












 

 

 

 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Rozbořila na funkci předsedy Komise Rady 

AKČR pro dopravu,  

 

II. pověřuje JUDr. Michala Haška, předsedu AKČR, vedením Komise Rady AKČR pro 

dopravu. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 222 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

Změna v řízení odborného orgánu Rady Asociace krajů ČR 



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 223 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

Přistoupení Asociace krajů České republiky k Národnímu centru energetických úspor, z. s. 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí informaci o možnosti stát se členem spolku Národní centrum 

energetických úspor, z. s., IČO 04460286, 

 

II. schvaluje 
a) záměr AKČR stát se členem spolku Národní centrum energetických úspor, z. s., 

IČO 04460286, 

b) členský příspěvek AKČR pro rok 2016 do Národního centra energetických úspor, 

z. s., IČO 04460286, ve výši 200 tis. Kč, 

c) nominaci Miroslava Nováka, místopředsedu Rady AKČR a hejtmana 

Moravskoslezského kraje, jako zástupce AKČR ve Správní radě Národního centra 

energetických úspor, z. s., IČO 04460286, 

d) nominaci Ing. Tomáše Kotyzy, ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje, jako zástupce AKČR na Valné hromadě Národního centra energetických 

úspor, z. s., IČO 04460286, 

e) nominaci Bc. Radka Polmy, ředitele Kanceláře Asociace krajů ČR, jako zástupce 

(náhradníka) AKČR na Valné hromadě Národního centra energetických úspor, z. 

s., IČO 04460286, 

 

III. souhlasí se stanovami spolku Národní centrum energetických úspor, z. s., 

IČO 04460286, 

 

IV. ukládá Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, aby zajistil veškeré správní 

úkony spojené se vstupem AKČR do Národního centra energetických úspor, z. s. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje záměr projektu Bezpečné Česko,  

 

II. pověřuje Komisi Rady AKČR pro Integrovaný záchranný systém zpracováním 

konceptu zadání projektu ve spolupráci s odbornými poradci gen. Ing. Andorem 

Šándorem a Ing. Josefem Fiřtem, 

 

III. ukládá Komisi Rady AKČR pro Integrovaný záchranný systém průběžně informovat 

Radu AKČR o realizaci projektu. 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 224 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

Projekt Bezpečné Česko 



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 225 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

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

 v období od 11. září do 11. listopadu 2015 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a) dopis náměstkovi ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti ve věci vodní 

záchranné služby (čj: 202-16/AKČR/2015) 

b) dopis SŠUAR Praha 5 ve věci vydání stanoviska AKČR k posouzení zařazení 

studijního oboru vyššího vzdělávaní 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství 

(Muzejní konzervace památek ze dřeva) (čj: 205-1/AKČR/2015) 

c) dopis SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno ve věci vydání stanoviska AKČR k posouzení 

zařazení studijního oboru vyššího vzdělávaní 82-41-M/11 Design interiérů (čj: 235-

1/AKČR/2015 

d) dopis předsedovi vlády ČR ve věci aktualizace údajů týkající se 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 ke dni 30. září 2015 (čj: 278-

9/AKČR/2015) 

e) udělení záštity Asociace krajů ČR konferenci Hejtmani, starostové a primátoři mezi 

paragrafy (čj: 309-1/AKČR/2015) 

f) dopis ministryni školství ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů České 

republiky do Meziresortní pracovní skupiny pro podporu nadání (čj: 328-

1/AKČR/2015) 

g) dopis řediteli odboru analytického Kanceláře prezidenta ve věci přípravy projektu 

vodního koridoru Dunaj - Odra – Labe a doplnění jmen krajských koordinátorů (čj: 

339-1/AKČR/2015) 

h) dopis předsedovi Rady vlády pro informační společnost ve věci nominace zástupců 

Asociace krajů České republiky do Pracovní skupiny pro prostorové informace (čj: 

346/AKČR/2015) 

i) dopis předsedovi vlády ČR ve věci spolupráce při vyhodnocení Strategického rámce 

udržitelného rozvoje České republiky (čj: 352-1/AKČR/2015) 

j) o udělení záštity Asociace krajů ČR sedmému ročníku celostátní soutěže Žena 

regionu (čj: 356-1/AKČR/2015) 



