














 
 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 152 

ze dne 28. listopadu 2014 

 

Podpora stabilizace systému zdravotnictví 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

podporuje kroky ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka ke stabilizaci systému 

zdravotnictví a zajištění jeho financování. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 153 

ze dne 28. listopadu 2014 

 

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

dne 14. listopadu 2014 v Kutné Hoře  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
a) Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu, 

které se konalo dne 14. listopadu 2014 v Kutné Hoře, 

b) seznam projektů na opravu, rekonstrukce a modernizace mostů a silnic II. a III. 

třídy do stanoveného limitu 3 mld. Kč, 

 

II. schvaluje 
a) Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015, 

b) navrženou úpravu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která 

umožní zajištění údržby silnic I. třídy současným systémem krajských 

organizací správy silnic, 
 

III. nesouhlasí s věcným záměrem zákona o liniových stavbách z důvodu vysokého počtu 

nevypořádaných připomínek a požaduje jeho urychlené přepracování tak, aby bylo 

možné dodržet čerpání IROP v letech 2014+, 

 

IV. pověřuje 
a) předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška informovat předsedu vlády ČR o 

vzniklé situaci dle bodu III, 

b) předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu Ing. Jiřího Rozbořila jednáním 

s ministrem dopravy s cílem napravit vady ve věcném návrhu zákona o 

liniových stavbách, 
 

V. žádá ministra dopravy 

a) aby do doby účinnosti novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích bylo zachováno zajištění zimní údržby silnic I. třídy 

prodloužením stávajících smluv, 

 

 



 
 

 

b) o urychlené zajištění objektivního a profesionálního sčítání intenzit dopravy 

s maximálním využitím sítě krajských organizací správy silnic. 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 154 

ze dne 28. listopadu 2014 

 

 

Systémové financování komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví krajů 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí informaci Václava Šlajse, předsedy Komise Rady AKČR pro 

financování a majetek krajů, týkající se návrhu úpravy zákona č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),  

 

II. schvaluje předložený návrh úpravy zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům 

(zákon o rozpočtovém určení daní), 

 

III. žádá vládu České republiky o předložení uvedené novely do legislativního procesu a 

o její zohlednění při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016,   

 

IV. ukládá  
a) předsedovi Rady AKČR JUDr. Michalu Haškovi, aby s tímto usnesením Rady 

AKČR seznámil předsedu vlády ČR a ministra financí, 

b) členu Rady AKČR Václavu Šlajsovi předložit a odůvodnit uvedený návrh na 

jednání Pracovní skupiny ministerstva financí k úpravě RUD. 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 155 

ze dne: 28. listopadu 2014 

 

 

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

od 6. září do 21. listopadu 2014 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- dopis předsedovi vlády ve věci dopadů zákona o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi - aktuální údaje o výzvách nebo žalobách 

na jednotlivé kraje a organizace vlastněné nebo zřizované krajem k 30.9.2014 (čj: 

100-9/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi pro lidská práva ve věci nominace zástupců za Asociaci krajů ČR 

do Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (čj: 174-2/AKČR/2014) 

- dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci nominace zástupce Asociace krajů ČR do 

meziresortní Pracovní skupiny pro řešení problémů sociálně vyloučených lokalit 

(čj: 188-2/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR odborným seminářům Šetření událostí při úniku 

plynu, výbuchu plynu a otravách spalinami z provozu plynových spotřebičů “ (čj: 

275-2/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR soutěžím Kopidlenský kvítek 2014 a Rozkvetlá 

knihovna 2014 (čj: 282-1/AKČR/2014) 

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

ČR do Komise pro sociální začleňování (čj: 289-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi školství ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů ČR do 

Výběrové komise Národního fondu pro podporu kapacit mateřských a základních 

škol (čj: 296-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný náměstkyni ministra vnitra ve věci nominace zástupce Asociace 

krajů České republiky do Rady vlády pro veřejnou správu (čj: 313-1/AKČR/2014) 



 
 

- udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhům THEATRE TECH, DANCE LIFE 

EXPO a SPORT Life, (čj: 316-1/AKČR/2014) 

- dopis náměstkyni ministra pro legislativu a právo ve věci připomínek k novele, 

týkající se výběrových řízení před uzavřením smlouvy o poskytování hrazených 

služeb podle § 46 a násl. uvedeného zákona (čj: 317-1/AKČR/2014) 

- dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR do 

konzultačního týmu výzkumného projektu Geoinformatika jako nástroj pro 

podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu (čj: 319-

1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR sportovním projektům Kolo pro život (KPŽ) a 

Stopa pro život (SPŽ), (čj: 325-2/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi zdravotnictví ve věci stavu zajištění onkologické péče pro občany 

Karlovarského kraje (čj: 332-1/AKČR/2014) 

