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Z Á P I S  

z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného 

dne 25. listopadu 2011 v Herálci 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

3. Mgr. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 

4. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

5. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého 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 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

1.      Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje  

2.      PhDr. Marcel Chládek , MBA, náměstek hejtmana Středočeského kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 
 09.00 - 09.05 Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 23. zasedání Rady Asociace 

krajů ČR předsedou Rady Asociace krajů ČR 
 

09.20 - 13.30  Zasedání Rady AKČR   

 
13.30 - 14.00 Tisková konference 

   
13.30 Společný oběd hejtmanů a hostů  

 
15.30   Ukončení 23. zasedání Rady AKČR 
 

 

 
 

A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 
schválení programu jednání 
 

Předseda Rady AKČR JUDR. Michal Hašek zahájil 23. zasedání Rady AKČR, přivítal členy 

Rady a zastupující členy zastupitelstev krajů a poděkoval místopředsedovi Rady MUDr. J. 

Běhounkovi a pracovníkům KÚ kraje Vysočina za přípravu zasedání. Konsensuálně byl 

schválen program zasedání včetně zařazení dodatečných tisků k projednání. Předsedající 

informoval o výběru hostů zasedání a o připravovaném sjednocení stanovisek krajů k návrhu 

novelizace zákonů o obcích a o krajích. 
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B. Informace z Výboru regionů- zástupce za AKČR hejtman Libereckého kraje Mgr. St. 

Eichler informoval účastníky zasedání o aktuálních problémech ve Výboru; konstatoval nízkou 

účast zástupců AKČR na zasedáních. Předseda Rady JUDr. M. Hašek požádal o konkrétní 

vyhodnocení účasti s tím, že Kancelář AKČR připraví dopis předsedy zástupcům s nízkou účastí. 

Dále uvedl podrobnosti k řešení zastoupení hl. města Prahy ve výboru.  

 

C. Projednání aktuálních informací a dodatečně předložených tisků 

V další části zasedání proběhlo projednání aktuální problematiky podle jednotlivých 

tématických okruhů  (čerpání fondů  EU v  novém kohezním období 2014+, zdravotnictví, sociální 

věci,  doprava). První téma uvedl místopředseda Rady Mgr. R. Martínek; informoval o posledních 

jednáních s MMR zejm. ve věci dalšího osudu ROPů,  o vyhlídkách  na převod nečerpaných finančních 

prostředků z centrálních programů do regionálních. Upozornil dále i na nejednotnost přístupů zástupců 

krajů a nedostatečnou kontinuitu a koordinovanost v postojích jednotlivých zástupců. Navrhnul způsob 

reprezentace krajů při jednáních jako dvoustupňový, přičemž zásadní jednání by měli vést pouze 

hejtmani a pracovní jednání zástupci krajů pod přímou kontrolou hejtmanů. Dále informoval o úvahách 

v souvislosti s administrací projektů (AKČR jako řídící orgán) a zdůraznil, že řídící struktura musí mít 

státní charakter. V r. 2013 proběhnou rozhodující jednání o finančních tocích po r. 2014 a rozhodující 

fáze boje za zachování ROPů jako nezbytné podmínky existence jakékoliv regionální politiky.  V závěru 

Mgr. R. Martínek uvedl podrobnosti k předloženému tisku č. 366 a konsensuálně bylo přijatou Radou 

usnesení č. 486.  V další diskusi byly probírány zkušenosti z fungování ROPů v jednotlivých krajích, byla 

zdůrazněna nutnost informovat o pozitivních příkladech fungování regionálních programů a soustavné 

práce se starosty obcí a měst. Náměstek hejtmana Středočeského kraje PhDr. M. Chládek, MBA, 

upozornil na problematickou úroveň hodnotitelů v seznamu MŠMT. 

V rámci bloku věnovanému zdravotnictví uvedl místopředseda Rady a předseda Komise Rady pro 

zdravotnictví MUDr. J. Běhounek tisk č. 364, informoval o svém jednání s ministrem zdravotnictví o 

aktuálních tématech (úhradová vyhláška, Memorandum) a kriticky se vyslovil k postoji ministerstva 

k jednání s kraji a k plnění předchozích slibů ministra zdravotnictví k restrukturalizaci lůžkové kapacity 

nemocnic. Konsensuálně bylo přijato usnesení č. 487. 

