












   

 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 124 

ze dne: 28. května 2014 

 

 

 

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

od 29. března 2014 do 22. dubna 2014 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 18. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních 

řemesel SUSO (čj: 002-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi vnitra ve věci nominace zástupce AKČR do Řídícího výboru 

pro informační společnost (čj: 047-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi zdravotnictví ve věci nominace zástupce AKČR do pracovní 

skupiny Ministerstva zdravotnictví, která bude podle §112 zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách řešit problematiku center vysoce specializované péče (čj: 

049-2/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR XXIII. ročníku dějepisné soutěže studentů 

gymnázií z České a Slovenské republiky (čj: 054-1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci změny nominace zástupců ve Výboru 

regionů (čj: 062/AKČR/2014) 

- dopis řediteli OU a PŠ Brno – Komárov ve věci udělení záštity Asociace krajů 

ČR 10. ročníku celostátní soutěže žáků odborných učilišť ČR Malíř, natěrač – 

juniorský talent (čj: 070-1/AKČR/2014) 

- dopis předsedovi Vysokoškolskému sportovnímu klubu Univerzity Brno ve věci 

udělení záštity Asociace krajů ČR 11. národním hrám speciální olympiády pro 

mentálně postižené (čj: 093-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR projektu „Na kole jen s přilbou“ (čj: 094-

1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupce AKČR do 

Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (čj: 102-1/AKČR/2014) 

- dopis předsedovi Komise pro plánování vod ve věci nominace zástupce 

Asociace krajů ČR do Komise pro plánování vod Ministerstva životního 

prostředí ČR (čj: 117-1/AKČR/2014) 

- dopis tajemníkovi Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ve věci 

změny v nominaci zástupce AKČR v Radě vlády pro energetickou a surovinou 

strategii (čj: 118/AKČR/2014) 



   

 
 

- dopis prezidentovi konference ve věci udělení záštity Asociace krajů ČR 

mezinárodní konferenci BETTER CITIES FOR BETTER LIFE, Prague 2014 

(čj: 125-1/AKČR/2014) 

- dopis řediteli SSŠ cestovního ruchu ARCUS se souhlasným stanoviskem 

k zapsání nového oboru 82-41-M/17 Multimediální tvorba se zaměřením na 

cestovní ruch do rejstříku škol a školských zařízení (čj: 126-1/AKČR/2014) 

- dopis řediteli VZP ve věci jmenování zástupců AKČR k jednání s Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnou ČR ve věci úhrady zdravotní péče v pobytových 

zařízeních sociálních služeb (čj: 130/AKČR/2014) 

- dopis řediteli odboru ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury 

ve věci připomínek krajů k materiálu Ministerstva kultury ČR “Vyhodnocení 

plnění Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví na léta 2010 - 2014 

(Koncepce rozvoje muzejnictví (čj: 139-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci dokumentu tzv. Zelená kniha ke koncepci 

veřejné dopravy (čj: 144/AKČR/2014) 

- dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupce Asociace 

krajů ČR do odborné komise Ministerstva práce a sociálních věcí k problematice 

sociálního bydlení (čj: 151-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi obrany s pozváním na 13. zasedání Rady AKČR (čj: 

154/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi vnitra s pozváním na 13. zasedání Rady AKČR (čj: 

155/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci nominace zástupce AKČR do Odborné poradní 

komise pro řešení problematiky jízdních řádů železniční dopravy na období 

2014/2015 (čj: 170-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi financí ve věci připomínek AKČR k materiálu „Pravidla 

spolufinancování fondů ESIF 2014-2020“ (čj: 175/AKČR/2014) 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne 28. dubna 2014 - Zápis ze 

zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které se 

konalo ve dnech 23. až 24. března 2014 v Jindřichově Hradci 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne 28. dubna 2014 - Zápis z 

jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu, které se konalo dne 28. 

března 2014 v Pardubicích 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne 28. dubna 2014 - 

Transformace regionálních rad 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 125 

ze dne: 28. května 2014 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro zemědělství, které se konalo 

dne 3. dubna 2014 v Brně 

 

 

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro 

zemědělství, které se konalo dne 3. dubna 2014 v Brně, 

 
 

II. pověřuje místopředsedu Rady AKČR MVDr. Stanislava Mišáka, předsedu Komise 

Rady AKČR pro zemědělství, aby inicioval společné jednání AKČR a dotčených rezortů 

k řešení problematiky výrazných dopadů počasí na zemědělství s cílem eliminace rizik a 

stanovení preventivních opatření v zemědělství a dotace na zemědělské pojištění.  