- rozhodnutí předsedy AKČR ve věci změny složení zástupců komisí Rady AKČR 

(čj: 336-1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR 

do pracovní skupiny MMR k přípravě novelizace stavebního zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (čj: 341-

1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi pro lidská práva ve věci nominace zástupce Asociace krajů České 

republiky do Komise ke střetu zájmů (čj: 343-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi průmyslu a obchodu ve věci právní úpravy umožňující samostatné 

vydávání zákazu pochůzkového a podomního prodeje na celém území obce nebo i 

jen její část a to bez vazby na tržní řád (čj: 350/AKČR/2014) 

- dopis předsedovi vlády ve věci významné záležitosti ohrožující samotnou možnost 

efektivního výkonu veřejné správy – s problémem tzv. systémové podjatosti 

správních orgánů (čj: 351/AKČR/2014) 

- rozhodnutí předsedy AKČR ve věci změny složení zástupců komisí Rady AKČR 

(čj: 354-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR nad vydáním metodické příručky pro práci 

knihoven s uživateli s postižením Rovný přístup. Standard Handicap Friendly (čj: 

359-1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupců Asociace krajů 

ČR do mezirezortní pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru zákona o 

sociálních pracovnících (čj: 363-1/AKČR/2014) 



 
 

- udělení záštity Asociace krajů ČR celorepublikové kampani TÝDEN RANÉ PÉČE 

(čj: 364-1/AKČR/2014) 

- dopis řediteli odboru evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ve věci 

předkládám nominace zástupců Asociace krajů ČR do hodnotící komise výzev 

programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ (čj: 365-1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci pozvání na 16. zasedání Rady AKČR 

(čj: 367/AKČR/2014) 

- rozhodnutí předsedy AKČR ve věci změny složení zástupců komisí Rady AKČR 

(čj: 370-1/AKČR/2014) 

- dopis náměstkovi ministra průmyslu a obchodu ČR ve věci zástupců Asociace 

krajů České republiky do Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (čj: 371-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi školství ve věci návrhu materiálu Státní podpora sportu pro rok 

2015 (čj: 373-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi zemědělství ve věci nominace zástupce Asociace krajů ČR v 

dozorčí radě na nadcházející období (čj: 383/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci návrhu doplnění novely zákona č.13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích (čj: 385/AKČR/2014) 

- dopis předsedovi vlády ČR ve věci nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě (čj: 386-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi školství ve věci soutěží a přehlídek vyhlašovaných či spolu 

vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (čj: 

387/AKČR/2014) 

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

pracovní skupiny při ministerstvu financí zabývající se systémem rozpočtového 

určení daní (čj: 389-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR soutěži SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 

(čj: 390-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi pro lidská práva ve věci nominace zástupce AKČR do 

Monitorovacího výboru Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro 

činnost Agentury pro sociální začleňování (čj: 397/AKČR/2014) 

- dopis náměstkovi ministra zdravotnictví ve věci nominace zástupců Asociace krajů 

ČR do Řídícího výboru ministerstva zdravotnictví "Národní strategie 

elektronického zdravotnictví" (čj: 400/AKČR/2014) 



 
 

- dopis ministrovi vnitra a předsedovi vlády ČR ve věci neuspokojivé situace 

v oblasti financování zdravotnických záchranných služeb jako složky 

Integrovaného záchranného systému v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu resp. v jeho části, která je pod gescí ministerstva vnitra 

(401/AKČR/2014) 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu, které se konalo dne 12. 

září 2014 v Břeclavi 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, které 

se konalo 3. září 2014 formou videokonference  

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis z 

jednání Komise Asociace krajů ČR pro sociální věci, které se konalo dne 16. – 17. 

září 2014, v Rychnově nad Kněžnou 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo ve dnech 18. – 19. září 

2014 v Ostravě  

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

společného zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí a Komise Rady 

AKČR pro zemědělství, které se konalo ve dnech 4. - 5. září 2014 ve Dvoře 

Králové 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

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

se konalo dne 3. října 2014 v Kutné Hoře  

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo ve dnech 1. - 

2. října 2014 v Lednici  

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Výroční 

zpráva Asociace krajů České republiky za rok 2013 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Změna 

v řízení odborných orgánů Rady AKČR - Komise Rady AKČR pro prevenci 

kriminality a Integrovaný záchranný systém   

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Zápis z 

jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 25. září 2014 v Hradci 

Králové 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Aktuální 

vývoj v oblasti přípravy na nové programové období 2014 – 2020 



 
 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Zapojení 

regionálních rad regionů soudržnosti do implementace Integrovaného regionálního 

operačního programu 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Přenos a 

komunikace agentových systémů spadajících do gesce Ministerstva dopravy ČR 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - 

Komunikace AKČR s Českou biskupskou konferencí. 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 156 

ze dne 28. listopadu 2014 

 

Příspěvek na výkon státní správy 

 

 

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 64,83 % 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 do návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016, 

 

IV. ukládá  

a) předsedovi Rady AKČR JUDr. Michalu Haškovi, aby s tímto usnesením Rady 

AKČR seznámil předsedu vlády ČR, 

b) 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 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 157 

ze dne: 28. listopadu 2014 

 

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

dne 22. října 2014 v Jihlavě  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů, 

které se konalo dne 22. října 2014 v Jihlavě. 