Dále MUDr. J. Běhounek  informoval o svém jednání s  ředitelem Odboru protidrogové politiky Úřadu 

vlády Mgr. Jindřichem Vobořilem Pg.Dip o návrhu na převod prostředků ze záchytných stanic 

v působnosti krajů na protidrogovou prevenci a o svém nesouhlasném stanovisku. Konsensuálně bylo 

přijato usnesení č. 488. 

V rámci projednávání termínů budoucích akcí informoval předseda Rady JUDr. M. Hašek o možném 

konání jednodenního 24. zasedání Rady v termínu mezi 10. – 20. prosincem v Poslanecké sněmovně a byl 

Radou konsensuálně pověřen jeho případným svoláním. Další zasedání Rady se uskuteční v rámci 

veletrhu Regiontour v Brně ve dnech 12.- 13. ledna 2012. Dále předseda Rady nedoporučil členům Rady 

účast na Českém plesu v Bruselu (leden). K dotazu místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka na kontrolu 

plnění usnesení Rady uložil předseda Rady JUDr. M.. Hašek řediteli Kanceláře Ing. P. Hostkovi, MBA 

zařadit do programu jednání Rady pravidelný materiál o kontrole usnesení. 

 

 D. Tisky k projednání  

1. Zápis z 22. zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se konalo dne 23. září  2011 v Třeboni 

– schválení zápisu  

2. Tisk 345 - Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období   

od 20. září 2011 do 18. listopadu 2011 - přijato usnesení č. 489 
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3. Tisk 346 – Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo ve dnech 20. – 

22. září 2011 ve Dvoře Králové nad Labem. K materiálu vystoupil náměstek hejtmana 

Středočeského kraje PhDr. M. Chládek, MBA s názorem, že by v rámci debat o financování 

školství mělo dojít k úpravě kriterií pro rušení škol; mimo usnesení požádal po krátké diskusi 

předseda Rady náměstka PhDr. M. Chládka, aby spolu s Komisí Rady pro školství připravil na 

lednové zasedání Rady komplexní materiál o financování školství – bylo přijato usnesení č. 490 

4. Tisk 347 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, která se konala dne 23. září 2011 

 v Českých Budějovicích a dne 3. listopadu 2011 v Praze; v rámci diskuse informoval předseda 

Rady JUDr. M. Hašek o aktuálním vývoji v otázce Memoranda o dopravní obslužnosti a o 

připravovaném návrhu zákonného zakotvení obsahu Memoranda; Komise Rady pro dopravu je 

pověřena koordinací aktivit AKČR ve věci naplnění obsahu Memoranda. Bude připraven dopis 

předsedy Rady předsedovi vlády obsahující stanoviska AKČR  k otázce mýta, dynamického 

vážení kamionů a výběrového řízení na technickou podporu zavedení mýta na silnicích 2. a 3. 

třídy – bylo přijato usnesení č.  491 

5. Tisk 360 - Návrh usnesení Rady AKČR ze zasedání Grémia ředitelů Krajských úřadů, které se 

konalo ve dnech 14. – 15. září 2011 – bylo přijato usnesení č.  492 

6. Tisk 362 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro energetiku, které se konalo dne 27. září 

v Karlových Varech – po stručné informaci předsedy komise PaedDr.J. Novotného bylo přijato 

usnesení č.  493 

7. Tisk 348 – Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch, které se konalo dne 7. října 

2011 v Karlových Varech – bylo přijato usnesení č.  494 

8. Tisk 349 -  Zápis ze zasedání Komise AKČR pro sociální záležitosti, které se konalo ve dnech 11. 

– 12. října v Karlových Varech – předseda Rady JUDr. M. Hašek informoval o obsahu svého 

dopisu ministru práce a sociálních věcí ve věci financování sociálních služeb a o gesci hejtmanky 

