










 
 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 132 

ze dne: 27. června 2014 
 

Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 

2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 – 2017 a čerpání fondů EU 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje dohodu přijatou na jednání předsedy Rady Asociace krajů JUDr. Michala 

Haška s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Ing. Andrejem Babišem o 

financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 

a střednědobého výhledu na léta 2016 – 2017 a čerpání fondů EU, které se konalo dne 

26. června 2014 v Praze, s následujícím obsahem: 

a) sjednocení míry spolufinancování projektů EU pro orgány samosprávy 

v novém programovém období 2014 – 2020 na úroveň stanovenou pro města a 

obce, státní rozpočet bude spolufinancovat 10% způsobilých výdajů u projektů 

ESF a 5% u projektů ERDF, 

b) garance státu za financování sociálních služeb ve výši 7,2 mld. Kč pro kraje 

pro rok 2015 a fixace této výše ve střednědobém výhledu na léta 2016 -2017, 

c) respektování platnosti Memoranda o financování regionální železniční dopravy 

a jeho financování ze strany státu ve výši 2,6 mld. Kč včetně inflačního 

koeficientu, 

d) vrácení sazeb procentní části celostátního výnosu DPH a daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti pro kraje na úroveň 8,92 % s platností od 1. 

1. 2016, 

e) vznik společné pracovní skupiny ministerstva financí, ministerstva vnitra, 

SMOČR a AKČR k revizi výše příspěvku na výkon státní správy, kdy AKČR 

požaduje spravedlivou úhradu odpovídající skutečně odvedené práci, 

f) uvolnění finančních prostředků z tzv. bufferu k využití ROP ve stávajícím 

programovém období. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

  



 
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 133 

ze dne: 27. června 2014 

 

Založení Asociace regionů zemí střední a východní Evropy a Čínské lidové republiky 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí záměr vzniku společné Asociace regionů zemí střední a východní 

Evropy a Čínské lidové republiky, 

  

II. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady Asociace krajů, k jednání o přípravě a 

k podpisu zákládajících dokumentů Asociace regionů zemí střední a východní Evropy 

a Čínské lidové republiky, 

 

III. nominuje na základě návrhu předsedy vlády ČR Miroslava Nováka, místopředsedu 

Rady Asociace krajů ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje, k zastupování AKČR v 

Asociaci regionů zemí střední a východní Evropy a Čínské lidové republiky. 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

   



 
U S N E S E N Í 

 

U S N E S E N Í 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 134 

ze dne: 27. června 2014 

číslo: 132 

ze dne: 27. června 2014 

číslo: 132 

ze dne: 27. června 2014 

 

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

od 23. května 2014 do 20. června 2014 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- udělení záštity AKČR soutěži Česká dopravní stavba / technologie / inovace 

roku 2013 (čj: 138/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR mezinárodnímu výtvarně 

architektonickému projektu pro děti ze základních škol Hravý architekt 2014 

(čj: 146/AKČR/2014) 

- zástupce Asociace krajů ČR do Kolegia pro cestovní ruch ministryně pro 

místní rozvoj (čj: 172/AKČR/2014) 

- nominace zástupců AKČR do Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

(čj: 189/AKČR/2014) 

- připomínky AKČR k návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, 

návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrhu změnového 

zákona (čj: 190/AKČR/2014) 

- dopisy na jednotlivé ministry – představitele řídících orgánů programů ESIF 

2014+, se žádostí o zohlednění tezí k územní dimenzi, které byly schváleny 

Radou v Pardubicích, ve svých programech případně s výzvou k řešení na 

společném jednání (čj: 195/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhům GO a REGIONTOUR 2015 (čj: 

199/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR Britskému večeru dne 19. června 2014 (čj: 

201/AKČR/2014) 

- připomínky AKČR k Národnímu dokumentu k územní dimenzi a 

Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů (čj: 

202/AKČR/2014) 