  

  

    
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 158 

ze dne: 28. listopadu 2014 

 

 

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

formou videokonference dne 14. října 2014 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

bere na vědomí zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo 

formou videokonference dne 14. října 2014. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   



 
 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 159 

ze dne 28. listopadu 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 23. – 24. října 2014 ve Zlíně 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dnech 23. – 24. října 2014 ve Zlíně. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 160 

ze dne: 28. listopadu 2014 

 

 

Zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo  

dne 18. listopadu 2014 v Liberci 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

konalo dne 18. listopadu 2014 v Liberci, 

 

II. souhlasí s návrhem ministerstva práce a sociálních věcí na rozdělení 335 mil. Kč 

určených k dofinancování sociálních služeb v roce 2014 (usnesení vlády ČR č. 

868/2014); a to částky 39 810 531 Kč rozdělené dle počtu úvazků na navýšení platů 

zaměstnanců v sociálních službách a 295 189 469 Kč rozdělených dle směrného čísla 

použitého ministerstvem v roce 2014 pro poskytovatele sociálních služeb v jednotlivých 

krajích ČR, 

 

III. nesouhlasí s návrhem ministerstva práce a sociálních věcí na rozdělení částky 750 mil. 

Kč v roce 2015 dle § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,  

 

IV. žádá ministerstvo práce a sociální věci  

a) o rozdělení částky 750 mil. Kč určených na zvýšení platů zaměstnanců 

v sociálních službách v roce 2015 a letech následujících (usnesení vlády ČR č. 

619/2014) dle § 101a odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění,  

b) o uvolnění dohodnutého objemu finančních prostředků ve výši 7,1 mld. Kč 

vyčleněných v návrhu státního rozpočtu na rok 2015 na podporu sociálních služeb 

v krajích,  

 

V. podporuje stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů ve smyslu dopisu prezidenta UZS 

ministrovi zdravotnictví ze dne 24. 10. 2014, aby v platném znění tzv. Úhradové 

vyhlášky pro rok 2015 platila pro skupinu 02 – Pomůcky pro inkontinentní stejná 

regulační omezení jako pro ostatní skupiny zdravotnických prostředků, 

 

VI. zmocňuje  

a) k jednání se zdravotními pojišťovnami v oblasti úhrad zdravotní péče: 

1. místopředsedkyni komise Mgr. Ivanu Stráskou, 1. náměstkyni hejtmana 

Jihočeského kraje,  



 
 

2. místopředsedu komise, Bc. Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana 

Karlovarského kraje,  

3. Mgr. Helenu Kocmanovou z Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

 

b) předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška informovat ředitele zdravotních 

pojišťoven o uvedených zástupcích. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   

 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 161 

ze dne: 28. listopadu 2014 

 

 

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

ve dnech 16. - 17. října 2014 v Liberci  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

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

ve dnech 16. – 17. října 2014 v Liberci, 

 

II. vydává   
a) souhlasné stanovisko k zápisu unikátních oborů vzdělávání škol: 

1. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U jatek 916/8, 79001 

Jeseník, obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů (denní 

forma) s cílovou kapacitou 120 žáků, 

2. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, 

Havlíčkova 57 Kamenický Šenov, příspěvková organizace, obor 82-41-

M/01 Užitá malba, 

3. ART ECON – Střední škola s.r.o. Prostějov obor 82-41/M Grafický 

design – fotografie, 

4. Vyšší odborná škola televizní Brno AIDEM, a.s., obor 82-43-N 

Multimediální tvorba,   

b) nesouhlasné stanovisko škole Pop Balet Academy, z ú., Gercenova 10, 102 00 

Praha 10, k zápisu oborů vzdělávání 82-46-P/01 Tanec (denní forma 

vzdělávání),  82-46-P/02 Současný tanec (denní forma), 82-46-P/02 Současný 

tanec (kombinovaná forma vzdělávání),  

 

III. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akce: 

a) Kopidlenský kvítek Svazu květinářů a floristů ČR 

b) Rozkvetlé knihovny Svaz květinářů a floristů ČR  

c) Zlatý Ámos Klubu Domino 

 

IV. ukládá Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem AKČR smlouvy o 

propagaci AKČR na akce uvedené v bodě III. 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 