Ústeckého kraje Jany Vaňhové za sociální oblast -  bylo přijato usnesení č. 495 

9. Tisk 350 – Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 18. října 

2011 v Brně – bylo přijato usnesení č. 496 

10. Tisk 351 – Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu a památkovou péči, které se 

konalo dne 21. října 2011 v Uherském Hradišti – bylo přijato usnesení č. 497 

11. Tisk 352 –  Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo dne 

3. listopadu 2011 v Lokti – bylo přijato usnesení č. 498 

12. Tisk 353 – Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo ve dnech 

7. – 8. listopadu 2011 ve Znojmě – bylo přijato usnesení č.  499 

13. Tisk 354 – Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy, které se konalo ve 

dnech  8. - 9. listopadu 2011 v Žatci – bylo přijato usnesení č. 500 

14. Tisk 356 -  Žádost o záštitu a finanční příspěvek 19. ročníku soutěže Zlatý Ámos 2011/2012 – 

po krátké diskusi byl upraven návrh usnesení s tím, že AKČR poskytne pouze záštitu a finanční 

podpora akce je ponechána na možnostech krajů – bylo přijato usnesení č. 501 

15. Tisk 358 - Řešení dalšího postupu technického zajištění videokonferencí -přijato usnesení č. 502 

16. Tisk  359 - Udělení záštity festivalu „Americké jaro“ – bylo přijato usnesení č. 503 

17. Tisk 363 - Žádost o záštitu nad mezinárodním projektem EDGE – Na hraně (2011-2014) – Rada 

k bodu nepřijala usnesení.  

 

Všechna usnesení z tohoto bloku byla přijata konsensuálně. 

K materiálu předloženému pro informaci členů Rady doplnil ředitel Kanceláře AKČR Ing. P. 

Hostek, MBA aktuální informaci o stavu 3 projektů AKČR. V diskusi k tématu k dotazu 

místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka  na PR aktivity spojené s protikorupčním projektem krajů 
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vysvětlil předseda Rady JUDr. M. Hašek podrobnosti povinné publicity projektů financovaných 

z prostředků EU. K projektu podpory vyučování německého jazyka vysvětlila k dotazu 

místopředsedy Rady Ing. M. Tesaříka pracovnice Kanceláře Ing. E. Vrbová podrobnosti 

projektu. K problematice rozpočtu AKČR  na r. 2012 předseda Rady JUDr. M. Hašek stanovil 

postup pro schvalování rozpočtu: návrh rozpočtu bude krajům zaslán k připomínkám a po jejich 

zapracování bude projednán na lednovém zasedání Rady;  příspěvek krajů bude v rozpočtu 

zapracován ve výši 1.000,- tis. Kč/kraj.  

 

 

E. Vystoupení hostů  
 

Ing. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost – v úvodu 

svého vystoupení představila základní témata jaderné problematiky (Fukušima, Temelín, 

energetický mix); dopady Fukušimy jsou větší mimo Japonsko, nová rizika vyplývající 

z havárie (více bloků v havárii, infrastruktura na místě v troskách), pro stavbu dalších 

JE v ČR nejsou již vhodné lokality, Dukovany navíc již jen jeden blok, další jedině 

náhradou, Temelín kapacitně 2 velké bloky snese. Prodloužení životnosti JE ze 30 na 40 

let reálné. V diskusi (mpř. Mgr. St. Eichler)byl probírán i vliv útlumu jaderné energie 

v Německu na okolní evropské státy, vliv útlumu na infrastrukturu. Podrobněji byl 

diskutován i přístup k americkému, ruskému a francouzskému projektu dostavby JETE a 

k bezpečnostním rezervám jednotlivých projektů. V další diskusi byly zmíněny některé 

aktuální problémy spojené s jadernými riziky:zářič na dětském hřišti v Praze, rozptýlení 

jódu nad Evropou, scénář cvičení na rozptýlení radioaktivních látek (Vysočina), 

radonový program. V závěru diskuse byly zmíněny výhledy energetického mixu ( návrhy 

MPO, názor SÚJB) Předseda Rady JUDr. M. Hašek poděkoval p. předsedkyni za velmi 

zajímavou prezentaci a diskusi a popřál jí vše nejlepší do nového roku. 

 

Petr Dvořák – generální ředitel České televize – v úvodu vystoupení zmínil krátkou dobu 

svého působení ve funkci a nutnost posílení zpravodajské role ČT; dále zdůraznil 

důležitost spolupráce s regiony a důležitost regionální problematiky v celostátním 

vysílání. Diskutována byla otázka stavby nového regionálního studia Brno, posílení 

složky regionálního zpravodajství v pořadu Události, týdenního zpravodajství z krajů, 

více informací z krajů i v rámci lifestyleových pořadů. K otázce místopředsedy Rady Ing. 

