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Z Á P I S  

ze 17. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, 

konaného dne 12. listopadu 2010 v Náchodě 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

3. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 

4. MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy 

5. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

6. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

7. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

8. MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR  

 

1.  Mgr. Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje 

2.  Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana Vysočiny 

3.  Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 

 

 

09. 45 - 09. 50 Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 17. zasedání Rady 

Asociace krajů ČR  

 

09. 50 - 14. 15  Zasedání Rady AKČR  

 

14. 15 - 14. 45 Tisková konference 

   

14. 15  Společný oběd hejtmanů a hostů  

 

14. 35   Ukončení 17. zasedání Rady AKČR 
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A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 

schválení programu jednání 

 
Jednání zahájil na základě pověření předsedy Rady Mgr. Michala Haška místopředseda 

Rady AKČR Mgr. Radko Martínek, který poděkoval Královéhradeckému kraji a městu 

Náchod za organizaci zasedání, přivítal účastníky jednání a seznámil je s úpravami 

navrženého programu zasedání, které vyplynuly z časových možností členů Rady a hostů 

zasedání.  

 

B. Aktuální informace předsedy AKČR 

Aktuální informace předsedy byly podány v průběhu večerního jednání dne 11. listopadu 

2010 a v průběhu dalších částí zasedání Rady.  

C. Informace zástupců krajů z Výboru regionů 

Předsedajícím byly avizovány hlavní problémy v oblasti regionálních operačních 

programů (zejm. 5. kohezní zpráva a kofinancování). Problému bude věnována 

samostatná část jednání.  

D. Organizační záležitosti  

V diskusi bylo navrženo nepořádat únorové zasedání Rady AKČR v r. 2011 a uspořádat 

výjezdní zasedání v březnu 2011 v Bruselu a to za účasti zástupců DG Regio a českých 

poslanců EP.  

Na návrh hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. L. France bylo projednáno udělení 

záštity AKČR konferenci ISSS 2011 a diskutována otázka zvážení vhodnosti poskytování 

záštit AKČR v dosavadním velkém počtu.  

 

a. Termíny zasedání Rady AKČR: 

 18. Rada  13. -14. leden 2011, Brno, Regiontour  

 19. Rada  4. února 2011, Praha (předběžně?), Národní krojový ples 

 20. Rada  duben 2011 Zlínský kraj (URBIS INVEST?) 

 21. Rada  červen 2011 Liberecký kraj 

 22. Rada  říjen - listopad 2011 Vysočina 

 

b. Důležité aktuální termíny: 

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

 

c. Termíny konání zasedání komisí Rady AKČR: 

 3. - 4. 11.  Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností 

 4. 11.  Komise Rady AKČR pro dopravu 
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 12. 11.  Komise Rady AKČR pro financování krajů 

 25. - 26. 11.  Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči, 

Jihomoravský kraj 

 

d. Přehled převzatých záštit: 

 22. 11. 2010 soutěž „Český energetický a ekologický projekt roku 2009“ 

 25. 11. 2010 Dějepisná soutěž gymnázií - Cheb 

 2. 12. 2010 konference „Moravské obce a města 2010“- Brno 

 14. – 15. 12. 2010 konference Urbanus 

 celý rok 2010 14. ročník celorepublikové soutěžní přehlídky řemesel SUSO 

 celý rok 2010 projekt „Arnošt Lustig – devět životů“, 

 celý rok 2010 Sportovní projekt pro mateřské školy Sportovní hry MŠ 2010,  

 celý rok 2010 Českému svazu zpracovatelů masa na akce konané u příležitosti 

700. let oslav udělení privilegií řeznickému cechu Skalský dvůr 

2010  

 13.-16.1.2011 Regiontour Brno 

 12.- 16.4.2011 URBIS INVEST (se Stavebními veletrhy), Brno,  

 7.–15. 5. 2011 „Má Vlast 2011“ – slavnostní setkání krajů ČR v Praze na 

Vyšehradě 

 celý rok 2011 15. ročník celorepublikové soutěžní přehlídky řemesel SUSO 

 rok 2011  výstaviště Lysá nad Labem – Zemědělec 2011, Regiony české 

republiky 2011, Natura Viva 2011.   
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E. Projednávání materiálů 

Za řízení místopředsedy Rady Mgr. R. Martínka byla projednána první část připravených 

tisků pro zasedání.  

 

1. Zápis z 16. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 24. září 2010 v Olomouci 

 

Rada projednala bez připomínek zápis z 16. zasedání Rady AKČR, podepsaný předsedou 

Rady AKČR. K dotazu hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. J. Novotného bylo vysvětleno, 

že pověření ke spolupráci za AKČR s Energetickou sekcí HK ČR je připraven k podpisu.  

 

 

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

17. září 2010 do 5.listopadu 2010 

 

Projednáno s diskusí o poskytování záštit formou rozhodnutí předsedy. K dotazu 

místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka potvrdil pracovník Kanceláře AKČR JUDr. R. Duchoň, 

že Kancelář plnění přijatých usnesení Rady pravidelně vyhodnocuje.  

K bodu bylo přijato usnesení č. 368 

 

 

3.  Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a sport, 

které se konalo ve dnech 14 . - 15. září 2010 v Mariánských Lázních 

 

Hejtman Karlovarského kraje PeadDr. J. Novotný informoval o přípravě na jednání hejtmanů 

s ministrem školství a o základních tématech jednání (celostátní přijímací zkoušky, naplnění 

učňovských škol, zvýšení kvality maturitních tříd). V obsáhlé diskusi vyjádřili jednotliví 

členové Rady své názory na organizaci přijímacích zkoušek na střední školy, na vzájemný vliv 

organizace mezi kraji a otázku respektování výsledků zkoušek. Připravené usnesení bylo 

doplněno o doporučení Rady a výzvu Ministerstvu školství.  

 

K bodu bylo přijato usnesení č. 369 

 

 

Předseda Rady Mgr. M. Hašek převzal řízení zasedání Rady AKČR a vyhlásil následně 

hlasování členů Rady k tisku 227 s tím, že hlasování bude prezenční pro přítomné členy Rady 

a korespondenční pro nepřítomné členy Rady. Termín hlasování byl stanoven do 11. 00 hod. 

