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Z Á P I S  

z 13. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 

konaného dne 23. dubna 2010 v Kroměříži 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

3. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman  Vysočiny 

4. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 

5. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 

6. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

7. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

8. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

9. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 

10. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 

11. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní zástupci člena Rady AKČR : 

1. Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmana Středočeského kraje 

2. Jaroslav Bauer, náměstek hejtmanky Plzeňského kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 

 
09.00 – 09.05 Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 13. zasedání Rady 

Asociace krajů ČR předsedou Rady Asociace krajů 
 

09.05 – 12.00 Zasedání Rady AKČR  
 
10.30 – 12.00 Vystoupení hostů 

 
12.00 – 12.30   Tisková konference  
 

12.00 – 14.00 Společný oběd členů Rady AKČR  
 

14.05   Ukončení 13. zasedání Rady AKČR 
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A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 

schválení programu jednání 
Jednání zahájil předseda Rady AKČR Mgr. Michal Hašek, přivítal účastníky jednání a 

seznámil je s úpravami programu zasedání, které vyplynuly z časových možností hostů 

zasedání. 

 

B. Organizační záležitosti:  

a. důležité aktuální termíny: 

 28. 5. a 29. 5. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky,  

 24. až 25. 6. 14. zasedání Rady AKČR Olomouc,  

 říjen Komunální volby a hl. m. Praha,  

 14. - 15. 4. plenární zasedání Výboru regionů,  

 9. - 10. 6. plenární zasedání Výboru regionů,  

 6. - 7. 10. plenární zasedání Výboru regionů,  

 1. - 2. 12. plenární zasedání Výboru regionů,  

 

b. termíny konání zasedání komisí Rady AKČR: 

 22. - 23. 4.       pro kulturu a památkovou péči, Pardubický kraj 

 22. - 23. 4. pro regionální rozvoj a evropské záležitosti, Dvůr 

Králové 

 29. 4.  pro vztahy s veřejností 

 7. 5. pro financování krajů,  

 8. 6. pro informatizaci veřejné správy, Plzeňský kraj 

 10. 6. pro dopravu,  

 14. - 15. 6. pro veřejnou správu, Královéhradecký kraj 

 15. - 16. 6. pro životní prostředí a zemědělství, Vysočina 

 17.6. pro  zdravotnictví, Liberecký kraj 

 

c. přehled převzatých záštit: 

 14. ročník celorepublikové soutěžní přehlídky řemesel SUSO (Ostrava – 

výstava „Dům a byt“ listopad 2009, Olomouc- výstava „Stavotech“ 11. -13. 3. 

2010, Lysá nad Labem – výstava „Stavitel“12. – 14. 2. 2010, Litoměřice  - 

výstava „Můj dům, můj hrad“ 30. 4. – 3.5. 2010, Karlovy Vary – výstava FOR 
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ARCH Karlovy Vary červen 2010 a finále soutěže v Praze při FOR ARCH 

2010 21. – 25. 9. 2010). 

 Sportovní projekt pro mateřské školy Sportovní hry MŠ 2010 

 Významné akce pořádané Folklorním sdružením ČR v roce 2010: 

- VII. Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark, 26. – 31. 8. 2010 

- XVIII. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů „Písní a tancem“, 

9. - 12. 9. 2010 v Luhačovicích 

- X. Koncerty „Zpěváček – Slávik“ a „Zpíváme pro radost“, 9. – 10. 10. 2009 

- XVI. Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní „Zpěváček“, 14. – 

15. 6 2010 ve Velkých Losinách 

 

 Českému svazu zpracovatelů masa na akce konané u příležitosti 700. let oslav 

udělení privilegií řeznickému cechu (Salima -3.3. 2010, Výstava Země 

živitelka 27. 8. 2010, Skalský dvůr 2010, Zakončení oslav, Národní 

zemědělské muzeum, soutěž „Řeznická sekera- 24. 4. 2010“ a soutěž 

„Přehlídka odborných dovedností“) 

 21. Mezinárodnímu stavebnímu veletrhu FOR ARCH 2010, souběžně 

probíhajícím veletrhům a zároveň souvisejícímu doprovodnému programu, 

který se bude konat 21. – 25. září 2010 v Pražském veletržním areálu Letňany. 