M. Tesaříka na případné zvyšování koncesionářských poplatků zdůraznil gen. ředitel. P. 

Dvořák snahu nezvyšovat poplatky minimálně po dobu 4 – 6 let.  Předseda Rady JUDr. 

M. Hašek poděkoval za  návštěvu a popřál hostovi vše nejlepší do nového roku. 

 

J.E.  Yu Quintai, velvyslanec Čínské lidové republiky v ČR – předseda Rady JUDr. M. 

Hašek přivítal poprvé velvyslance ČLR na půdě AKČR, představil mu jednotlivé členy 

Rady a přítomné hosty zasedání Rady, vyzvedl pozitivní stránky vzájemných vztahů a 

vyjádřil přesvědčení, že nadcházející cesta hejtmanů do ČLR napomůže konkrétní 

oboustranné spolupráci. 

V odpovědi J.E.  velvyslanec ČLR poděkoval za všechny kroky směřující ke zlepšení 

vzájemných vztahů, upozornil na některé problémy vzájemných vztahů a vyzvedl pozitivní 

trendy ve vzájemném obchodu mezi ČLR a ČR. Poté se podrobně věnoval stanovisku 

vlády ČLR k nadcházející návštěvě tibetského dalajlámy v ČR. Dále se podrobně věnoval 

zkušenostem a poznatkům ze svých návštěv některých krajů (Zl, Ol,Pl) a podpoře 

konkrétních projektů v oblasti malého a středního podnikání, ochrany životního 

prostředí a energií. K dotazu prezidenta česko-čínské obchodní komory PhDr. J. 
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Kohouta přiblížil p. velvyslanec způsoby komunikace s čínskou stranou pro podnikatele 

a uvedl konkrétní zkušenosti ze spolupráce s některými podnikateli. K dotazům členů 

Rady upřesnil p. velvyslanec oblasti možné spolupráce (životní prostředí, strojírenství). 

K dotazům místopředsedy Rady Mgr. R. Martínka uvedl některé poznatky z oblasti 

turistického ruchu, vč. možností leteckého spojení Praha – Peking. Některé vzájemné 

kontakty a krajů a čínských provincií připomněl člen Rady MVDr. St. Mišák. V 

závěrečném slovu předseda Rady JUDr. M. Hašek vyjádřil respekt AKČR k vnitřním 

záležitostem ČLR, naději na užší kontakty po návštěvě ČLR, poděkoval hostovi a předal 

mu za Radu AKČR dárek; dárek předal za hostitelský kraj i místopředseda Rady MUDr. 

J. Běhounek.  
 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, odstupující generální ředitel Hasičského záchranného 

sboru České republiky -   předseda Rady JUDr. M. Hašek přivítal hosta u příležitosti 

ukončení jeho působení ve funkci, ocenil dlouholetou práci na vybudování komplexního 

systému IZS v ČR a rekapituloval pozitivní výsledky spolupráce gen. Štěpána s kraji. 

Gen. Štěpán se ve svém krátkém vystoupení věnoval celkové úrovni státní správy, svému 

zapojení v další činnosti budování systému IZS (operační střediska)a některým velkým 

projektům z oblasti (obnova systému Paegas). V závěru vystoupení poděkoval gen. 

Štěpán členům Rady osobně za dobrou spolupráci. Předseda Rady JUDr. M. Hašek 

předal hostovi dárek Rady AKČR. 

 

Po vystoupení hostů poděkoval předseda Rady místopředsedovi Rady MUDr. J. 

Běhounkovi, pracovníkům KÚ kraje Vysočina a pracovníků Kanceláře AKČR za 

organizaci 23. zasedání Rady a zasedání ukončil. 
 