Po hlasování vyhlásil předseda Rady výsledky 4. korespondenčního hlasování v r. 2010: 

Hlasování se zúčastnilo 14 členů Rady AKČR; z toho platných hlasů 14.  

 

usnesení č. 359 k tisku 227:  ano 13 hlasů  ne 1 hlas zdržuji se 0 hlasů 

 

Usnesení Rady AKČR č. 359 bylo přijato.  
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4. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství, které se 

konalo dne 19. října 2010 ve Dvoře Králové nad Labem.  

 

Po připomínce místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka bylo doplněno usnesení k tisku a na 

návrh hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. J. Novotného formulováno nové usnesení 

k prodeji zemědělských produktů „ze dvora“.  

K bodu byla přijata usnesení č. 370 a č. 371 

 

5. Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady AKČR pro legislativu, které se 

konalo dne 5. října 2010 v Pardubicích 

 

V rámci projednávání bodu informoval předseda Rady Mgr. M. Hašek o legislativním návrhu 

zákona o stížnostech připraveném Jihomoravským krajem (vyřizování stížností a podnětů); 

náměstek hejtmana Vysočiny Ing. L. Joukl informoval o zpoplatnění informací poskytovaných 

v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

K bodu bylo přijato usnesení č. 372 

 

 

6. Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady Asociace krajů České republiky pro 

vnější vztahy konaného dne 17. září 2010 v Olomouci  

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č. 373 

 

 

7. Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro cestovní ruch, 

které se konalo dne 9. září 2010 v Trojanovicích 

Projednáno bez připomínek s upozorněními na setkání Rady v rámci veletrhu Regiontour.  

K bodu bylo přijato usnesení č. 374 

 

 

8. Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči, 

které se konalo dne 17. září 2010 v Kutné Hoře  

Místopředseda Rady Mgr. R. Martínek připomněl některé priority v přidělování dotací na 

architektonické dědictví a regeneraci památkových zón, po připomínce primátora hl. města 

Prahy MUDr. P. Béma bylo doplněno usnesení; dále projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č. 375 

 

 

9. Zápis ze zasedání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 26. října 2010 v 

Praze  

Po krátkém úvodu hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. L. France a informaci ředitele 

Kanceláře AKČR Ing. M. Bělčíka dále projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č. 376 
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10.  Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro informatizaci 

veřejné správy, které se konalo dne 29. a 30. září 2010 v Plzni  

V debatě bylo připomenuto prodloužení termínu pro výzvy ze strany MV. Obšírně byla 

diskutována otázka vyvolaných provozních nákladů, na které MV zřejmě nepřispěje. 

Místopředseda Rady Mgr. R. Martínek informoval o rozhodnutí Rady Pardubického kraje o 

odložení definitivního rozhodnutí.  

K bodu bylo přijato usnesení č. 377 

 

  

11.  Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro vztahy s veřejností, 

které se konalo ve dnech 3. – 4. listopadu 2010 na Farmě Poříčí, Pelhřimov  

Projednáno bez připomínek.  

K bodu bylo přijato usnesení č. 378 

 

 

12.  Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu, které se 

konalo dne 23. září 2010 v Karlových Varech 

 

Náměstek hejtmana Vysočiny a místopředseda Komise Rady AKČR pro dopravu Ing. L. Joukl 

informoval členy Rady o posledním zasedání komise, kterého se zúčastnil ředitel SFDI Ing. G. 

Slamečka, který informoval o stavu prací na materiálu o koncepci dopravy 

(„superkoncepce“), který má být předložen vládě začátkem roku 2011 i o složení pracovní 

skupiny, která se na zpracování materiálu podílí. Informoval i o možném vyhlášení velkého 

PPP projektu v dopravě (oprava D1, R 35, dokončení R1, D3) v celkovém rozsahu cca 130 

mld., o možném utlumení SFDI a přesunu prostředků do státní organizace vlastnící dálnice a 

silnice I. třídy. Dále upozornil na snížení poplatků za železniční dopravní cestu v nákladní a 

zvýšení v osobní dopravě. K otázce mýta na silnicích 1., 2. a 3. třídy informoval o úpravě cen, 

tj. snížení ceny pro autobusy podle plnění normy Euro (možné vyjmutí autobusů v závazku u 

krajů).  

V diskusi místopředseda Rady Mgr. R. Martínek upozornil na nutnost věnovat pozornost 

výběrovému řízení na vlaky s evropskou dotací, a avizoval nutnost kompenzací (nejlépe 

výstavbou komunikací) v případě zvýšení mýta bez zavedení mýta na silnicích I. a II. třídy a 

využívání objízdných tras kamiony (silnice I/35). K požadavku na kompenzace ze strany MD 

po zvýšení mýtného se připojil předseda Rady Mgr. M. Hašek i další členové Rady s tím, že 

prioritní není výtěžek z mýta, ale ochrana silnic 2. a 3. třídy před poškozováním tranzitem. 

Podrobně byly diskutovány výhody a nevýhody mýtných systémů (mýtné brány, hybridní 

systém, satelitní systém). Hejtman Středočeského kraje MUDr. D. Rath upozornil na 

konkrétním případě Středočeského kraje (hustota sítě) na omezené možnosti mýtných bran; 

AKČR by měla vyslat signál, že souhlasí se zavedením mýta na silnicích 2. a 3. třídy, avšak 

pouze v případě zavedení satelitního systému. Náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Mgr. A. 

Fišera upozornil na situaci silniční sítě kraje a na možnosti měst podílet se na výnosech 

z mýta. Primátor hl. města Prahy MUDr. P. Bém upozornil na některé politické i technické 

aspekty problému mýta; AKČR (včetně Prahy) má možnost podpořit nejvhodnější technické 

řešení (satelit) – zvláštní situace je v Praze a Středočeském kraji (hustota sítě). Hejtman 

Středočeského kraje MUDr. D. Rath upozornil i na možnost vybírat mýto od dopravců hlavně 
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s cílem přispívat na údržbu zničených silnic (skladové areály). Předseda Rady Mgr. M. Hašek 

upozornil dále na problém nařízení vlády upravujícího dobu čekání řidičů autobusů, které 

původně neměly mít finanční dopady na kraje.  

