno, do rejstříku škol a školských 

zařízení. 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 215 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 18. června  2015 v Lokti  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

se konalo dne 18. června 2015 v Lokti. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 216 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 30. června 2015 ve Velkých Karlovicích 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální věci, 

které se konalo dne 30. června 2015 ve Velkých Karlovicích, 

 

II. schvaluje stanovisko Asociace krajů ČR k reformě psychiatrické péče,  

 

III. žádá  
a) vládu ČR o uvolnění dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 

2016 v minimální výši 8,9 mld. Kč při předpokládaném navýšení platů 

zaměstnanců o 3% , pro kraje  a hl. m. Prahu,   

b) Ministerstvo zdravotnictví ČR o začlenění Bc. Miloslava Čermáka, 1. 

místopředsedu Komise Rady AKČR pro sociální věci a náměstka hejtmana 

Karlovarského kraje jako člena a Mgr. et. Bc. Petra Krčála, radního Kraje 

Vysočina jako náhradníka do pracovní skupiny k financování reformy 

psychiatrické péče, 

c) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby zajištění činností sociálně-právní 

ochrany dětí, které vykonávají krajské úřady, bylo řešeno formou účelové 

dotace, 

 

IV. pověřuje Oldřicha Bubeníčka, předsedu Komise AKČR pro sociální věci a hejtmana 

Ústeckého kraje, a Bc. Miloslava Čermáka, 1. místopředsedu Komise AKČR pro 

sociální věci a náměstka hejtmana Karlovarského kraje, přípravou memoranda mezi 

AKČR a SMO ČR k Dostupnému (Sociálnímu) bydlení a řešení problematiky 

doplatku na bydlení v rámci novely zákona o hmotné nouzi. 

 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 217 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 16. - 17. července 2015 v Praze  

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 

ve dnech 16. - 17. července 2015 v Praze. 

 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 218 

ze dne: 18. září 2014 

 

Výroční zpráva Asociace krajů České republiky za rok 2014 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje Výroční zprávu Asociace krajů České republiky za rok 2014,  

 

II. ukládá Radku Polmovi, řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR, zajistit vydání 

Výroční zprávy Asociace krajů České republiky za rok 2014, její distribuci 

významným partnerům a zveřejnění na webových stránkách AKČR. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 219 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 26. a 27. srpna 2015 v Nových Dvorech  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí   
a) Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se konalo dne 26. 

a 27. srpna 2015 v Nových Dvorech, 

b) představení mezinárodního veletrhu Gastro Fair Vino & Delikatesy 2016, který 

se koná 26. – 28. 4. 2016 v Praze-Holešovicích a nabídku možnosti prezentace 

nejlepších výrobků krajů, 

 

II. vyzývá Ministerstvo zemědělství ČR k úpravě podmínek pro poskytování dotací 

z programů společnosti Podpůrný garanční a lesnictví fond a.s. a z operačního 

programu Rybářství (2014 – 2020) tak, aby žadatelé o podporu byli rozšířeni o školy 

a školní organizace hospodařící v lesní a rybářské výrobě na majetcích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení a spolků s právní subjektivitou, 

krajů, obcí nebo jejich svazků. 
 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 220 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

Závěry korespondenčního hlasování Komise AKČR pro informační technologie ve veřejné 

správě, které se konalo dne 3. července 2015 

  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí závěry korespondenčního hlasování Komise AKČR pro informační 

technologie ve veřejné správě, které se konalo dne 3. července 2015. 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje text aktualizovaného Memoranda o spolupráci, podpoře a poskytování 

informací mezi Asociací krajů ČR a Hospodářskou komorou ČR,  

 

II. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu AKČR, k podpisu Memoranda o 

spolupráci, podpoře a poskytování informací mezi Asociací krajů ČR a Hospodářskou 

komorou ČR. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 221 

ze dne: 18. září 2015 

 

Memorandum spolupráci, podpoře a poskytování informací  

mezi Asociací krajů ČR a Hospodářskou komorou ČR 

 