  

  

k) udělení záštity Asociace krajů ČR celorepublikové kampani TÝDEN RANÉ PÉČE 

(čj: 359-1/AKČR/2015) 

l) udělení záštity Asociace krajů ČR čtvrtému ročníku ankety Kraj mého srdce 2015 

(čj: 372-1/AKČR/2015) 

m) dopis ministryni školství ve věci potvrzení zástupce Asociace krajů ČR v Národní 

radě pro kvalifikace (čj: 386-1/AKČR/2015) 

n) udělení záštity Asociace krajů ČR VII. ročníku gastronomického festivalu GRAND 

RESTAURANT FESTIVAL (čj: 392-1AKČR/2015) 

o) dopis výkonnému místopředsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

ve věci nominace zástupkyně AKČR do Výboru zástupců resortů a institucí Rady 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky (čj: 393-1/AKČR) 

p) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci změny stávající nominace zástupců AKČR 

do Pracovní skupiny k problematice veřejné podpory zřízené dle Rozhodnutí ministra 

pro místní rozvoj č. 127/2013 ze dne 9. října 2013 (čj: 394/AKČR/2015) 

q) Rozhodnutí č. 11 předsedy Rady Asociace krajů ČR ve věci změny zástupce 

Středočeského kraje v Komisi Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu (čj: 

401-1/AKČR/2015) 

r) dopis náměstkovi generálního ředitele HZS ČR ve věci nominace zástupkyně AKČR 

do pracovní skupiny – optimalizace stanic první pomoci Vodní záchranné služby 

ČČK (čj: 405-1/AKČR/2015) 

s) udělení záštity Asociace krajů ČR akci Dny teplárenství a energetiky 2016 (čj: 409-

1/AKČR/2015) 

t) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci připomínek AKČR k novele zákona č. 

256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů (čj: 411/AKČR/2015) 

u) dopis Úřadu vlády ČR ve věci nominace zástupkyně AKČR do Odborné skupiny 

Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro koncepční řešení problematiky 

života osob s poruchou autistického spektra (čj: 415-1/AKČR/2015) 

v) udělení záštity Asociace krajů ČR odborné konferenci Moravské obce a města 2015 

(čj: 417-1/AKČR/2015) 

w) udělení záštity Asociace krajů ČR připravované publikaci Městská heraldika Čech, 

Moravy a Slezska (čj: 425-1/AKČR/2015) 

x) udělení záštity Asociace krajů ČR sportovním projektům Kolo pro život a Stopa pro 

život (čj: 426-1/AKČR/2015) 

y) dopis předsedovi Rady vlády pro informační společnost ve věci nominace zástupců 

AKČR do pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro národní 

koordinaci rozvoje sítí nové generace (čj: 436-1/AKČR/2015) 

z) dopis ministrovi životního prostředí ve věci financování péče o lokality soustavy 

Natura 2000 (čj: 440/AKČR/2015) 

aa) Rozhodnutí č. 12 předsedy Rady Asociace krajů ČR ve věci změny zástupce 

Plzeňského kraje v Komisi Rady AKČR pro zdravotnictví (čj: 443-1/AKČR/2015) 

  



  

  

 

bb) dopis předsedovi Senátu a předsedům senátorských klubů ve věci žádosti o vyslovení 

podpory vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění schváleném 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 23. října 2015 (čj: 

449/AKČR/2015). 

 
 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 226 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

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

které se konalo dne 7. září 2015 v Mikulově 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  
a) Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné 

správě, které se konalo dne 7. září 2015 v Mikulově, 

b) výsledky korespondenčního hlasování Komise Rady AKČR pro informační 

technologie ve veřejné správě, které se konalo dne 12. srpna 2015, 

 

II. žádá ministra průmyslu a obchodu o zohlednění připomínek krajů uplatněných 

v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona o opatřeních ke 

snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o 

změně některých souvisejících zákonů do připravované nové verze návrhu zákona,  

 