   

 

 

 

 

zapsal : Rostislav Duchoň 

V Herálci dne 25. listopadu 2011 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 486 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

Souhrnná zpráva k Indexu konkurenceschopnosti regionů  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  

a/ souhrnnou zprávu „Index konkurenceschopnosti regionů“ podle přílohy č.1 

    tisku č. 366 pro jednání Rady AKČR 

b/ metodu a výstup výpočtu indexu regionální konkurenceschopnosti krajů 

    a regionů soudržnosti ČR na úrovni jednotlivých pilířů indexu  

    regionální  konkurenceschopnosti a na úrovni celkového indexu  

    regionální konkurenceschopnosti podle přílohy č.2 tisku č. 366        

 

II. souhlasí,  

aby byl index regionální konkurenceschopnosti rozpracován do úrovně 

jednotlivých obcí s rozšířenou působností v rámci celé ČR  

 

III. požaduje, 

aby byla v rámci komunikace krajů a ministerstva pro místní rozvoj ustanovena 

jedna zastřešující pracovní skupina na úrovni ministra pro místní rozvoj a 

hejtmanů/primátora hl.m. Prahy pro jednání v záležitostech souvisejících s 

přípravou kohezní politiky EU v programovacím období 2014 – 2020, včetně 

kraji/hl. m. Praha a MMR zmocněných osob pro přípravu podkladů pro jednání 

této skupiny 

 

IV. pověřuje  

 místopředsedu Rady AKČR  Mgr. Radko Martínka  

a/ projednat s Ministerstvem pro  místní rozvoj prodloužení termínu pro 

předložení „Analýzy potřeb krajů založené na problémech“ do 31. ledna 2012 

b/ projednat schválené usnesení s ministrem pro místní rozvoj 

 

  

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 487 

ze dne 25. listopadu 2011 

 

Stanovisko Rady AKČR k (Anti)Memorandu k záměru zdravotních pojišťoven a Ministerstva 

zdravotnictví rušit nemocnice a jejich části 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. podporuje   
připojení Asociace krajských nemocnic k (Anti)Memorandu k záměru 

zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví rušit nemocnice a jejich části 

 

II. pověřuje 

místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka informovat o stanovisku 

Rady AKČR orgány Asociace krajských nemocnic 

   

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[8] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
 

Číslo: 488 

ze dne 25. listopadu 2011 

 

Situace v krajích v oblasti financování protidrogové politiky v r. 2010 - 2011  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
materiál Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky “Situace v krajích 

v oblasti financování protidrogové politiky v r. 2010 – 2011“,  

 

II. nesouhlasí  

 s návrhem ředitele Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády Mgr. Jindřicha 

Vobořila Pg.Dip použít finanční prostředky určené k financování provozu 

záchytných stanic na financování provozu služeb uživatelům drog, 

III. trvá 

na zachování počtu záchytných stanic v krajích v dosavadní výši, 

 

IV. pověřuje 

 místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka informovat o stanovisku 

Rady AKČR Mgr. Jindřicha Vobořila Pg.Dip. 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[9] 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 489 
ze dne 24. června 2011 

 

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

 od  20. září 2011 do 18. listopadu 2011 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

schvaluje 

podle usnesení Rady č. 25 ze dne 11. února 2005 tato rozhodnutí předsedy Rady přijatá v období 

od  20. září 2011 do 18. listopadu 2011: 

 

-  jmenování člena Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti  (č.j. 508/AKČR/2011), 

- nominace do  pracovní skupiny Rady vlády pro surovinovou a energetickou  

strategii(č.j.517/ AKČR/2011), 

- potvrzení členství v Grémiu pro regulační reformu a  efektivní veřejnou správu MV 

(č.j.523/ AKČR/2011), 

-  nominace zástupců do pracovní skupiny MŠMT k dofinancování státních maturit (č.j. 

524/AKČR/2011), 

- nominace do Meziresortní skupiny pro ohrožené děti MŠMT (č.j.  525/AKČR/2011), 

- jmenování člena Grémia ředitelů krajských úřadů (č.j.  545/AKČR/2011), 

-jmenování experta do Individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních  službách“(č.j. 