Náměstek hejtmana Vysočiny Ing. L. Joukl shrnul za dopravní komisi výstupy debaty, 

polemizoval s výsledky studie MD ke „sjíždění“ ze zpoplatněných tras. Předseda Rady Mgr. 

M. Hašek následně formuloval závěry z jednání. Dopravní komise připraví pro Radu zvláštní 

bod jednání k mýtnému vč. hodnocení tzv. „superkoncepce“ (popř. pro samostatné jednání), 

MD je nutno připomenout i plnění závazků z Memoranda a zrušení nařízení vlády o době 

čekání řidičů autobusů. Ing. L. Joukl přislíbil zpracování materiálu pro lednovou Radu AKČR 

v Brně.  

  

K bodu bylo přijato usnesení č. 379 a č. 380 

 

 

13.  Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 14. října 

2010 v Ostravě 

Projednáno bez připomínek.  

 

K bodu bylo přijato usnesení č. 381 

 

V dalším bloku věnovaném čerpání evropských zdrojů seznámil místopředseda Rady Mgr. R. 

Martínek členy Rady s výsledky svého jednání s náměstkem generálního ředitele DG Regio 

v Bruselu na téma financování českého podílu na projektech a s výsledky svých propočtů 

chybějících prostředků na kofinancování (1,2 mld., bez krajů O,5 mld.) a s výsledky jednání 

s ministrem financí o možnostech dofinancování. Potvrdil výsledky dosavadních prací na 

právním rozboru postavení krajů vůči vládě a seznámil členy Rady s novým přístupem 

v zahrnutí i soukromých finančních prostředků do národní části kofinancování. Po obsáhlé 

debatě o tomto novém přístupu EU k otázce národního podílu vysvětlil i svůj postoj k návrhu 

MMR na realizaci pilotního projektu Jessica („centrální Jessica“); ten je vzhledem 

k probíhajícím pracem na projektech v Moravskoslezském, Jihomoravském a Pardubickém 

kraji nadbytečný. K návrhu předložil návrh samostatného usnesení Rady.  

 

14.  Informace o finančním nástroji Jessica, návrh na vytvoření platformy pro spolupráci 

zainteresovaných krajů 

 

K bodu bylo přijato konsensuálně usnesení č. 382 

 

V další debatě byly vysvětleny některé technické detaily financování (rozhodující stadium 

projektu pro zahrnutí do financování. Podrobně byla diskutována otázka dalšího osudu ROP 

ve srovnání s ostatními centrálními operačními programy a vyjasněny některé technické 

podrobnosti k možným právním krokům krajů (vznik škody). V souvislosti s 5. Kohezní 

zprávou EK vysvětlil klíčová místa budoucího financování (urbánní politika, snížení počtu 

intervencí, revolvingy). V další debatě se hetman Zlínského kraje MVDr. St. Mišák zabýval 

dalším osudem ROP, hejtman Středočeského kraje MUDr. D. Rath úlohou některých 

zainteresovaných subjektů v procesu. Primátor hl. města Prah MUDr. P. Bém ocenil výsledek 

jednání v Bruselu spočívající v zahrnutí soukromých prostředků do národního podílu a 

osobně i úsilí místopředsedy Rady Mgr. R. Martínka při jednání.  
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V další části jednání se členové Rady rozloučili s primátorem hl. města Prahy MUDr. P. 

Bémem a předseda Rady Mgr. M. Hašek mu jménem Rady předal věcné dary. V poděkování 

připomněl MUDr. P. Bém, že Praha je sice nejmladším členem Asociace, on sám však 

v současném složení služebně nejstarším. Připomněl některé historické souvislosti (14 krajů 

již ve 2. pol. 13, stol.) a se členy Rady se osobně rozloučil a předal jim upomínkové dary.  

 

K dalším tiskům připraveným pro 17. zasedání Rady bylo na základě rozhodnutí předsedy 

Rady Mgr. M. Haška vyhlášeno 5. korespondenční hlasování Rady v r. 2010: 

 

Hlasování se zúčastnilo 13 členů Rady AKČR; z toho platných hlasů 13.  

 

usnesení č. 360 k tisku 239: ano: 13 hlasů, ne: 0 hlasů, zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení č. 361 k tisku 240: ano: 13 hlasů, ne: 0 hlasů, zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení č. 362 k tisku 241: ano: 13 hlasů, ne: 0 hlasů, zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení č. 363 k tisku 247: ano: 13 hlasů, ne: 0 hlasů, zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení č. 364 k tisku 248: ano: 13 hlasů, ne: 0 hlasů, zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení č. 365 k tisku 249: ano: 12 hlasů, ne: 0 hlasů, zdržuji se: 1 hlas 

usnesení č. 366 k tisku 251: ano: 13 hlasů, ne: 0 hlasů, zdržuji se: 0 hlasů 

usnesení č. 367 k tisku 252: ano: 13 hlasů, ne: 0 hlasů, zdržuji se: 0 hlasů 

 

Usnesení Rady č. 360 - č. 367 byla přijata; bod II b) usnesení č. 363 přijat nebyl, neboť 

podle čl. 4 odst. 2 písm. c) Stanov AKČR je ke stanovení výše členského příspěvku třeba 

souhlasu všech členů Rady.  