III. doporučuje krajům ve věci dopadů zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti, 

a) plošné zařazení informačních systémů uvedených v příloze do kategorie 

významných informačních systémů (VIS) v případě naplnění dopadových 

určujících kritérií dle § 4 vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných 

informačních systémech a jejich určujících kritériích,  

b)  postupovat dle doporučení a metodiky Národního bezpečnostního úřadu u 

všech ostatních informačních systémů. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 227 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu,  

které se konalo dne 11. září 2015 v Ústí nad Labem 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

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

legislativu, které se konalo dne 11. září 2015 v Ústí nad Labem, 
 

II. žádá Poslaneckou sněmovnu PČR o zohlednění pozměňovacích návrhů Senátu PČR 

ve věci vypuštění ustanovení týkající se obligatorního vázání účinnosti smluv na 

jejich zveřejnění v systému registru smluv z návrhu zákona o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 228 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

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

které se konalo dne 16. září 2015 ve Dvoře Králové nad Labem 

 

 

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 16. září 2015 ve Dvoře Králové nad Labem, 

 

II. žádá  
a) ministerstvo kultury o navýšení prostředků v programu ISO, pro podporu ochrany 

movitého kulturního dědictví uchovávaného v muzeích a galeriích ČR, 

b) ministerstvo pro místní rozvoj o společné jednání ke statutu a jednacímu řádu 

zřizovaných regionálních kolegií cestovního ruchu,  

 

III. pověřuje Ing. Miloše Peteru, předsedu Komise Rady AKČR pro kulturu a cestovní 

ruch a hejtmana Středočeského kraje, jednáním dle bodu II. s ministerstvem kultury a 

ministerstvem pro místní rozvoj.  

 

 

 

 
 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 229 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

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

dne 17. září 2015 v Lednici 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

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

se konalo dne 17. září 2015 v Lednici, 
 

II. žádá ministerstvo životního prostředí, aby v rámci následných výzev, z nichž budou 

kraje oprávněny čerpat finanční podporu pro realizaci opatření pro zajištění péče o 

lokality soustavy Natura 2000, byla maximální výše podpory stanovena na 100 %, 
 

III. pověřuje Miroslava Nováka, předsedu Komise Rady AKČR a hejtmana 

Moravskoslezského kraje, aby tento požadavek komunikoval s ministerstvem 

životního prostředí. 

 

 

 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 230 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 1. - 2. října 2015 v Dolní Vltavici  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

ve dnech 1. - 2. října 2015 v Dolní Vltavici.  

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 231 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

Příspěvek na výkon státní správy 2003 - 2014 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí zprávu týkající se příspěvku na výkon státní správy resp. výše 

úhrady na výkon státní správy, 

 

II. zastává názor, že výše příspěvku, která na základě skutečných a prokazatelných 

zjištění pokrývá 65,69 % skutečných průměrných nákladů na výkon státní správy 

všech krajů, je nedostatečná, 

 

III. žádá vládu České republiky, aby zohlednila nedostatečnou úhradu nákladů na 

výkon státní správy krajů v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017, 

 

IV. zmocňuje  
a) předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška, aby s tímto usnesením Rady 

AKČR seznámil předsedu vlády ČR a ministra vnitra,  

b) JUDr. Věru Vojáčkovou, MPA, ředitelku Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje, a Ing. Romana Rokůska, ředitele Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, aby detailní analýzu projednali s Mgr. Janu Vildumetzovou, 

náměstkyní ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy, 

 

V. ukládá Grémiu ředitelů krajských úřadů dále sledovat předmětnou problematiku, 

vyhodnocovat ji a pravidelně informovat o vývoji Radu AKČR ve 3. čtvrtletí 

každého roku.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 232 

ze dne 20. listopadu 2015 

 
Zákonná povinnost zpracovávat hodnocení dopadů regulace (RIA)  

z důvodu promítnutí nákladů na výkon státní správy 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí zprávu Zákonná povinnost zpracovávat hodnocení dopadů 

regulace (RIA) z důvodu promítnutí nákladů na výkon státní správy, 

 