 Konference nevládních agrárních organizací nových členských zemí EU, která 

se bude konat 23. 3. 2010 v Brně v rámci veletrhu AGROTECH 2010. 

 Projekt „14. Klenotů v srdci Evropy“ – Jana Berg. 

 Filmový dokument „Arnošt Lustig – devět životů“ 

 Soutěžím „Česká dopravní stavba roku 2009“, která se bude konat 25. 5. 2010 

v Praze a „Český energetický a ekologický projekt roku 2009“, která se bude 

konat 22. 11. 2010 v Praze. 

 Festival Americké jaro, který se bude konat v průběhu celého roku 2010. 

 Vesnice roku 2010 

 Má vlast – setkání krajů na Vyšehradě, která se bude konat 1- 9. 5. 2010 

v Praze na Vyšehradě. 

 Cyklus odborných konferencí – Odpadové dny 2010 

 

d. žádosti o vystoupení na jednání Rady AKČR: 

 Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR 

 Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně SÚJB, Téma: Radonový program ČR 

 Doc. MgA. Jan Burian, předseda Asociace profesionálních divadel, ředitel 

Divadla J.K.Tyla 

 Mgr. Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka Czechinvest 

 Mgr. Simona Součková, jednatelka, SIM AGENCY s.r.o. 

http://www.sujb.cz/docs/CV_D_Drabova.pdf
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 Ing. Jiří Herodes, předseda Rady partnerů projektu Enersol 

 

C. Aktuální informace předsedy 
 

Předseda Rady AKČR  informoval o  jednání s generálním ředitelem HZS genmjr. 

M. Štěpánem o novelizaci zákona č. 240/2000Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon) po jednání Rady s premiérem Fischerem 22. dubna t.r.. Jako výsledek 

jednání předložilo Ministerstvo vnitra následně kompromisní variantu novely, která částečně 

zohledňuje stanovisko AKČR. K této informaci proběhla podrobnější debata o jednotlivých 

sporných novelizačních bodech (body 1 – 5), které se účastnili zejm. hejtmani St. Eichler a 

MVDr. St. Mišák a místopředsedové Rady MUDr. J. Běhounek a ing. M. Tesařík. Předsedou 

Rady AKČR Mgr. M. Haškem bylo formulováno usnesení.  

 

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 294 

 

Hejtman MVDr. St. Mišák dále upozornil na některé souvislosti financování 

protipovodňových opatření; je nutno zohlednit je v rámci novelizace vodního zákona (téma 

pro komisi pro financování krajů). Předseda Rady Mgr. M. Hašek informoval o posledním 

vývoji projektu informačních systémů operačního řízení základních složek IZS, prosazovaném 

Ministerstvem vnitra. Kraje připraví k rozeslanému materiálu své stanovisko do 30. dubna t.r. 

tak, aby mohlo být odesláno stanovisko AKČR  Ministerstvu vnitra.  Hlavním cílem je, aby 

mohly v rámci projektu čerpat prostředky i ty kraje, které již operační centra vybudovaly. 

  

 

Na základě čl.4 odst. 6 Jednacího řádu Rady AKČR dále vyhlásil předseda Rady Mgr. M. 

Hašek  znění usnesení Rady, týkající se příspěvku členů na rok 2010. V návaznosti na 

usnesení Rady AKČR č. 173  ze  7. zasedání Rady ve Frenštátě pod Radhoštěm usnesení Rady 

AKČR č. 203 z 3. korespondenčního hlasování r. 2009 zní: 

 

Usnesení Rady AKČR č. 203 k Tisku 117 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje 

výši příspěvku pro rok 2010 ve výši 700 tis. Kč na člena 

 

 

Výsledek hlasování:     pro: 14 hlasů 

   proti: 0 hlasů 

   zdržel se: 0 hlasů 

Usnesení č. 203 bylo přijato v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. c) Stanov Asociace krajů ČR  . 
 