 

 

F. Materiály předložené Radě pro informaci 

 

- Informace o realizaci akce „Koordinace složek IZS v krizových situacích na 

dálnicích a rychlostních silnicích“ (Jihlava, Benešov) 

- Aktuální stav plnění Memoranda o spolupráci s MZV 

- Postup národní delegace ve vztahu k Výboru regionů 

- Monitoring zapojení samospráv do procesu EU Strategie 2020 

- Informace o přípravě krajů na zavedení E-Government, 8. výzva 

- Uzavření smlouvy s Ernst/Young a ČAR 

- Setkání hejtmanů se župany 

- Příprava 13. Národního krojového plesu 

- Informace o konferenci „Urbanus“ 

- Pozvánka k účasti na panelové diskusi o páté zprávě o soudržnosti EU 
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G. Vystoupení hostů 

 

Jaroslav Zavadil, předseda ČMKOS – předseda Rady Mgr. M. Hašek přivítal hosta a 

požádal o stručnou informaci o postoji odborů k současné vládní politice. Předseda ČMKOS 

J. Zavadil informoval členy Rady o stávce připravované na 8. prosince t. r.; členové Rady 

v diskusi vyjádřili akci svojí podporu. Dále se J. Zavadil podrobněji zabýval některými 

konkrétními důsledky vládní rozpočtové politiky zejm. připravovanými opatřeními v oblasti 

platové. Předseda Rady Mgr. M. Hašek vysoce ocenil dosavadní spolupráci s odbory, vyjádřil 

přesvědčení, že spolupráce bude pokračovat jak na úrovni krajských tripartit i formou setkání 

ČMKOS s AKČR (např. na úrovni předsednictva Rady). Zvláštní úlohu by měla hrát i 

koordinace stanovisek obou subjektů v rámci připomínkového řízení k legislativním návrhům 

s dopadem zejm. do oblasti platové a oblasti zaměstnanosti. Předseda Rady poděkoval hostovi 

za přínosnou návštěvu.  

 

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK, MUDr. Martin Engel, předseda LOK – o setkání se 

členy Rady požádali hosté. Po přivítání předsedou Rady Mgr. M. Haškem prezentoval MUDr. 

M. Kubek s nepříznivou situaci v počtech nastupujících lékařů a s důvody této situace 

(finanční náročnost studia). Seznámil členy Rady s možnými počty odchodů lékařů do 

zahraničí, s jejich věkovou a odbornou skladbou i s možnostmi jejich náhrady v ČR i s jejich 

profesní perspektivou v zahraničí (chybějících cca 4. 000 lékařů v SRN). Akci „Děkujeme, 

odcházíme“ charakterizoval jako již nezastavitelnou. Dále se zabýval možnostmi řešení 

situace z pozice ředitelů nemocnic, zřizovatelů a vlády. MUDr. M. Engel uvedl některé 

závažné podrobnosti k připravované akci, jejímž cílem není rozvrátit české zdravotnictví, ale 

pomoci ve stabilizaci situace lékařů, zejm. nemocničních. Řešením podle jeho názoru by bylo 

jednorázové uvolnění částky cca 2 – 3 mld. Kč, které by na delší dobu situaci stabilizovalo.  

V obsáhlé diskusi vyjadřovali jednotliví členové Rady své zkušenosti z krajů. Ve svém 

obšírném příspěvku uvedl hejtman Středočeského kraje MUDr. D. Rath konkrétní poznatky 

z krajských nemocnic a vyčíslil i dluhy systému (v r. 2010 -120 mil. Kč). Místopředseda Rady 

Mgr. R. Martínek se podrobněji zabýval srovnáním pozice nemocničních a soukromých lékařů 

a konkrétními kroky vedoucími k udržení úrovně platů ve zdravotnictví. Konkrétními kroky 

v krajích se zabývali též předseda Rady Mgr. M. Hašek a hejtman Zlínského kraje MVDr. St. 

Mišák. Velká pozornost byla v diskusi věnována otázce diskriminace nemocnic v řízení krajů 

oproti fakultním nemocnicím (nová úhradová vyhláška) a možným opatřením v této 

souvislosti. V závěru byly formulovány základní body výzvy vládě k řešení situace (možné 

jednání s premiérem a ministrem zdravotnictví). Dále byla podrobně probírána ekonomická 

stránka lékové politiky MZdr a zejména neplnění zákonné role SÚKL. Předseda Rady Mgr. M. 

Hašek poděkoval hostům závěrem za přínosnou prezentaci a debatu.  

 

Jiří Šlégr, poslanec PS PČR, Ing. Jiří Kejval, místopředseda ČOV – po přivítání 

předsedajícím Mgr. M. Haškem bylo hlavním obsahem prezentace představení projektu 

„Žijeme Londýnem“: J. Šlégr a Ing. J. Kejval představili projekt podpory sportu založený na 

využití OH 2012 v Londýně vč. základních pilířů olympismu (sport, kultura, vzdělávání, fair 

play). Dále objasnil Ing. J. Kejval možnosti prezentace krajů (vč. záštit hejtmanů) v rámci OH 

i jejich případnou finanční náročnost pro kraje. Předseda Rady Mgr. M. Hašek i 

místopředseda Rady Mgr. R. Martínek a hejtman Královéhradeckého kraje Bc. L. Franc 

upozornili v debatě na omezené finanční možnosti krajů i na možnosti čerpání evropských 

dotací na tento účel, stejně jako oslovení sponzorů. AKČR osloví MŠ s žádostí o pomoc při 

zabezpečen akce. Předseda Rady Mgr. M. Hašek poděkoval hostům za prezentaci projektu.  
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Ing. Jiří Černý, viceprezident Sdružení automobilového průmyslu, Ing. Antonín Šípek, 

ředitel SAP,Ing. Jiří Herodes, Vzdělávací agentura Kroměříž – účelem prezentace bylo 

představení významného odvětví hospodářství (31% HDP, obrat 600 mld., 100. 000 

zaměstnanců), trendů ve stáří autoparku, a trendů ve výchově odborníků pro odvětví. 

Snižování naplnění škol technických oborů je nutno čelit zatraktivněním a realizací projektů 

zaměřených na mládež před ukončením základních škol („Auta nás baví“). V diskusi 

konstatoval místopředseda Rady Mgr. R. Martínek nutnost veřejné podpory studia 

technických oborů; zároveň konstatoval, že kraje samy na tento úkol nestačí, a že je nutno 

využít zkušeností manažerů z oboru. Předseda Rady poděkoval hostům za přínosnou 

prezentaci. Další jednání řídil hejtman Zlínského kraje MVDr. St. Mišák.  