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 126 

ze dne: 28. května 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 24. - 25. dubna 2014 v Pardubicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dnech 24. – 25. dubna v Pardubicích. 

 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 127 

ze dne: 28. května 2014 

 

 

Jmenování členů nově zřízených odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR 

 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. jmenuje členem 

 

a) Komise Rady AKČR pro rozvoj regionů, mezinárodní spolupráci a energetiku 

1. za hl. m. Praha Tomáše Ctibora  

2. za kraj Středočeský Ing. Pavla Jetenského 

3. za kraj Jihočeský Ing. Jaromíra Slívu, MBA 

4. za kraj Plzeňský Ivo Grünera 

5. za kraj Karlovarský PaedDr. Josefa Novotného  

6. za kraj Ústecký Jana Szántó 

7. za kraj Liberecký Ivanu Hujerovou 

8. za kraj Královéhradecký Ing. Josefa Dvořáka 

9. za kraj Pardubický kraj Bc. Milana Fajfra  

10. za Kraj Vysočina Ing. Bc Martina Hyského 

11. za kraj Olomoucký Bc. Pavla Šoltyse, DiS.  

12. za kraj Zlínský Ing. Jaroslava Drozda, 

13. za kraj Moravskoslezský Ing. Ivan Strachoně 

 

b) Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů 

1. za hl. m. Praha Ing. Zdenu Javornickou 

2. za kraj Středočeský Dr. Ing. Jiřího Peřinu 

3. za kraj Jihočeský Mgr. Jaromíra Nováka  

4. za kraj Plzeňský Ing. Martina Zaorala 

5. za kraj Karlovarský Ing. Evu Valjentovou 

6. za kraj Ústecký Ing. Ladislava Drlého  

7. za kraj Liberecký Marka Pietera 

8. za kraj Královéhradecký Ing. Josefa Táborského 

9. za kraj Pardubický Ing. Oldřicha Felgra  

10. za Kraj Vysočina Ing. Vladimíra Novotného 

11. za kraj Olomoucký Ing. Jiřího Juřenu 

12. za kraj Zlínský kraj Ing. Jaroslava Drozda 

13. za kraj Moravskoslezský Ing. Annu Klimšovou 

 

c) Komise Rady AKČR pro prevenci kriminality a integrovaný záchranný systém 

1. za hl. m. Praha Ing. Josefa Juránka  

2. za kraj Středočeský Ing. Luboše Navrátila 

3. za kraj Jihočeský kraj Ing. Martu Spálenkovou 

4. za kraj Plzeňský Ing. Milana Řihošeka 

5. za kraj Karlovarský JUDr. Manfreda Krause 



   

 
 

6. za kraj Ústecký Ing. Karla Giampaoli 

7. za kraj Liberecký Mgr. Rudolfa Broulíka 

8. za kraj Královéhradecký JUDr. Jaroslava Jonáka 

9. za kraj Pardubický Ing. Aleše Boňatovského, MPA 

10. za Kraj Vysočina Jana Slámečku 

11. za kraj Olomoucký Mgr. Michala Poláčka 

12. za kraj Zlínský Ing. Karla Malinovského 

13. za kraj Moravskoslezský Ing. Pavla Kozuba  

 

d) Komise Rady AKČR pro fondy EU 

1. za hl. m. Praha Mgr. Patricii Tiso Ferulíkovou  

2. za kraj Středočeský Mgr. Karla Horčičku 

3. za kraj Jihočeský Ing. Jaromíra Slívu, MBA 

4. za kraj Plzeňský Ing. Jan Přibáně  

5. za kraj Karlovarský Ing. Petra Navrátila 

6. za kraj Ústecký RSDr. Stanislava Rybáka  

7. za kraj Liberecký Mgr. Michaela Ottu 

8. za kraj Královéhradecký RNDr. Zitu Kučerovou, Ph.D. 

9. za kraj Pardubický Ing. Zdenka Křišťála 

10. za Kraj Vysočina Ing. Bc Martina Hyského  

11. za kraj Olomoucký Ing. Radka Dosoudila 

12. za kraj Zlínský Mgr. Milana Filipa 

13. za kraj Moravskoslezský Martina Sikoru 

 

 

 

 

 

 

JUDR. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  

  



   

 
 

 

U S N E S E N Í 

 
Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 128 

ze dne 28. května 2014 

 