564/AKČR/2011), 

- jmenování do Komise Rady AKČR pro vztahy s veřejností (č.j. 579/AKČR/2011), 

- potvrzení nominace do české delegace ve Výboru regionů (č.j. 585/AKČR/2011), 

- poskytnutí záštity 3. ročníku Grand Restaurant Festivalu (č.j. 589/AKČR/2011), 

- návrh na jmenování zástupce AKČR do Meziresortní koordinační skupiny pro EU při 

MMR(č.j. 599/AKČR/2011). 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[10] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 490 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

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

konalo ve dnech 20. - 22. září 2011 ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

které se konalo ve dnech 20. - 22. září 2011 ve Dvoře Králové nad Labem 

 

 

II. žádá  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

aby byl připraven pro všechny zainteresované strany odborný seminář 

k připravovaným změnám v zákonech o sociálně právní ochraně dětí.  

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[11] 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 491 

ze dne 25. listopadu 2011 

 

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

dne 23. září 2011 v Českých Budějovicích a dne 3. listopadu 2011 v Praze  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. žádá  

ministerstvo dopravy,  

a) aby v součinnosti se SFDI připravilo náhradní projekty z Operačního Programu 

(OP) doprava, splňující kritéria OP doprava a zajištující čerpání alokovaných 

prostředků náhradou za Evropskou komisí neschválné dřívější projekty  

b) o vydání cenového předpisu s návrhem jednotkových cen, umožňujících využívání 

příkazních smluv pro zabezpečení údržby komunikací majetku státu pro období po 

roce 2013 v souladu s ustanovením §9 odst. 2 zákona č. 13/97 Sb., o pozemních 

komunikacích, 

c) o zpracování komplexní studie, která by řešila vlivy, dopady a efektivnost 

zpoplatnění rozšířené sítě silnic,  

 

II. žádá  

ministerstvo financí,  

a) aby ve veřejné dopravě zachovalo regulaci cen jízdného formou věcného 

usměrňování cen plného (obyčejného) jízdného včetně uvedení povinných slev za 

účelem zachování systémovosti resortu veřejné dopravy, 

b) aby v cenovém výměru pro rok 2012 navýšilo ceny pro propočet plného 

(obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného ve veřejné vnitrostátní silniční 

linkové osobní autobusové dopravě, které zohlední zejména: 

- výrazný růst ceny pohonných hmot a 

- změnu výše DPH u jízdného z 10% na 14% od 1. 1. 2012. 

 

III. souhlasí a podporuje  

záměr Ministerstva dopravy, zakotvit do právního řádu ČR jasná a 

nezpochybnitelná pravidla pro spolufinancování regionální drážní dopravy 

prostřednictvím státního rozpočtu ČR,  

 

IV. žádá 

ministra dopravy  

o zaslání návrhu zákona o státní dotaci spolufinancování regionální drážní dopravy 

vycházející z Memoranda, s informací o harmonogramu schvalovacího procesu. 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[12] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 492 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

Návrh usnesení Rady AKČR ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo ve 

dnech 14. – 15. září 2011 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
usnesení Grémia ředitelů krajských úřadů č. 04/GR04/ ve věci aktuálního stavu věci 

řešení územního dluhu České republiky vůči Polské republice z r. 1958  

 

II. pověřuje 

 předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška, aby požádal ministra vnitra o  

zastoupení  1 zástupce krajů, kterých se vyrovnání územního dluhu týká, v expertní 

skupině Ministerstva vnitra 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[13] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 493 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

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

konalo dne 27. září 2011 v Karlových Varech  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

které se konalo dne 27. září 2011 v Karlových Varech  

 

II. doporučuje 

    krajům  

a/ uspořádat seminář k tvorbě krajských energetických koncepcí 

b/ navázat kontakt s regionálními lídry ČEZu 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

[14] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 494 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

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

konalo dne 7. října 2011 v Karlových Varech  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

které se konalo dne 7. října 2011 v Karlových Varech  

 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[15] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 495 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální záležitosti, které 

se konalo ve dnech 11. – 12. října 2011 v Karlových Varech 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

záležitosti, které se konalo ve dnech 11. – 12. října 2011 v Karlových Varech 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[16] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 496 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

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

konalo dne 18. října 2011 v Brně 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

18. října 2011 v Brně, 

 

II. trvá 

a) na výši úhrad zdravotní péče pro rok 2012 ve výši minimálně 102%  úhrad roku 

2010, 

b) na tom, aby nařízení vlády o finanční participaci státu na činnosti zdravotnických 

záchranných služeb nabylo platnosti v den nabytí účinnosti zákona o 

zdravotnických záchranných službách, 

 