 

Na základě upozornění místopředsedy Rady AKČR Ing. M. Tesaříka byl dále ověřen  záznam 

o výsledcích 1. korespondenčního hlasování r. 2010, který zní takto : 
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Záznam o výsledcích 1. korespondenčního hlasování r. 2010 

 

usnesení č. 283 hlasovalo 12 ano: 12 hlasů  ne: 0 hlasů zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato   

usnesení č. 284 hlasovalo 13 ano: 13 hlasů  ne: 0 hlasů zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato    

usnesení č. 285 hlasovalo 13 ano: 13 hlasů  ne: 0 hlasů zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato    

usnesení č. 286 hlasovalo 13 ano: 13 hlasů  ne: 0 hlasů zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato  

usnesení č. 287 hlasovalo 13 ano: 13 hlasů  ne: 0 hlasů zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato  

usnesení č. 288 hlasovalo 13 ano: 13 hlasů  ne: 0 hlasů zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato  

usnesení č. 289 hlasovalo 13 ano: 13 hlasů  ne: 0 hlasů zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato  

usnesení č. 290 hlasovalo 13 ano: 13 hlasů  ne: 0 hlasů zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato  

usnesení č. 291 hlasovalo 13 ano: 13 hlasů  ne: 0 hlasů zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato  

usnesení č. 292 hlasovalo 13 ano: 13 hlasů  ne: 0 hlasů zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato  

usnesení č. 293 hlasovalo 13 ano: 12 hlasů  ne: 1 hlas zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení bylo přijato  

 

Usnesení Rady AKČR č. 283 – 293 byla přijata. 

 

 

Rada asociace krajů ČR dále projednala otázky spojené s projektem „Studentské volby 

2010“: 

Rada Asociace krajů vítá vzdělávací aktivity vedoucí k rozvoji občanské spolčenosti. Po 

zvážení všech okolností nedoporučuje realizaci projektu “Studentské volby 2010“ před 

termínem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010. 

V rámci svého jednání Rada Asociace krajů ČR vyjádřila své znepokojení zejména s ohledem 

na následující aspekty: 

 absence komunikace realizátora projektu s kraji po dobu cca 8 měsíců 

 nevhodnost načasování projektu do období 4 týdnů před volbami do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010 (možné právní komplikace) 

 nevhodnost načasování projektu do období maturitních zkoušek v roce 2010-04-24 

trvající riziko možného porušení propagace politických stran na školách, a to zejména 

simulací volebního aktu na reálných kandidátech 

 možné zneužití výsledků, ale i vlastního projektu ke zpochybnění řádných voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

S ohledem na možné zpochybnění procesu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

v roce Rada Asociace krajů ČR doporučuje realizaci projektu „Studentské volby 2010“ až po 
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řádném ukončení voleb v roce 2010 a takovémuto projektu je připravena při průběžné 

komunikaci realizátora projektu s kraji dát svoji podporu. 

 

 

 

 

D.Projednávání materiálů 

 

1. Zápis z 12. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 26. března 2010 

v Jablonci nad Nisou 

 

Rada bez připomínek zápis z 12. zasedání Rady AKČR podepsaný předsedou Rady AKČR 

schválila.  

 

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

20. března 2010 do 16. dubna 2010 

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 295 

 

 

3. Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro vnější vztahy, které se konalo dne 

19.března 2010  v Praze 

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 296 

 

 

4. Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy konaného ve dnech  

2.- 3.3.2010 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 297 

 

 

 

5. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 7. dubna 

2010 ve Zlíně 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 298 
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6. Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny AKČR pro legislativu, které se konalo dne 

 30. března 2010 v Benešově 

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 299 

 

 

7.  Různé a): Informace z Výboru regionů  

                                                                                                                                                      

Projednáno bez připomínek.  
 

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 300 

 

 

 7. Různé b) : Žádost o podporu v podobě partnerství projektu na podporu regionálního 

pivovarnictví „Tajnosti piva“ 

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 301 

 

 

7.Různé c)   Kohezní politika  

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 302 

 

 

7. Různé d) Záznam z jednání hejtmanů 12. dubna 2010 v Hradci Králové při příležitosti 

kongresu ISSS 

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 303 

 

 

 

7. Různé e) Projekt „Rodinné zlato“ – cyklus pořadů pro Českou televizi o památkách ze 

seznamu UNESCO na území České republiky 

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 304 
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8.Zpráva o činnosti  odborných komisí Rady AKČR a odborných pracovních skupin Rady 

AKČR za rok 2009 

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 305 

 

 

 

9. Úpravy Jednacího řádu odborných komisí Rady AKČR a odborných pracovních skupin 