II. žádá vládu České republiky, aby zavedla zákonnou povinnost zpracovat při 

tvorbě nových právních předpisů vždy hodnocení dopadů regulace (RIA), které v 

sobě obsahuje zpracování analýzy vycházející z Metodiky stanovení plánovaných 

nákladů na výkon státní správy, dle zákonem stanovených parametrů, 

 

III. ukládá Grémiu ředitelů krajských úřadů prostřednictvím zpracovatele zprávy 

zpracovat pro Radu AKČR návrh na doplnění legislativy ČR tak, aby se RIA 

stala hodnověrným a správným podkladem legislativních procesů, 

 

IV. zmocňuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška, aby s tímto usnesením 

Rady AKČR seznámil předsedu vlády ČR. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 233 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

Příprava novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu připomínkování novely zákona 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, 

 

II. žádá Parlament České republiky, aby při svém jednání zohlednil zásadní 

připomínky krajů k připravované novele zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu, které byly uplatněny v rámci připomínkového řízení, zejména 

otázku zásahu do ústavně zaručeného práva územních samosprávných celků na 

samosprávu a otázku absence analýzy systému kontrolních činností na všech 

úrovních veřejné správy s cílem odstranění duplicit realizovaných kontrol u 

územních samosprávných celků, 

 

III. zmocňuje Miroslava Nováka k uplatnění připomínek krajů v rámci probíhajícího 

legislativního procesu.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 234 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Řídícího výboru regionů AKČR, který se konal  

dne 6. října 2015 v Stříteži u Jihlavy 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Řídícího výboru regionů AKČR, které se konalo 

dne 6. října 2015 v Stříteži u Jihlavy. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 235 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci,  

které se konalo dne 14. září 2015 v Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

14. září 2015 v Olomouci, 

b) informaci ministerstva práce a sociálních věcí o rozdělení částky 8,57 mld. Kč 

na dotace pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 dle podílu 

směrných čísel tak, jak je stanoví zákon o sociálních službách, 

 

II. požaduje  
a) navýšení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 – MPSV 

ISPROFIN státního rozpočtu ČR za rok 2016 o částku 300 mil. Kč, vzhledem 

k nutnosti rekonstruovat a vybudovat nové kapacity sociálních služeb, a 

omezit tak rozvoj neregistrovaných sociálních služeb, z důvodu nemožnosti 

financovat investice do vybraných sociálních služeb z Integrovaného 

regionálního operačního programu, 

b) navýšení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 – MPSV 

Neinvestiční nedávkové transfery státního rozpočtu ČR za rok 2016 o částku 

200 mil. Kč, vzhledem k potřebnosti obnovit a rozvíjet sociální práci v 

souladu s § 102 a 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v 

platném znění,  

 

III. požaduje zařazení odbornosti 913 Všeobecná sestra v sociálních službách do 

úhradové vyhlášky na rok 2016, a to za následujících podmínek: 

a) pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) a 

e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se stanoví výše 

úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou 

bodu ve výši 1,02 Kč a celková výše úhrady poskytovateli za výkony bude 

nejméně 103 % roku 2015, 

b) měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši 103 % průměrné 

měsíční zálohy roku 2015, 

  



  

  

 

 

IV. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč na propagaci v rámci akce 

Festival očima generací 2016, 

 

V. ukládá Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem AKČR 

smlouvu o propagaci na akci uvedenou v bodě IV. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 236 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

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

dne 14. října 2015 ve Dvoře Králové  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování a majetek 

krajů, které se konalo dne 14. října 2015 ve Dvoře Králové, 

 

II. souhlasí s  převodem  prosincové tranše daně z příjmu právnických osob až po 

obdržení plné výše záloh této daně a jejím vyplácení ještě v prosinci daného roku 

s tím, že tento postup bude uplatňován i v následujících obdobích.   