III. nominuje 

za Asociaci krajů ČR do pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví k projednání 

stávajícího ohodnocení výkonů spojených s výjezdy zdravotnických záchranných 

služeb a jejich financování členem MUDr. Michaela Fischera, náměstka hejtmana 

Olomouckého kraje a náhradníkem MUDr. Lukáše Kettnera, MBA, vedoucího 

Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[17] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 497 

ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro kulturu a památkovou 

péči, které se konalo dne 21. října 2011 v Uherském Hradišti 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

památkovou péči, které se konalo dne 21. října 2011 v Uherském Hradišti 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[18] 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 498 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

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

konalo  dne 3.listopadu 2011 v Lokti  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro regionální 

rozvoj, které se konalo dne 3. listopadu 2011 v Lokti  

 

 

II. pověřuje  

místopředsedu Rady AKČR Mgr. Radko Martínka jednáním ve věci a 

vypracováním dopisu, ve kterém jménem Rady AKČR bude vyzváno 

Ministerstvo zemědělství k intenzivnějšímu zapojení krajů do projednávání 

problematiky rozvoje venkova s ohledem na nařízení EK pro příští programovací 

období 2014+    

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[19] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 499 

ze dne 25. listopadu 2011 

 

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

konalo ve dnech 7. – 8. listopadu  2011 ve Znojmě 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

správu, které se konalo ve dnech 7. – 8. listopadu  2011 ve Znojmě 

 

II. vyjadřuje podporu 

Ministerstvu vnitra při koordinaci prací na modelu spojeného výkonu veřejné   

      správy  

 

III. trvá 

na účasti zástupců Asociace krajů ČR v pracovních skupinách ministerstva vnitra 

k přípravě případných změn modelu 

 

IV. pověřuje  

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška sdělením stanoviska podle bodu III. 

usnesení ministru vnitra  

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[20] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 500 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

Zápis ze Odborné pracovní skupiny Rady Asociace krajů České republiky pro evropské fondy, 

které se konalo ve dnech 8.-9. listopadu 2011 v Žatci  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Odborné pracovní skupiny Rady Asociace krajů České republiky 

pro evropské fondy, které se konalo ve dnech 8. - 9.  listopadu 2011 v Žatci  

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 
 



 
 

[21] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 501 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

Žádost o záštitu a finanční příspěvek 19. ročníku soutěže Zlatý Ámos 2011/21012 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
žádost o záštitu a finanční příspěvek 19. ročníku soutěže Zlatý Ámos 

2011/21012 

 

II. souhlasí  

s udělením záštity AKČR 19. ročníku soutěže Zlatý Ámos 2011/21012 

 

III. doporučuje  

krajům podpořit konání akce podle svých finančních možností 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[22] 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 502 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

Projektový záměr videokonferencí krajů na další 3 roky  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
informaci o možnostech dalšího postupu zajištění funkčního systému krajských 

videokonferencí 

 

II. ukládá  

předsedovi Komise Rady AKČR pro informatizaci veřejné správy Zdeňku 

Ryšavému  

 

a) připravit podrobný rozbor dalšího možného postupu k zajištění krajských 

videokonferencí 

b) připravit jednotlivé varianty dalšího postupu včetně jejich zdůvodnění a 

finančního zajištění 

c) navrhnout nejvhodnější řešení a jeho podrobné zdůvodnění, včetně postupu a 

návrhu dlouhodobého řešení 

 

      T: na příští řádné jednání Rady AKČR 

 

 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[23] 

 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Číslo: 503 
ze dne 25. listopadu 2011 

 

 

Žádost o udělení záštity a informace o festivalu „Americké jaro2012“  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.  bere na vědomí  
informaci a žádost Jiřiny Rybáčkové, ředitelky Mezinárodní společnosti Antonína 

Dvořáka, o udělení záštity mezinárodnímu hudebnímu festivalu „Americké jaro 

2012“, 

 

II.  uděluje záštitu  

mezinárodnímu hudebnímu festivalu „Americké jaro 2012“, 

 

III.  doporučuje 

 jednotlivým krajům podle svých možností finančně podpořit konání mezinárodního 

hudebního festivalu „Americké jaro 2012“. 

 

 

 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
 

 