Rady AKČR  

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 306 

 

 

 

10. Podpis Memoranda o spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR 

 

Projednáno s tím, že pověření podpisem Memoranda bylo přeneseno na 1. místopředsedu 

Rady AKČR.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 307 

 

 

 

11.  Informace k Programu obnovy venkova 

 

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 308 

 

12. Koordinace postupu regionů ve vztahu k Kohezní politice po roce 2013 

V rámci projednání bodu informoval 1. místopředseda Rady AKČR Mgr. R. Martínek o 

dosavadních krocích realizovaných v rámci koordinace vč. revize zastoupení krajů 

v orgánech; dále vysvětlil úlohu jednotlivých orgánů (Řídící výbor, Výkonný výbor) a 

hierarchii přípravy výsledných stanovisek AKČR (VV – ŘV – 1. mpř. Rady – Rada) .  

K bodu bylo jednomyslně přijato usnesení č. 309 

 

 

 

13.K návrhu možných revizí operačních programů  
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1.místopředseda Rady AKČR Mgr. R. Martínek informoval o posledním vývoji v otázce možné 

realokace prostředků z centrálních programů do regionálních vzhledem k výrazně vyšší 

absorpční kapacitě a připravenosti krajů oproti centru. Vysvětlil jednotlivé body návrhu 

usnesení Rady, reagujícího nesouhlasně na usnesení vlády ze dne 19.dubna 2010 č. 295. Byly 

diskutovány možné objemy přesunů (cca 1 mld Kč na kraj). Dále byl v diskusi vysloven i 

nesouhlas se zřízením Fondu rozvoje měst, které nebylo s kraji konzultováno.  

K bodu bylo  formulováno a přijato usnesení č. 310 s tím, že bude následně doformulováno 

1. místopředsedou Rady AKČR podle výsledku jednání s ministrem dopravy v rámci 

zasedání Rady AKČR 

 

 

V rámci bodu Různé požádal hejtman Karlovarského kraje PaedDr.J. Novotný o podporu 

AKČR při jednání o rušení pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Karlovarský kraj.  

 

K problému  bylo jednomyslně přijato usnesení č. 311 

 

Dále informoval hejtman Moravskoslezského kraje Ing. J. Palas o některých aktuálních 

otázkách v činnosti Dozorčí rady Českých drah a požádal o renominaci zástupce AKČR 

v pracovní skupině pro vstup privátních subjektů do železniční dopravy. Zároveň navrhnul i 

renominaci do pracovní skupiny pro přípravu Národního lesnického plánu. 

 

K problému  byla jednomyslně přijata usnesení č. 312 a usnesení č. 313 

 

 

 

D.Vystoupení hostů 

ministr dopravy Ing. Gustav Slamečka, MBA – předseda Rady AKČR Mgr. M. Hašek 

přivítal hosta a jeho doprovod a uvedl hlavní otázky bloku věnovaného dopravě : připomínky 

k materiálu MD „Strategie výstavby a financování dopravní infrastruktury“ a zavedení mýta 

na silnicích 2. a  3. třídy. Ministr ing. G. Slamečka, MBA v úvodu svého vystoupení ocenil 

vhodné načasování materiálu, který by měl mapovat možnosti rozvoje dopravní infrastruktury 

cca do r. 2045, včetně financování prostřednictvím projektů PPP. S materiálem byl 

v současné době seznámen Hospodářský výbor a Rozpočtový výbor PS PČR a pravděpodobně 

bude prezentován Poradě ekonomických ministrů vlády. Vysvětlil vztah prezentovaného 

materiálu k sektorovým dopravním strategiím. V další části vystoupení prezentoval ministr 

Slamečka podrobně objasnil způsob kategorizace silnic a dálnic resp. železničních koridorů 

podle naléhavosti, zabýval se zejména časovým rozvržením, možnostmi státního rozpočtu a  

mimorozpočtových zdrojů financování a zvláště rekonstrukcí D1. Předseda Rady AKČR Mgr. 

