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Z Á P I S  

z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného 

dne 16. prosince 2011 v Praze 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

3. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 

4. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

5. MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje 

6. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

1.      Ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana Zlínského kraje 

2.      Ing. Petr Jakubec, radní Ústeckého kraje 

3.      Ing. Josef Táborský, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje  

 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 

 10.00  Zahájení - přivítání účastníků zasedání a zahájení 24. zasedání Rady 

Asociace krajů ČR předsedou Rady Asociace krajů ČR 

 

10.05 – 11.15  Zasedání Rady AKČR   

 

11.15 - 11.40 Tisková konference 

 

12.00   Ukončení 24. zasedání Rady AKČR 

 
 

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

Předseda Rady AKČR JUDr. Michal Hašek zahájil mimořádné 24. zasedání  Rady AKČR a 

přivítal členy Rady a zastupující členy rad krajů; konsensuálně byl schválen program zasedání. 

 

 

B. Projednání aktuálních informací 

V první části zasedání proběhlo projednání návrhu na zřízení Ekonomické rady Asociace krajů 

a jejího personálního obsazení. Předseda Rady JUDr. M. Hašek objasnil  důvody potřeby vzniku 

poradního a iniciativního orgánu AKČR,  který by úzce spolupracoval i s Komisí Rady AKČR 

pro financování krajů a představil i návrh personálního obsazení rady. Designovaný výkonný 

místopředseda Rady Ing. J. Mládek, CSc. podrobně charakterizoval současnou ekonomickou 
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situaci v Evropě i ve  světě vč. postavení ČR (pokračující krize 2008-09, příjmová a majetková 

nerovnost nepodložená ekonomickým výkonem,  špatná regulace finančních trhů, přesun 

zpracovatelského průmyslu do ČLR) a možná řešení vniklých zásadních problémům fungování 

ekonomiky(monetární stimulace, fiskální stimulace, užití systému jednotné měny). Podrobně se 

zabýval vhodností jednotlivých řešení krize pro ČR (udržet se v jádru EU i v případě havárie 

eura, vhodnost půjčky prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu) i pravděpodobnými 

scénáři („černá nula“,pokles pod 3%, katastrofický pokles přes 5%). Pozitivně i negativně 

zhodnotil jednotlivé výstupy Národní ekonomické rady vlády ( ocenění progresivní daně 

fyzických osob, ppp projekty). V následné diskusi byly zmíněny i některé negativní kroky vlády 

z poslední doby s negativním dopadem na kraje ( sociální péče,mýto, financování školství) a 

diskutován průřezový charakter zaměření designovaných členů rady a možnost zřízení 

pracovních skupin v rámci rady k řešení konkrétních problémů. K předloženému tisku 

 č. 368 bylo v prezenčním hlasování doplněném 8. korespondenčním hlasováním r. 2011 u 

nepřítomných členů přijato usnesení Rady č. 505. 

V další části jednání přítomní členové Rady jednali o aktuálních otázkách dopravy se zástupci 

Ministerstva dopravy; namísto avizovaného ministra dopravy Ing. Pavla Dobeše zastupoval 

ministerstvo pouze náměstek Ing. Lukáš Hampl, který v úvodu oznámil, že zásadní informace  o 

připravovaném projektu mýta na silnicích nižší třídy sdělí členům Rady výlučně ministr 

dopravy. Předseda Rady JUDr. M. Hašek vyjádřil nad tímto postupem podiv, stejně jako nad 

celkovým přístupem vlády k dialogu s kraji v otázkách dopravy. V podrobné diskusi byla 

probírána otázka vysokorychlostního vážení kamionů, zpracování podkladů pro zavedení mýta 

na silnicích 2. a 3. třídy a kompenzací kamionovým přepravcům. Negativně byl hodnocen ze 

strany členů Rady AKČR i přístup vlády jako celku k řešení Otázky železničního Memoranda. 

Předseda Rady AKČR JUDr. M. Hašek předal vzhledem ke konání tiskové konference 

v prostorách Poslanecké sněmovny další řízení zasedání členu Rady PaedDr. J. Novotnému. 

V další debatě se zástupci MD byla diskutována otázka zpoplatnění některých úseků  

rychlostních silnic (R6 v úseku Cheb-KV), čerpání z rozpočtu SFDI, časového rozložení 

financování obslužnosti železniční dopravy a čerpání z centrálních operačních programů (nízké 

čerpání na rozdíl od připravených ROP). Silně negativní stanovisko zaujali členové Rady 

k návrhu, aby agenda řízení o pokutách z vysokorychlostního vážení na silnicích ve správě krajů 

byla svěřena pověřeným obcím a městům. Vzhledem k nekompletnímu zastoupení ministerstva 

pro jednání vzala Rada svým usnesením č. 506 informaci náměstka ministra dopravy k vážení 

pouze na vědomí. 

Předseda Rady AKČR JUDr. Michal Hašek poděkoval přítomným členů Rady a hostům za účast 

a mimořádné 24. zasedání Rady ukončil. 

 

    

zapsal : Rostislav Duchoň 

V Praze dne 16. prosince 2011 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 505 
ze dne 16. prosince 2011 

 

Zřízení Ekonomické rady Asociace krajů ČR  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. zřizuje  
 Ekonomickou radu Asociace krajů ČR jako poradní a iniciativní orgán Rady 

AKČR 

 

II. jmenuje  

1) členy Ekonomické rady AKČR: 

  

Libora Duška, 

Ing. Martina Fassmanna,Ph.D., 

Ing. Mgr. Petera Havlíka,  

Ing. Petra Kajnara, 

Ing. Stanislava Kázeckého, CSc., 

doc. Ing. Pavla Mertlíka, CSc., 

Ing. Jana Mládka, CSc., 

Dr. Alenu Nešporovou, 

RNDr. Luďka Niedermayera, CSc., 

Prof. RNDr. Václava Petříčka, CSc., 

Mgr. Ing. Viléma Semeráka, Ph.D., 

Prof. Jana Švejnara, M.A., Ph.D., 

Ing. Miroslava Zámečníka, 

Doc. Ing. Alenu Zemplinerovou. 

 

 

2) stálými  hosty  Ekonomické rady AKČR: 

 

Prof. Ing.Valtra Komárka, DrSc., 

zástupce Komise Rady AKČR pro financování krajů, 

ředitele Kanceláře AKČR. 

 

3) předsedou Ekonomické rady AKČR Prof. Jana Švejnara, M.A., Ph.D., 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ph.D.
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výkonným místopředsedou Ekonomické rady AKČR Ing. Jana Mládka, CSc.. 

 

 

III. pověřuje 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška provádět v období mezi zasedáními 

Rady AKČR personální změny ve složení Ekonomické rady AKČR . 

 

 

  

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 506 
ze dne 16. prosince 2011 

 

Informace Ministerstva dopravy   

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
informaci Ministerstva dopravy k návrhu na zavedení vysokorychlostního vážení 

kamionů, podanou náměstkem ministra dopravy Ing. Lukášem Hamplem   
 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
 