 

Martin Klofanda, projekt „Hravě žij zdravě“ – v krátkosti byl představen internetový kurz 

zdravé výživy a stravovacích návyků, na který AKČR poskytnula záštitu. Kurz je zaměřen na 

základní a střední školy. Předsedající poděkoval hostovi za prezentaci. Prezentace firmy ACA 

1213 (Milan Mach, gen. ředitel a předseda představenstva ACA 1213) byla vzhledem 

k nedostatku času provedena formou rozdání písemného materiálu a předvedení techniky 

na náměstí TGM v Náchodě.  

  

 

H. Závěr 

 

Po vystoupení hostů ukončil předseda Rady Asociace krajů ČR Mgr. Michal Hašek 17. 

zasedání Rady Asociace krajů ČR a poděkoval hejtmanovi Královéhradeckého kraje, 

starostovi města Náchod a pracovníkům Kanceláře AKČR za přípravu zasedání.  

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Hašek  

      předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

zapsal: Rostislav Duchoň 

v Náchodě 12. listopadu 2010 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 359 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

 

Volba předsedy a místopředsedů Rady Asociace krajů ČR 

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. volí 
podle čl. 4 odst. 8 Stanov Asociace krajů ČR 

  

a) Mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, předsedou Rady 

Asociace krajů ČR 

b) Mgr. Radko Martínka, hejtmana Pardubického kraje, místopředsedou Rady 

Asociace krajů ČR 

c) MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Vysočiny, místopředsedou Rady Asociace 

krajů ČR 

d) Mgr. Stanislava Eichlera, hejtmana Libereckého kraje, místopředsedou Rady 

Asociace krajů ČR 

e) Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje, místopředsedou Rady 

Asociace krajů ČR 

 

II. bere na vědomí 

pověření Mgr. Radko Martínka, hejtmana Pardubického kraje, zastupováním 

předsedy Rady Asociace krajů ČR po dobu jeho nepřítomnosti 

 

III. ukládá 
řediteli Kanceláře AKČR Ing. Martinu Bělčíkovi provést korespondenční 

hlasování o tomto usnesení u nepřítomných členů Rady AKČR do 12. listopadu 

2010 do 11. 00 hod. a informovat neprodleně Radu výsledku hlasování 

 

 

  

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: 360 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro financování krajů,  

které se konalo dne 1. října 2010 v Mělníce 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro financování 

krajů, které se konalo dne 1. října 2010 v Mělníce 

 

II. žádá  

předsedu vlády ČR o zřízení společné pracovní skupiny s účastí zástupců 

Legislativní rady vlády, Ministerstva financí a Asociace krajů ČR, která by: 

 

a) zamezila přijímání závazných právních předpisů s finančními nároky na 

rozpočty krajů, které nejsou kryty sdílenými daněmi v rámci rozpočtového 

určení daní nebo dotačními tituly z jednotlivých ministerstev, 

b) řešila dofinancování přenesené působnosti krajů v oblastech, kde návrh státního 

rozpočtu na rok 2011 zhoršuje nerovnováhu mezi změnami dotačního krytí 

těchto nákladů a náklady měst, obcí a krajů.  

 

III. důrazně odmítá  

postup vlády ČR a Ministerstva financí při rozpočtově restriktivních opatřeních 

státu, který diskriminuje kraje, což odporuje uplatňované regionální politice 

v rámci evropské Unie a lze to považovat za porušování závazků České republiky 

a rozpor se Strategií Evropské unie 2020.  

 

IV. žádá 

vládu ČR, aby zastavila restriktivní opatření vůči krajům.  

V. žádá 

ministra financí o obnovení činnosti pracovní skupiny Ministerstva financí 

k rozpočtovému určení daní a svolání společného jednání Ministerstva financí a 

Asociace krajů ČR (ve složení podle usnesení Rady AKČR č. 323), s tím, že 

rozpočtové určení daní směrem ke krajům bude řešeno z pohledu převodu 

dotačních titulů do sdílených daní k 1. lednu 2012.  
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VI. se obrací se žádostí o pomoc a podporu  

na komisaře Evropské komise pro regionální politiku pana Hahna Johannese a 

předsedkyni Výboru pro regionální politiku Evropského parlamentu paní 

Mercedes Breso při obraně proti pokračující protiregionální diskriminační politice 

vlády ČR, a to zejména proti: 

a) přenášení závazků finanční spoluúčasti národních veřejných zdrojů, 

přijatých vládou ČR v Regionálních operačních programech (ROP) ze státu 

na kraj, 

b) záměru, uvedeném v programovém prohlášení vlády ČR v rámci snížení 

počtu operačních programů a jejich podřízení vládě ČR, což skrytě 

naznačuje rušení dosavadních regionálních operačních programů 

a odporuje strategii EU 2020, posilující naopak územní dimenzi všech 

politik.  

 

VII. žádá  

1. Ministerstvo pro místní rozvoj  

o přípravu podmínek pro činnost Regionálních operačních programů 

v nadcházejícím plánovacím období Evropské unie 

 

2. Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí  

o zapracování plnění usnesení vlády č. 1132 ze dne 31. 08. 2009 a „Memoranda 

mezi státem a kraji“ do střednědobého rozpočtového výhledu.  

 

3. Ministra pro místní rozvoj  

1) o nastavení stejných pravidel pro obnovu majetku krajů na stejnou výši 

jako mají obce, tj. až do 90% z vynaložených nákladů.  

2) o možnost zálohového uhrazení části nákladů na obnovu majetku obcí 

a krajů z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého 

živelní nebo jinou pohromou“ prostřednictvím účelové dotace krajům 

a obcím ve výši 50 % mimo rámec programového financování.  

3) o změnu zásad programu „Obnova obecního a krajského majetku 

postiženého živelní nebo jinou pohromou“ tak, aby se urychlilo 

a zjednodušilo financování obnovy krajského, případně obecního majetku.  

 

  

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: 361 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro regionální rozvoj, které 

se konalo ve dnech 21-22. září 2010 v Rančířově  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro regionální 

rozvoj, které se konalo ve dnech 21. - 22. září 2010 v Rančířově 

 

II. pověřuje 

předsedu Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti a 

předsedu Komise Rady AKČR pro informatiku požádat řídící orgán IOP o změnu 

nastavení financování projektů krajů výzvy č. 08 (prioritní osa 2) tak, aby realizace 

těchto projektů měla minimální dopad do rozpočtů krajů  

 

III. ukládá 

Odborné pracovní skupině Rady AKČR pro legislativu připravit právní rozbor, zda 

tím, že budou kraje vyloučeny ze 7,5 % podpory, není porušen princip rovného 

přístupu ke všem žadatelům.  