M. Hašek poděkoval za úvodní prezentaci a zahájil diskusi o konkrétních problémech 

jednotlivých krajů. Kromě předsedy Rady (obchvat Mikulova, E52, vazba na rakouskou síť) 

přiblížili problémy krajů 1. místopředseda Rady Mgr. R.Martínek (kraj bez dálnic, stav 

železničních tratí, zkušenosti s PPP projekty, nutnost dlouhodobé stability výdajových rámců), 

hejtman Moravskoslezského kraje Ing. J. Palas (podrobněji zkušenosti s PPP v kraji), hejtman 

Karlovarského kraje PaedDr. J. Novotný ( D6, obchvat Lubence, napojení na sousední 

státy),místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek (D1, objízdné trasy, prohloubení spolupráce 

s kraji), místopředseda Rady Ing. M. Tesařík (spojení Přerova a napojení Zlínského kraje, 
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strukturálně postižené regiony), hejtman Zlínského kraje MVDr. St. Mišák (JV obchvat 

Otrokovic, železnice Otrokovice – Zlín – Vizovice),hejtman Královéhradeckého kraje Bc. L. 

Franc (silnice Jaroměř – Náchod spojení s Polskem), hejtmanka Ústeckého kraje J. Vaňhová 

(zatížení R7 a vliv průmyslových zón, vliv dopravní infrastruktury na strukturálně postižené 

regiony), hejtman Libereckého kraje Bc. St Eichler (dálniční propojení přes Polsko do 

Německa, R35 Turnov – Jičín) a náměstek hejtmana Středočeského kraje M. Petera (úpravy 

D1). V rámci reakcí na jednotlivé problémy uvedl ministr Slamečka m.j. další podrobnosti 

k vydávání dluhopisů a možnostem financování prostřednictvím projektů PPP (údržba). 

Předseda Rady Mgr. M. Hašek poděkoval hostům za přínosnou prezentaci s tím, že otázka 

mýta bude diskutována v rámci oběda. 

Předseda Rady Mgr. M. Hašek předal řízení zasedání 1. místopředsedovi Mgr. R. Martínkovi. 

   

K vystoupení  bylo jednomyslně přijato usnesení č. 314 

 

 

předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard Kavala – představil činnost 

Spolku při rehabilitaci venkovského prostoru a informoval o dosavadní spolupráci s kraji vč. 

vyhlašování soutěže „Vesnice roku“. Uvedl dosavadní zkušenosti s Programem obnovy 

venkova od r. 1991, existujícím mimo struktury EU informace o objemech rozdělovaných 

prostředků v programu. Požádal o intenzivnější diskusi krajů s krajskými předsedy Spolku při 

řešení regionálních problémů. Poděkoval dále za udělení záštity AKČR soutěži „Vesnice 

roku“. 1. místopředseda Rady Mgr. M. Martínek informoval o odmítnutí snahy MMR zřídit 

Fond rozvoje měst (usnesení Rady č. 310) a poděkoval hostovi za vystoupení. 

 

ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv PharmDr. Martin  Beneš – představil činnost 

SÚKL a objasnil styčné body činnosti SÚKL a krajů v cestě za účinnými, bezpečnými, 

jakostními a dostupnými léky. Vysvětlil mezinárodní systém rychlé výstrahy zejména před  

vadnými či padělanými léčivy, uvedl některé konkrétní příklady m.j. i z kontroly distribuce 

„odvykacích“ léků Subotex a Suboxon a záměny potravních doplňků za léčiva.. Dosavadní 

systém varování před vadnými šaržemi nebo padělky prostřednictvím médiií označil jako 

nevhodný a měl by být nahrazen efektivní spoluprací m.j.i s kraji. V diskusi ocenil 

místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek dosavadní spolupráci se SÚKL a za vhodný systém 

varování označil on line informace přímo na nemocnice. V závěru pozval dr. Beneše na 

zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se bude konat 17. června t.r. 

v Libereckém kraji. Řídicí zasedání Mgr. R. Martínek poděkoval hostovi za prezentaci. 
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E.Závěr 

 

Po vystoupení hostů ukončil 1. místopředseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman 

Pardubického  kraje Mgr. Radko Martínek 13. zasedání Rady Asociace krajů ČR a poděkoval 

hejtmanovi Zlínského kraje MVDr. St. Mišákovi, pracovníkům Krajského úřadu Zlínského 

kraje a pracovníkům Kanceláře AKČR za přípravu zasedání.  