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 237 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis z jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo  

dne 19. října 2015 v Hradci Králové 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

a) informaci o čerpání rozpočtu Asociace krajů ČR na rok 2015, 

b) informaci o vypořádání projektů AKČR spolufinancovaných z fondů EU, 

c) informaci ke kontrolám kontrolních orgánů k projektů AKČR 

spolufinancovaných z fondů EU.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 238 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

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

dnech 4. - 5. listopadu 2015 v Karlových Varech 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

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

konalo ve dnech 4. - 5. listopadu 2015 v Karlových Varech, 

 

II. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro 3. ročník projektu České 

filharmonie „Společný orchestr“ se žáky ZUŠ a koncertu dne 15. 4. 2016 

v Rudolfinu s přímým přenosem Českého rozhlasu, 

 

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 unikátního oboru do 

rejstříku škol u níže uvedených škol:  

a) Střední průmyslová škola stavební, Komenského sady 257, 751 31 Lipník nad 

Bečvou, pro obor 82-41-M/05 Grafický design,  

b) Vyšší odborná škola restaurátorská, s.r.o., Alšovo nám. 75, Písek 397 01, pro 

obor 82-42-N/.. Restaurování historických dopravních prostředků,  

c) Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o., 

Trhanovské náměstí 129/8, Praha 10, 102 00, pro obor 82-51-H/05 Vlásenkář a 

maskér, 

d) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 pro 

obor 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, Interiérový design, 

e) ScholastikA, spol. s r.o., Schnirchova 662/22, Praha 7, 170 00, pro obor 82-41-

N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, 

 

V. nevydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového unikátního oboru do 

rejstříku škol u níže uvedených škol:  

a) Taneční konzervatoř Ballet Art s.r.o., Murgašova 1273/5, Praha 4 – Krč, 142 00, 

pro obor 82-46-M/01 Tanec-konzervatoř – uměním pomáhat, pobočka 

v Karlových Varech, 

b) škola Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké 

tvorby, s.r.o., Machkova 1646, Praha 4, 149 00, pro obor 82-41-M/11 Design 

interiérů,  

  



  

  

 

c) Střední škola Náhorní, U Měšťanských škol 525/1, Praha 8, 182 00, pro obor 

82-41-M/11 Design interiérů 

 

 

 

 
 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 239 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Projekt Vzdělávání pracovníků veřejné správy,  

kteří komunikují v rámci své pracovní náplně s osobami se zdravotním postižením 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí záměr Národní rady osob se zdravotním postižením na realizaci 

projektu „Vzdělávání pracovníků veřejné správy, kteří komunikují v rámci své 

pracovní náplně s osobami se zdravotním postižením“, 

 

II. schvaluje partnerství Asociace krajů České republiky v projektu uvedeném v bodě 

I., 

 

III. doporučuje krajům proškolení svých pracovníků v projektu uvedeném v bodě I.,  

 

IV. pověřuje předsedu Rady JUDr. Michala Haška k podpisu prohlášení o partnerství 

s Národní Radou osob se zdravotním postižením na realizaci projektu uvedeném 

v bodu I. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 240 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Memorandum o spolupráci při vyrozumívání zástupců obcí a krajů o událostech 

ovlivňujících bezpečnostní situaci na území obce nebo kraje 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje text Memoranda o spolupráci při vyrozumívání zástupců obcí a krajů o 

událostech ovlivňujících bezpečnostní situaci na území obce nebo kraje, 

 

II. pověřuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška k podpisu Memoranda o 

spolupráci při vyrozumívání zástupců obcí a krajů o událostech ovlivňujících 

bezpečnostní situaci na území obce nebo kraje 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 241 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

Legislativně – technická analýza možných opatření proti poškozování silnic 2. a 3. třídy  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí zpracovanou Legislativně – technickou analýzu možných opatření 

proti poškozování silnic 2. a 3. třídy zpracovanou Kanceláří AKČR na základě 

usnesení Rady AKČR č. 205 z  8. září 2015, 

 

II. doporučuje krajům využít poznatky a závěry z analýzy uvedené v bodě č. I při 

svém postupu v zavádění opatření proti poškozování silnic 2. a 3. třídy.  

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 242 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

 

Memorandum s Českou poštou, s. p. k projektu Pošta Partner 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. schvaluje text Memoranda k projektu Pošta Partner mezi Asociací krajů ČR a 

Českou poštou, s. p.,  

 

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

k projektu Pošta Partner mezi Asociací krajů ČR a Českou poštou, s. p. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 