Implementace Dohody o partnerství na období 2014 - 2020 – „územní dimenze“ 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. schvaluje postup Vyjednávacího týmu AKČR při vyjednávání územní dimenze ve fázi 

programování Dohody o partnerství a programů ESIF,  
 

II. žádá vládu ČR, aby přijala Národní dokument územní dimenze (NDUD) jako 

strategický dokument, který bude obsahovat teze, uvedené v  „Informaci o stavu 

přípravy programů a vypořádání připomínek Rady AKČR k Dohodě o partnerství pro 

programové období 2014 - 2020“ s cílem: 
a) zajistit promítnutí priority Dohody o partnerství „vyvážený rozvoj území“, která 

zohledňuje a respektuje nutnost cíleně strategicky usměrňovat intervence 

operačních programů s cílem využití potenciálu území pro růst ekonomiky, 

zaměstnanosti a kvality života s důrazem na reflektování disparit území na úrovni 

územního obvodu kraje, aglomerací, metských oblastí a regionálních a místních 

center1,  
b) stanovit povinnost řídícím orgánům operačních programů nastavit systém 

implementace operačních programů tak, aby byly promítnuty cíle operačních 

programů v rovině územní dimenze prostřednictvím soustavy indikátorů pro 

„územní obvod kraje“, i pro území aglomerací, městských oblastí a venkova, 

v souladu s typologií území vymezenou v Dohodě o partnerství,  
c) ustavit pro implementaci územní dimenze operačních programů potřebnou 

organizační strukturu Stálé konference na národní a regionálních úrovních, které 

budou nedílnou součástí implementační struktury operačních programů, 
 

III.   ukládá 
a) předsedovi Rady AK ČR JUDr. Michalu Haškovi v součinnosti s předsedou 

Vyjednávacího týmu AKČR JUDr. Martinem Netolickým Ph.D. informovat 

předsedu vlády ČR o stavu vyjednání připomínek Rady AKČR k územní dimenzi 

v DoP a NDUD v návaznosti na jednání dne 29. dubna 2014,  

b) Vyjednávacímu týmu AKČR zajistit potřebnou operativní součinnost pro 

neprodlené zapracování požadavků AKČR do NDUD, aby bylo možné jej 

projednat ve vládě ČR v nejbližším možném termínu,   

  

                                                 
1
 Územní dimenzí se rozumí cílená podpora územního rozvoje krajů a nižších územních celků (měst a obcí, venkovských oblastí,  

průmyslových aglomerací atd.). Cílem je využití potenciálu území pro růst regionální ekonomiky, trhu práce, zaměstnanosti a kvality života tak, 

aby nedocházelo k prohlubování územních rozdílů v České republice.  



   

 
 

 

 

IV. doporučuje členům Rady AKČR postupovat v krajích tak, aby byly vytvořeny 

podmínky pro realizaci a prosazovaného přístupu na úrovni kraje.  

    

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

     Asociace krajů ČR 

  



   

 
 

 

 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 129 

ze dne 28. května 2014 

 
Stanovisko k uplatňování daňových odpisů u příspěvkových organizací kraje  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
 

I. bere na vědomí informaci o problematice uplatňování daňových odpisů u 

příspěvkových organizací krajů a dopadech novelizace zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, do hospodaření nemocnic, 

 

II. schvaluje zaslání dopisu ministru financí s upozorněním na závažnost problému a 

výzvou k jeho řešení v rámci aktuálně projednávané novelizace zákona o daních 

z příjmů,  

 

III. pověřuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška podpisem dopisu dle bodu II. 

usnesení.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 130 

ze dne 28. května 2014 

 
Spolupráce s Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. podporuje 

a) návrhy Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR směrem k společné 

zemědělské politice EU, které zvýší konkurenceschopnost českého zemědělství a 

potravinářství, 

b) záměr Agrární komory ČR vybudovat Centra zemědělského vzdělávání za účinné 

spolupráce s kraji, 

c) projekt Regionální potravina, výrobu, prodej a propagaci regionálních potravin, 

 

II. souhlasí s přípravou společného projektu AKČR a Agrární komory ČR na téma 

zvýšení retenčních schopností krajiny. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



   

 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 131 

ze dne 28. května 2014 

 
Spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. deklaruje svůj zájem na dlouhodobé spolupráci s Národním radou osob se zdravotním 

postižením ČR v duchu zásad společného Memoranda uzavřeného dne 24. září 2010 ve 

Frenštátě pod Radhoštěm, 
 

II. ukládá odborným orgánům Rady  - Komisi Rady pro školství, Komisi Rady pro 

dopravu, Komisi Rady pro sociální věci a Grémiu ředitelů krajských úřadů projednat 

předložená témata Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro rozvoj 

spolupráce a stanovit další postup.  
 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 