 

 

 

Mgr. Michal Hašek, v. r.  

       předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

 

 

zapsal: Rostislav Duchoň 

v Kroměříži dne 23. dubna 2010 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 294 
ze dne 23. dubna 2010 

 

 

Řešení rozporů v návrhu zákona, kterým se mění zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon) 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. projednala  

řešení rozporů mezi stanovisky krajů a předkladatele v návrhu zákona 

 č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon); výsledné stanovisko Rady AKČR k dalšímu jednání je uvedeno 

v příloze usnesení 

 

II. vyslovuje poděkování  

Komisi Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém  za přípravu stanoviska 

AKČR a za dosavadní postup v jednání o návrhu 

 

III. pověřuje 

předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška informovat ministra vnitra a 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru o stanovisku Rady AKČR 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

PŘÍLOHA k usnesení Rady AKČR č. 294 ze dne 23. dubna 2010: 
Rada zaujala k řešení rozporů mezi Asociací krajů ČR a předkladatelem následující 

stanovisko (identifikace jednotlivých bodů podle dopisu předsedy AKČR č.j. Ode/85/2010 ze 

dne 7. dubna 2010): 

 

Bod č.1)   Akceptován upravený návrh MV podle dopisu ministra vnitra č.j. ze dne  

 

Bod č.2)   Akceptován upravený návrh MV 

 

 Bod č.3)  Trvá rozpor 

 

Bod č.4)   Akceptován upravený návrh MV ;  pouze však za předpokladu akceptování 

stanoviska AKČR k bodu 3 
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Bod č.5)   Akceptován upravený návrh MV 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

 

číslo : 295 
ze dne : 23. dubna 2010 

 

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

20. března 2010 do 16. dubna 2010 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. schvaluje podle usnesení Rady č. 25 ze dne 11. února 2005 tato rozhodnutí 

předsedy Rady přijatá v období od  20.března 2010 do 16. dubna 2010: 

 

- nominace do Odborné pracovní skupiny pro vnější vztahy(č.j. Ode/82/2010), 

- poskytnutí záštity konferencím o nakládání s komunálními odpady  

(č.j. Ode/83/2010), 

- nominace do Resortní koordinační skupiny – životní prostředí (č.j. Ode/87/2010), 

- nominace do Hodnotící komise pro technickou asistenci (č.j. Ode/96/2010), 

- nominace do Odborné pracovní skupiny pro legislativu a do Komise  Rady AKČR 

pro vztahy s veřejností (č.j. Ode/100/2010). 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 296 

ze dne 23. dubna 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro vnější vztahy, které se konalo dne 

19.března 2010  v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro vnější vztahy, které se konalo 

dne 19. března 2010 v Praze 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 297 
ze dne 23. dubna 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy konaného ve dnech  

2.- 3.3.2010 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy konaného ve 

dnech 2.- 3.3.2010 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Zápis z 13. zasedání Rady Asociace krajů ČR   Kroměříž, dne 23. dubna 2010  

 
16/33 

 

 

 

 

 

 

 

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 298 

ze dne 23. dubna 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 7. dubna 2010 

ve Zlíně 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

                       7. dubna 2010 ve Zlíně 

 

  

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 299 
ze dne 23. dubna 2010 

 

Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny AKČR pro legislativu, které se konalo dne 

 30. března 2010 v Benešově 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny AKČR pro legislativu, které se 

konalo dne 30. března 2010 v Benešově 

b) Stanovisko Odborné skupiny Rady AKČR pro legislativu zpracované na základě 

usnesení Rady AKČR č. 280 ze dne 26. února 2010 k dopisu p. D. Valenčíka  

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 300 
ze dne 23. dubna 2010 

 

Informace z Výboru regionů 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci o nabídce Výboru regionů na zaslání brožury informující o 

hlavních reformách vyplývajících z Lisabonské smlouvy 

 

 

II. ukládá   

Kanceláři AKČR zjistit požadované počty výtisků brožury a zajistit ve 

spolupráci s Eurocentry distribuci brožury  

                        

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 301 
ze dne 23. dubna 2010 

 

Žádost o podporu v podobě partnerství projektu na podporu regionálního pivovarnictví 

„Tajnosti piva“ 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

žádost o podporu v podobě partnerství projektu na podporu regionálního 

pivovarnictví „Tajnosti piva“ 

 