  

  

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: 362 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

 

 

Zápisy ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady Asociace krajů České republiky pro 

evropské fondy, které se konalo ve dnech 10. -11. června 2010 v Mostě 

 a 

 ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady Asociace krajů České republiky pro evropské 

fondy, které se konalo ve dnech 14. -15. září 2010 v Liberci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady Asociace krajů České 

republiky pro evropské fondy, které se konalo ve dnech 10. -11. června 2010 

v Mostě 

b) zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady Asociace krajů České 

republiky pro evropské fondy, které se konalo ve dnech 14. -15. září 2010 

v Liberci 

 

 

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: 363 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Rozpočet AKČR na rok 2011 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

návrh rozpočtu AKČR pro rok 2011, včetně komentáře, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (příloha 1 a 2), který je koncipován jak vyrovnaný, s plánovanými 

výnosy 9 940 tis. Kč a plánovanými náklady 9 940 tis. Kč.  

 

II. schvaluje  

a) návrh rozpočtu AKČR pro rok 2011, včetně komentáře, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení (příloha 1 a 2), který je koncipován jak vyrovnaný, s 

plánovanými výnosy 9 940 tis. Kč a plánovanými náklady 9 940 tis. Kč.  

b) výši příspěvku pro rok 2011 ve výši 700 tis. Kč na člena, 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Ing. Martinu Bělčíkovi 

a) řídit se upraveným rozpočtem AKČR pro rok 2011, 

b) zajistit korespondenčním hlasováním nepřítomných členů Rady AKČR 

schválení výše členského příspěvku pro rok 2011 podle přijatého usnesení a ve 

smyslu čl. 4. odst. 2 písm. c) Stanov AKČR, 

Termín: prosinec 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: 364 

ze dne: 11. listopadu 2010 

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb. a zákon č. 131/2000 Sb.  

v souvislosti s řešením krizových stavů 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. podporuje 

legislativní iniciativu místopředsedy Rady AKČR Ing. M. Tesaříka ve věci návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

  

II. souhlasí 

s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů 

 

III. doporučuje 

členům Rady AKČR předložit návrh podle bodu II. usnesení zastupitelstvům 

jednotlivých krajů 

   

  

 

 

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: 365 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Žádost o záštitu internetového kurzu zdravého životního stylu „Hravě žij zdravě“, určenému 

žákům pátých tříd základních škol 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

žádost o záštitu internetového kurzu zdravého životního stylu „Hravě žij zdravě“  

 

II. uděluje  

záštitu internetovému kurzu zdravého životního stylu „Hravě žij zdravě“  

 

III. doporučuje 

všem krajům podporu projektu ve školách zřizovaných krajem 

 

 

 

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: 366 

ze dne 12. listopadu 2010 

 

 

Nominace do pracovních skupin Ministerstva vnitra a teze legislativních změn zákonů o 

územních samosprávních celcích k přípravě zákona k zavedení tzv. adresného hlasování 

v orgánech obcí a krajů  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

dopis ministra vnitra Radka Johna č. j. MV-92040_4/ODK-2010 ze dne 29. října 

2010 ve věci přípravy nového zákona o úřednících veřejné správy  

 

II. ukládá 

a) předsedovi Odborné pracovní skupiny Rady AKČR pro legislativu JUDr. M. 

Býmovi, PF. D. zpracovat návrh stanoviska k zaslaným tezím legislativní 

změny zákonů o územně samosprávních celcích k zavedení tzv. adresného 

hlasování v orgánech obcí a krajů 

 Termín: 31. prosince 2010 

 

b) členům Rady AKČR navrhnout zástupce za AKČR do pracovní skupiny 

k přípravě nového zákona o úřednících veřejné správy  

 

Termín: 30. listopadu 2010 

 

c)  členům Rady AKČR navrhnout zástupce za AKČR do pracovní skupiny 

k analýze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Termín: 30. listopadu 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: 367 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

 

Podpis Dodatku č. 1 k Dohodě o sdružení ze dne 8. 10. 2010 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

  

 

I. schvaluje  

 text Dodatku č. 1 k Dohodě o sdružení ze dne 8. 10. 1010 uzavřené mezi Ernst 

/Young, s. r. o., Českou asociací regionálních rozvojových agentur a Asociací 

krajů České republiky 

 

II. pověřuje 

předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška podpisem Dodatku  

 

 

 

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: 368 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

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

 17. září 2010 do 5. listopadu 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 17. září 2010 do 5. listopadu 2010: 

 

- udělení záštity mezinárodnímu kongresu IUT (č. j. Ode/218/2010), 

- udělení záštity výstavám pořádaným v Lysé nad Labem (č. j. 

Ode/219/2010), 

- jmenování člena Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči(č. j. 

Ode/245/2010), 

- nominace člena správní Rady Centra dopravního výzkumu (č. j. 

Ode/243/2010), 

- nominace do pracovní skupiny k e-Governmentu (č. j. Ode/237/2010), 

- přihláška k členství a nominace zástupce v Celostátním kolegiu cestovního 

ruchu ČR (č. j. Ode/238/2010), 

- nominace člena Správní rady Nadace BESIP (č. j. Ode/240/2010),  

- dodatečné udělení záštity akci „Miss Junior 2010“ (č. j. 268/AKČR/2010), 

- udělení záštity konferenci „Moravské obce a města 2010“(č. j. 