- udělení záštity AKČR třetímu ročníku ankety Kraj mého srdce 2014 (čj: 

206/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi financí ve věci legislativní úpravy zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů (čj: 207/AKČR/2014) 

- nominace zástupce do pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví vytvořené 

v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 



 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (čj: 

208/AKČR/2014) 

- nominace zástupců Asociace krajů ČR do pracovní skupiny Ministerstva 

vnitra pro veřejnou správu (čj: 210/AKČR/2014) 

- připomínky AKČR k materiálu MMR s názvem „Integrovaný regionální 

operační program pro období 2014-2020“ (čj: 211/AKČR/2014) 

- výzva ministrovi zdravotnictví, týkající se problematického řešení lékařských 

prohlídek žáků a studentů v průběhu vzdělávání (čj: 219/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci k řešení problematiky majetkoprávního 

vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi, která má od 1. 1. 2014 nové 

souvislosti a jeví se z pohledu krajů jako problematika navýsost aktuální a 

závažná (čj: 220/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi zdravotnictví ve věci problematiky dovozu léčivých 

přípravků s obsahem pseudoefedrinu (čj: 221/AKČR/2014). 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 135 

ze dne 27. června 2014 

 
Změna obsazení Vyjednávacího a expertního týmu Asociace krajů ČR 

 pro nové programové období EU 2014-2020  

 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

  

I. pověřuje Mgr. Michaela Ottu, vedoucího odboru regionálního rozvoje Libereckého 

kraje, vedením Vyjednávacího týmu AKČR v pozici vyjednavač - vedoucí týmu po 

dobu pracovní neschopnosti Mgr. Marty Valešové, MBA. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 136 

ze dne: 27. června 2014 

 

 

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

se konalo dne 15. května 2014 ve Valči u Třebíče 

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro 

kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, které se konalo dne 15. května 2014 ve Valči 

u Třebíče, 

 

II. podporuje společný projekt Mapy bez bariér, který zpracuje a zpřístupní mapové 

podklady a mapy s informací o bezbariérovosti společnosti Seznam.cz a Nadace Charty 

77, 

III. souhlasí s uzavřením Memoranda o podpoře projektu Mapy bez bariér se společnostmi 

Nadace Charty 77 a Seznam.cz, a.s. a zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady 

AKČR, k jeho podpisu, 

 

IV. ruší pověření RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. řízením Komise Rady AKČR pro 

kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, 

 

V. pověřuje  
a) Ing. Miloše Peteru, hejtmana Středočeského kraje, řízením Komise Rady AKČR 

pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, 

b) PhDr. Hanu Maierovou, náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, výkonem 

funkce místopředsedkyně Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a 

cestovní ruch. 

   

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

   

 



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 137 

ze dne: 27. června 2014 

 

 

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

dne 15. května 2014 v Ostravě 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

konalo dne 15. května 2014 v Ostravě, 

 

II. uděluje záštitu Asociace krajů 5. ročníku celostátního festivalu pro handicapované 

talenty „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou 2014“, 

 

III. souhlasí  
a) s uvolněním finanční částky ve výši 10 000,- Kč pro akci uvedenou v bodě 

II. a ukládá Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem 

AKČR smlouvu o propagaci AKČR na tuto akci, 

b) s uzavřením Memoranda o dohodě na úhradových mechanismech 2012 – 

2014 a o dohodě na smírném ukončení soudních sporů se společnostmi 

Všeobecná zdravotní pojišťovna a  Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb ČR, o.s. a zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR, 

k jeho podpisu. 