II. ponechává na zvážení 

jednotlivých krajů podporu projektu „Tajnosti Piva“ 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 302 
ze dne 23. dubna 2010 

 

Kohezní politika 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci o sběru podkladů o vstupech krajů k formulování stanoviska 

AKČR k budoucí politice soudržnosti EU po roce 2013 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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 U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 303 
ze dne 23. dubna 2010 

 

Záznam z jednání hejtmanů 12. dubna 2010 v Hradci Králové při příležitosti kongresu 

ISSS 

 

                        

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

 

informaci o jednání hejtmanů 12. dubna 2010 v Hradci Králové při příležitosti 

kongresu ISSS 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 304 
ze dne 23. dubna 2010 

 

Projekt „Rodinné zlato“ – cyklus pořadů pro Českou televizi o památkách ze seznamu 

UNESCO na území České republiky 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

      I. bere na vědomí 

informaci o projektu „Rodinné zlato“ – cyklus pořadů pro Českou televizi o 

památkách ze seznamu UNESCO na území České republiky  

II. doporučuje  

jednotlivým krajům podporu projektu „Rodinné zlato“ – cyklus pořadů pro 

Českou televizi o památkách ze seznamu UNESCO na území České republiky  

III. schvaluje  

udělení záštity Asociace krajů ČR projektu „Rodinné zlato“ – cyklus pořadů 

pro Českou televizi o památkách ze seznamu UNESCO na území České 

republiky 

IV. ukládá 

Komisi Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči projednat podporu  

projektu na svém nejbližším zasedání 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 305 
ze dne 23. dubna 2010 

 

Zpráva o činnosti  odborných komisí Rady AKČR a odborných pracovních skupin Rady 

AKČR za rok 2009 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zprávu o  činnosti  odborných komisí Rady AKČR a odborných pracovních skupin 

Rady AKČR za rok 2009 

 

II. ukládá  

předsedům odborných komisí Rady AKČR a předsedům odborných skupin Rady 

AKČR postupovat v další činnosti odborných komisí a odborných pracovních 

skupin důsledně v souladu se Stanovami AKČR a novelizovaným Jednacím řádem 

odborných komisí a odborných pracovních skupin AKČR 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 306 
ze dne 23. dubna 2010 

 

Úpravy Jednacího řádu odborných komisí Rady AKČR a odborných pracovních skupin 

Rady AKČR  

 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. schvaluje  

                       Návrh Jednacího řádu odborných komisí Rady AKČR a odborných pracovních   

skupin Rady AKČR ve znění připomínek předložených Kanceláří AKČR 

 

 

II. ukládá 

     řediteli Kanceláře AKČR Ing. M. Bělčíkovi  informovat o znění Jednacího 

řádu   a o znění usnesení Rady AKČR č. 305  ze dne 23. dubna 2010 předsedy 

odborných komisí a odborných pracovních skupin Rady AKČR 

 

 

 Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 307 
ze dne 23. dubna 2010 

 

 

Podpis Memoranda o spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. pověřuje  

1. místopředsedu Rady Asociace krajů ČR Mgr. Radko Martínka podpisem 

Memoranda 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 308 
ze dne 23. dubna 2010 

 

Informace k Programu obnovy venkova 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

informaci k alokacím krajů do krajských Programů obnova venkova   

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 309 
ze dne 23. dubna 2010 

 

Koordinace postupu regionů ve vztahu k Kohezní politice po roce 2013 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Materiál „Východiska pro zajištění koordinovaného postoje regionů v rámci 

přípravy na využití kohezní politiky EU po roce 2013“ 

 

 

II. pověřuje 

        1. místopředsedu Rady AKČR Mgr. Radko Martínka  

a) komunikací postoje AKČR ve vztahu k národním orgánům a Evropské 

komisi 

          b) ustanovením a řízením Poradní pracovní skupiny 

          c) řízením Řídícího výboru regionů pro jednání o kohezní politice 2014+ 

 

 

III. ukládá  

                  a)  členům Rady AKČR nominovat zástupce Řídícího výboru regionů pro jednání 

                       o kohezní politice po roce 2013                                                        

                                                                                                            Termín: do 7. května 2010 

 

            b)  Kanceláři AKČR informovat 1. místopředsedu Rady AKČR Mgr. Radko 

                 Martínka o složení zástupců Asociace krajů v orgánech a pracovních  

                 skupinách, které se zabývají kohezní politikou po roce 2013 

 