284/AKČR/2010), 

- udělení záštity akci „Má vlast 2011“ (č. j. 303/AKČR/2010), 

- udělení záštity festivalu „Americké jaro 2011“ (č. j. 309 / AKČR / 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: 369 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a sport, které se 

konalo ve dnech 14 . - 15. září 2010 v Mariánských Lázních 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky  

 

I.  I. bere na vědomí 

 zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a 

sport, které se konalo ve dnech 14 . - 15. září 2010 v Mariánských Lázních 

 

II. pověřuje 

 hejtmana Karlovarského kraje a gestora pro oblast školství PaedDr. Josefa 

Novotného a předsedu komise Rady AKČR pro školství sport Bc. Radka Cikla 

jednáním s MŠMT ve věci plánovacího období roku 2013 a přechodu ze 

systémového financování na financování grantové 

 

III. doporučuje 

 realizovat od příštího školního roku přijímací pohovory na střední školy ve všech 

maturitních oborech 

 

IV. žádá 

Ministerstvo školství o celostátní koordinaci realizace přijímacích pohovorů na 

střední školy 

 

 

 

 

  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: 370 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

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

dne 19. října 2010 ve Dvoře Králové nad Labem.  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství, které 

 se konalo dne 19. října 2010 ve Dvoře Králové nad Labem 

 

II. pověřuje 

hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase a předsedu komise Rady 

AKČR Miroslava Nováka jednáním s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem 

životního prostředí ve věci: 

 

a)  podpory žádosti lesnických škol o bezúplatný převod lesních pozemků,  

 

b) problematiky disproporce dotací (např. lesních pozemků) posuzovaných 

Státním intervenčním zemědělským fondem (SZIF), kdy vlastnictví kraje není 

z hlediska příjemce podpory postaveno na roveň obce, 

 

c) změny v návrhu novely zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších 

předpisů, spočívající v převedení kompetence ohledně projednávání přestupků 

a jiných správních deliktů z krajských úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností; v případě, že Ministerstvo zemědělství návrh na změnu zákona č. 

99/2004 Sb., zákon o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, spočívající 

v převedení kompetence ohledně projednávání přestupků a jiných správních 

deliktů z krajských úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

v požadovaném termínu nepřipraví, bude v rámci zákonné iniciativy v termínu 

do dne 30. dubna 2011 tento návrh připraven a následně v souladu 

s legislativními pravidly vlády podán do Poslanecké sněmovny, 

 

d) změny v návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve vypuštění ustanovení § 77a odst. 8 

tohoto zákona a doplnění nového odstavce v § 77, podle kterého bude vydávat 

závazná stanoviska k řízení podle zákona o myslivosti obecní úřad obcí 

s rozšířenou působností; v případě, že Ministerstvo životního prostředí návrh 

na změnu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, spočívající ve vypuštění ustanovení § 77a odst. 8 tohoto 

zákona a převedení této kompetence na obecní úřad obce s rozšířenou 
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působností v požadovaném termínu nepřipraví, bude v rámci zákonné 

iniciativy v termínu do 30. dubna 2011 tento návrh připraven a následně 

v souladu s legislativními pravidly vlády podán do Poslanecké sněmovny.  

  

 

 

 

  

 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: 371 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Memoranda o spolupráci AKČR s Potravinářskou  Komorou ČR 

 

 

 

I. I. bere na vědomí 

 Zprávu o vyhodnocení Memoranda o spolupráci AKČR s Potravinářskou 

 Komorou ČR 

  

II.  pověřuje 

1. předsedu Rady AKČR Mgr. Michala Haška projednáním legislativní úpravy 

podpory prodeje zemědělských produktů „ze dvora“ s ministrem zemědělství 

 

2.  předsedu Komise Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství Miloslava   

Nováka připravit stanovisko k perspektivám společné zemědělské politiky EU 

jako  podklad pro jednání o kohezní politice 

 

 

 

 

 

 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: 372 

 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

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

dne 5. října 2010 v Pardubicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

 Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady AKČR pro legislativu, které 

 se konalo dne 5. října 2010 v Pardubicích 

 

 

II. jmenuje podle čl. 2 odst. 3 Jednacího řádu komisí a odborných pracovních orgánů 

Rady AKČR 

 

1. JUDr. Miloslava Mocka místopředsedou Odborné pracovní skupiny AKČR pro 

legislativu 

2. Ing. Miroslava Vrbu místopředsedou Odborné pracovní skupiny AKČR pro 

legislativu 

 

 

 

  

 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: 373 

 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady Asociace krajů České republiky pro 

vnější vztahy, které se konalo dne 17. září 2010 v Olomouci  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady Asociace krajů České 

republiky pro vnější vztahy, které se konalo dne 17. září 2010 v Olomouci 

 

 

 

 

  

 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: 374 

 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro cestovní ruch, které se 

konalo dne 9. září 2010 v Trojanovicích  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro cestovní 

ruch, které se konalo dne 9. září 2010 v Trojanovicích 

b) členství AKČR v Celostátním kolegiu cestovního ruchu ČR 

c) jmenování Ing. Lidie Vajnerové členkou Rady kolegia cestovního ruchu ČR 

 

 

 

 

  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: 375 

 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči, které se 

konalo dne 17. září 2010 v Kutné Hoře  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou 

péči, které se konalo dne 17. září 2010 v Kutné Hoře 

 

II. nesouhlasí  

se zastavením spolufinancování projektů z Regionálních operačních programů a 

Operačního programu Praha ze strany státu 

 

III. vyzývá  

vládu ČR, aby obnovila spolufinancování projektů Regionálních operačních 

programů a Operačního programu Praha  

 

 

 

 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: 376 

 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Zápis ze zasedání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 26. října 2010 v Praze  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) zápis z jednání Revizní Komise Rady AKČR, které se konalo dne 26. října 

2010 v Praze 

b) informace pro Revizní komisi AKČR a pro Radu AKČR o plnění rozpočtu 

AKČR k 31. 08. 2010 a Dopis auditora Revizní komisi a vedení Asociace krajů 

ČR, 

 

 

II. schvaluje  

a) zrušení Fondu investiční rozvoje (účet 911. 001). Fondu investičního rozvoje 

(účet 911. 002), Fondu investičního rozvoje (účet 911. 004), Fondu na krytí 

ztráty (účet 912. 001 a převedení zůstatků těchto fondů na účet Fondu rezerv 

(914. 001) ke konci účetního období  

b) vyrovnání rozdílů rozpočtu AKČR u jednotlivých položek na konci účetního 

období roku 2010 formou Rozhodnutí předsedy, 

 