 

 
     

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 138 

ze dne 27. června 2014 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 6. června 2014 v Bílé 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

  

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo 

dne 6. června 2014 v Bílé, 

 

II. nominuje zástupce Asociace krajů ČR 

a) do pracovních skupin MŠMT k jednotlivým tématům tzv. Kulatých stolů: 

1. Průřezový kulatý stůl Mgr. Věru Palkovou a Ing. Hanu Havránkovou z 

Moravskoslezského kraje, 

2. Kulatý stůl k problematice speciálního školství Mgr. Ludmilu Štvánovou z hl. 

města Prahy, 

3. Kulatý stůl k problematice financování regionálního školství Mgr. Věru 

Palkovou a Ing. Hanu Havránkovou z Moravskoslezského kraje, 

4. Kulatý stůl k problematice odborného školství Mgr. Palkovou 

z Moravskoslezského kraje a PaedDr.  Petra Navrátila ze Zlínského kraje, 

5. Kulatý stůl k problematice snižování administrativní zátěže Mgr. Táňu 

Šormovou z Královéhradeckého kraje a Ing. Zdeňka Švece z Olomouckého 

kraje, 

b) do Hodnotící komise sektoru mládeže programu ERASMUS PaedDr. Milana 

Němce ze Středočeského kraje, 

c) do Pracovní skupiny pro EVVO ministra zemědělství náhradníka JUDr. Tomeše 

Vytisku z Jihočeského kraje, 

 

III. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akci 11. národní letní 

hry speciální olympiády pro sportovce s mentálním postižením a ukládá Radku 

Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem AKČR smlouvu o propagaci 

AKČR na tuto akci, 

 

IV. žádá členy Rady AKČR o sdělení o stanoviska, zda se budou finančně účastnit 

záměru MŠMT – převod finančních prostředků formou dotačního titulu pro kraje 

s cílem naplňovat Koncepci podpory mládeže na období 2014 – 2020, na adresu 

Kanceláře AKČR do 15. září 2014. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 139 

ze dne: 27. června 2014 

 

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

dne 13. června 2014 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dne 13. června 2014 v Praze, 

 

II. žádá  
a) České dráhy a.s., aby v rámci změn svého organizačního uspořádání v oblasti 

organizace a řízení regionální osobní železniční dopravy, zůstala zachována 

Krajské centra osobní dopravy ve všech krajích, 

b) SŽDC s. o. aby, v rámci změn organizačního uspořádání byly konkrétně 

stanoveny organizační složky, komunikující s vedením krajů v těch krajích, kde 

nemá SŽDC s. o. pevné zastoupení, jak v oblastech organizace dopravy, tak v 

oblastech investic. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 140 

ze dne: 27. června 2014 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro majetek a financování krajů, které se konalo 

dne 19. června 2014 v Plzni  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí přijaté závěry ze zasedání Komise Rady AKČR pro majetek a 

financování krajů, které se konalo dne 19. června 2014 v Plzni. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

  



 
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 141 

ze dne: 27. června 2014 

 

 

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

dne 12. června 2014 v Liberci 

 

 

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

konalo dne 12. června 2014 v Liberci. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

 

  



 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 142 

ze dne 27. června 2014 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo  

dne 4. června 2014 v Modré u Velehradu 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

  

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se 

konalo dne 4. června 2014 v Modré u Velehradu, 

 

II. pověřuje JUDr. Michala Haška předsedu Rady AKČR informovat předsedu vlády ČR, 

že kraje nemohou v odpovídající míře zajistit péči o území soustavy NATURA 2000 ve 

smyslu §77a odst. 2,4 písm. l) a písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., 

 

III. vyzývá Ministerstvo pro životní prostředí k řádnému vypořádání zásadních připomínek 

krajů ČR uplatněných v rámci mezirezortního připomínkového řízení k novele zák. č. 

100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), 

 

IV. upozorňuje vládu ČR na zvýšené administrativní nároky krajských úřadů, odborů ŽP a 

stavebních úřadů a požaduje posílení personálních a finančních zdrojů před přijetím 

novely. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

  



 
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 143 

ze dne 27. června 2014 

 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo  

ve dnech 4. a 5. června 2014 v Karlových Varech 

  
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

  

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se 

konalo ve dnech 4. a 5. června 2014 v Karlových Varech.  

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 