                                                                                                            Termín: do 7. května 2010 

 

IV.  doporučuje 

a)  členům Rady AKČR  

       personálně sjednotit anebo propojit zástupce za daný region v jednotlivých 

       pracovních a poradních orgánech pro kohezní politiku se zástupci v řídících  

       orgánech 

 

 

Mgr. Michal Hašek 
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předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 310 
ze dne 23. dubna 2010 

 

K návrhu možných revizí operačních programů  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. nesouhlasí   

a) s usnesením vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 295  k analýze operačních programů 

včetně návrhu možných revizí a evaluaci dosud vyhlášených výzev,  zejména 

pak s přijatými termíny revize čerpání operačních programů (OP)  

 

b) s navrženým rozdělením dodatečných finančních prostředků přidělených 

Evropskou komisí  České republice podle usnesení vlády podle bodu I.a) tohoto 

usnesení 

 

II. upozorňuje 
vládu České republiky, že uvedené termíny prakticky znemožňují provést    

realokaci finančních prostředků mezi jednotlivými OP v tomto období 

 

 

III. konstatuje 

a) že schválené rozdělení podle bodu I. b) tohoto usnesení povede k rozdrobení 

finančních prostředků a  neumožní  jejich účelné využití 

 

b) že vzhledem k rychlosti čerpání a počtu předložených  projektů  jsou regionální 

operační programy (ROP) připraveny převzít realokované prostředky, účelně je 

využít a zajistit jejich spolufinancování 

 

c) že nemá zájem na vytvoření Fondu rozvoje měst, které s ní nebylo konzultováno 

 

IV. považuje za účelné 

                   přidání 1 mld  Kč na každý kraj tj. celkem 13 mld. Kč do jednotlivých ROP 

 

V. žádá 

vládu České republiky aby neprodleně, tj. do předpokládaného konce svého 

funkčního období učinila rozhodnutí, zda k realokaci dojde, či nikoliv, a 

zahájila konkrétní práce spojené s vyjednáváním s Evropskou komisí v této 

záležitosti 

 

VI. navrhuje  
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pro případ, že by návrh uvedený v bodě IV. tohoto usnesení  nebyl  vládou 

zohledněn,  převedení rozhodujícího množství dodatečných finančních 

prostředků do  Operačního programu Doprava z důvodu zanedbanosti silničního 

fondu a   jeho důležitosti pro zajištění rozvoje regionů 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 311 
ze dne 23. dubna 2010 

 

K rušení poboček Všeobecné zdravotní pojišťovny v krajích  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. zásadně nesouhlasí   

              s redukcí krajských poboček Všeobecné zdravotní pojišťovny 

 

II. doporučuje 

   zachování pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v každém kraji 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

 Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 312 
ze dne 23. dubna 2010 

 

K renominaci za AKČR do pracovní skupiny pro vznik privátních subjektů na drahách  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí   

nominaci náměstka hejtmana Středočeského kraje Robina Povšíka za AKČR 

namísto hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase do pracovní 

skupiny pro vznik privátních subjektů na drahách  

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

 Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 313 
ze dne 23. dubna 2010 

 

K renominaci za AKČR do skupiny pro přípravu Národního lesnického plánu  

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí   

nominaci místopředsedy AKČR MUDr. Jiřího Běhounka za AKČR namísto 

hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase do pracovní skupiny 

pro  přípravu Národního lesnického plánu  

 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

 Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 314 
ze dne 23. dubna 2010 

 

K představení materiálu „Strategie výstavby a financování  dopravní infrastruktury“  

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí   

představení materiálu „Strategie výstavby a financování dopravní infrastruktury“ 

s tím, že Rada AKČR záměr zpracování materiálu podporuje 

 

II. žádá  

ministerstvo dopravy a jím řízené organizace o trvalou diskusi s AKČR, 

jednotlivými kraji a odbornými pracovními orgány Rady AKČR o 

problematice dopravní infrastruktury a jejího financování 

 

 

Mgr. Michal Hašek 

předseda Rady 

 Asociace krajů ČR 