 

III. ukládá  

řediteli Kanceláře AKČR Ing. Martinu Bělčíkovi 

provést sloučení zůstatků fondů uvedených v části II, písmeno a) ke konci účetního 

období roku 2011 a podat Radě AKČR zprávu o provedení tohoto sloučení  

     Termín: při projednání účetní závěrky za 

účetní období roku 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: 377 

 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro informatizaci veřejné 

správy, které se konalo ve dnech 29. a 30. září 2010 v Plzni  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.  bere na vědomí  

a) Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro 

informatizaci veřejné správy, které se konalo ve dnech 29. a 30. září 2010 

v Plzni 

b) informaci o stavu přípravy projektů výzvě IOP 08  

c) doporučení Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy k výzvě MV 

ČR-OSF k co nejrychlejšímu zahájení hodnocení podaných projektů 

 

II.  ukládá  

předsedovi Rady AKČR Mgr. Michalu Haškovi 

vyzvat MVČR-OSF k co nejrychlejšímu zahájení hodnocení podaných projektů ve 

výzvě IOP 08 v oblasti e-Government 

 

III. doporučuje 

 krajům posoudit výši vynucených provozních nákladů vyplývajících z realizace 

projektů a způsobu jejich hrazení a až na základě tohoto posouzení rozhodnout o 

účasti v projektu 

 

 

 

 

 

 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: 378 

 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro vztahy s veřejností, 

které se konalo ve dnech 3. – 4. listopadu 2010 na Farmě Poříčí, Pelhřimov  
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro vztahy 

s veřejností, které se konalo ve dnech dne 3. – 4. listopadu 2010 na Farmě Poříčí, 

Pelhřimov 

 

II. doporučuje  

 jednotlivým krajům podporu projektu „Šedesátka – web pro seniory“.  

 

III. ponechává v kompetenci  

jednotlivých krajů finanční podporu projektu „Šedesátka - web pro seniory“ ve 

výši 6600, - Kč kraj / měsíc s tím, že poprvé by roční souhrnná platba proběhla 

v únoru 2012 

 

 

 

 

 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: 379 

 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu, 

které se konalo dne 23. září 2010 v Karlových Varech 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu, 

které se konalo dne 23. září 2010 v Karlových Varech,  

 

II. žádá  

Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí  

o zapracování plnění usnesení vlády ze dne 31. srpna 2009 č. 1132 a „Memoranda 

mezi státem a kraji" do střednědobého rozpočtového výhledu, 

 

III. žádá  

Ministerstvo dopravy 

a) o časové upřesnění kapitoly 6. 2. Ekonomické nástroje, zejména v oblasti 

zvýšení podílu Státního fondu dopravní infrastruktury na spotřební dani z 

minerálních olejů, 

b) o zajištění zdrojů SFDI na úrovni 2,5%, podle doporučení Evropské unie, 

c) o změnu rozpočtového určení daní, umožňující krajům a obcím rozšířit 

možnosti investic do vozidlového parku veřejné dopravy, 

d) o řešení dotace do krajských rozpočtů v souladu s vládou přijatými závazky dle 

nařízení vlády č. 589/2006 Sb., 

 

IV. odmítá 

zastavení financování rozestavěných staveb na nadřazené silniční síti a 

železničních tratích snížením rozpočtu SFDI o 35 procent tj. skokově na 62 mld. 

Kč bez zpracované dopadové studie a podrobné finanční analýzy ztrát, 

 

V. žádá  

Ministerstvo dopravy 

o zpracování dopadové studie a podrobné finanční analýzy ztrát, vyplývající ze 

zastavení financování rozestavěných staveb, 
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VI. žádá  

Ministerstvo pro místní rozvoj aby, vzhledem k dosavadním pozitivním  

zkušenostem z fungování Regionálních operačních programů, připravilo podmínky 

pro jejich činnost i v nadcházejícím plánovacím období Evropské unie.  

 

 

 

 

  

 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: 380 

 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro dopravu, které se 

konalo dne 23. září 2010 v Karlových Varech 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. žádá 

ministra dopravy JUDr. Víta Bártu 

a) o respektování názoru krajů při uvažovaném zavádění mýta na dalších typech 

pozemních komunikací 

b) o důsledné dodržování závazků státu vyplývajících z „Memoranda o zajištění 

stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční 

osobní dopravou“ zejm. po úpravě poplatků za železniční dopravní cestu 

c) o kroky vedoucí ke zrušení právní úpravy odměňování řidičů autobusů za dobu 

čekání 

 

II. ukládá 

 předsedovi Komise Rady AKČR pro dopravu Ing. Jaroslavu Drozdovi připravit na 

18. zasedání Rady AKČR v Brně materiál k problematice mýta na silnicích 1., 2. a 

3. třídy a k hodnocení materiálu Ministerstva dopravy ke koncepci dopravy (tzv. 

“superkoncepce“) 

  

  

 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: 381 

 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 14. října 2010 

v Ostravě 

 

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.  bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 14. 

října 2010 v Ostravě včetně upozornění komise na vážnost situace v souvislosti 

s výzvou „Děkujeme, odcházíme“ a souvisejících stanovisek Moravskoslezského 

kraje a místopředsedy Rady AKČR a předsedy Komise Rady AKČR pro 

zdravotnictví MUDr. Jiřího Běhounka. 

 

 

 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: 382 
ze dne 12. listopadu 2010 

 

 

Informace o finančním nástroji Jessica, návrh na vytvoření platformy pro spolupráci 

zainteresovaných krajů 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

informaci o finančním nástroji JESSICA a o dosavadních krocích k jeho možnému 

využití Regionální radou Moravskoslezsko 

 

 

II. pověřuje 

odbornou pracovní skupinu AKČR pro evropské fondy, aby diskutovala dosavadní 

zkušenosti a „best practices“ týkající se implementace nástroje JESSICA v ČR a 

v ostatních zemích EU a aby sloužila jako regionální platforma přispívající 

k vytváření fondů rozvoje měst v ČR.  

 

  

.        

 

 Mgr. Michal Hašek 

 předseda Rady 

 Asociace krajů ČR 


