
  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 1/2016 

ze dne 15. ledna 2016 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  
ve dnech 5. - 6. listopadu 2015 v Olomouci  

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 
ve dnech 5. - 6. listopadu 2015 v Olomouci.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 2/2016 

ze dne 15. ledna 2016 

 

Změny v řízení odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR  

 

 

Předseda Rady Asociace krajů ČR 

 

I. ruší Komisi Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu, 
 

II. zřizuje nové odborné orgány Rady AKČR: 

a) Komisi Rady AKČR pro veřejnou správu,  
b) Komisi Rady AKČR pro legislativu, 

 

III. pověřuje  
a) Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, řízením Komise Rady AKČR 

pro veřejnou správu, 
b) JUDr. Martina Havla, hejtmana Karlovarského kraje, řízením Komise Rady 

AKČR pro legislativu, 
 

IV. ukládá JUDr. Martinovi Havlovi, hejtmanu Karlovarského kraje, představit 
způsob činnosti Komise Rady AKČR pro legislativu ve spolupráci s Grémiem 
ředitelů krajských úřadů a Kanceláří AKČR na nadcházejícím zasedání Rady 
AKČR dne 26. 2. 2016 v Kraji Vysočina.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

  



  

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 3/2016 

ze dne 15. ledna 2016 

 

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

dne 23. listopadu 2015 ve Hnanicích  
 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se 
konalo 23. listopadu 2015 ve Hnanicích, 

 

II. pověřuje MVDr. Stanislava Mišáka, místopředsedu Rady AKČR, oslovením 
ministra životního prostředí a ministra zemědělství s požadavkem na úpravu 
pravidel AEKO v rámci dotací poskytovaných z Programu rozvoje venkova na 

období 2014–2020 u dotačního titulu - Podmáčené a rašelinné louky takto: „Kromě 

použití ruční seče nebo seče s ručně vedenou mechanizací, lze také použít speciální 

techniku, jejíž měrný tlak na půdu nepřekročí běžnou úroveň měrného tlaku 

člověka“, 

 

III. ukládá Komisi Rady AKČR pro zemědělství analyzovat stávající systém podpor 
lesnímu hospodářství ve všech krajích a navrhnout Radě AKČR systémová 
opatření k jeho sjednocení. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 4/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo  
dne 24. listopadu 2015 v Praze 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se 
konalo dne 24. listopadu 2015 v Praze, 

 

II. trvá na tom, aby při výběrovém řízení na zajištění péče o pacienty leteckou zdravotní 
záchrannou službou na období 2017 + byla dodržena podmínka udržení standartu 

současně dosažené úrovně péče, 
 

III. konstatuje, že reforma psychiatrické péče tak, jak je nyní předkládána, bez 
konkretizace cílů center duševního zdraví a zapojení současných psychiatrických 
nemocnic, je nerealizovatelná a kraji neakceptovatelná, 

 

IV. odmítá návrh České lékařské komory na vytvoření jednotné státem řízené 
zdravotnické záchranné služby, 

 

V. pověřuje MUDr. Jiřího Běhounka, 1. místopředsedu Rady AKČR a předsedu Komise 
Rady AKČR pro zdravotnictví 

a) informovat ministerstvo zdravotnictví v duchu bodů č. II. až č. IV, 
b) jednat s ministerstvem místního rozvoje o pozici AKČR k materiálu „Zajištění 

odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému 
– Zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na prevenci a 
zajištění činnosti ZZS a přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 – 2020“, 

 

VI. ukládá Komisi Rady AKČR pro zdravotnictví připravit memorandum o spolupráci 
mezi Asociací krajů ČR a zdravotnickými záchrannými službami krajů. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 5/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

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

které se konalo dne 26. listopadu 2015 v Praze 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, 
památkovou péči a cestovní ruch, které se konalo dne 26. listopadu v Praze, 

 

II. doporučuje krajům podporu a účast akce České památky v Paříži 2016 a akci 

Správy Pražského hradu Architektura pro korunu dle svých možností, 
 

III. schvaluje text Memoranda o spolupráci mezi Asociací krajů ČR a Fórem cestovního 
ruchu, 

 

IV. pověřuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška k podpisu Memoranda o 

spolupráci mezi Asociací krajů ČR a Fórem cestovního ruchu. 
 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 6/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu,  
které se konalo dne 9. prosince 2015 v Praze 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a 
legislativu, které se konalo dne 9. prosince 2015 v Praze, 

 

II. žádá  
a) ministra obrany o vysvětlení důvodů odlišnosti úprav zproštění výkonu 

mimořádné služby dle § 17 branného zákona a institutu nepovolávání 
k odvolacímu řízení nebo k výkonu mimořádné služby dle § 25 branného 
zákona se zvážením návrhu úpravy shora uvedených ustanovení tak, aby 
nepovolávání dle § 25 dopadalo na všechny složky Integrovaného 
záchranného systému, 

b) ministra vnitra a ministryni pro místní rozvoj o urychlené řešení systémové 
podjatosti novou právní úpravou správního řádu a stanovení metodického 
postupu pro případy do doby účinnosti nové právní úpravy. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 7/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Memorandum o spolupráci stran Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace 

krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje text Memoranda o spolupráci stran Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních 
samospráv ČR, 

 

II. pověřuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška k podpisu Memoranda o 

spolupráci stran Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace krajů ČR, 
Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 8/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Partnerství se zájmovým sdružením Cesta za snem  
 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí nabídku partnerství zájmového sdružení Cesta za snem a žádost o 
záštitu čtvrtému ročníku projektu Handy cyklo maraton 2016, 

 

II. schvaluje udělení záštity projektu Handy cyklo maraton 2016, 

 

III. doporučuje krajům podpořit projekt Handy cyklo maraton 2016 a zapojení do 

projektů zájmového sdružení Cesta za snem dle svých možností. 
 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 9/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje 
a) Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci 

programu Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí vyjma části - 
předpokládaný objem alokovaných prostředků pro rok 2016, který bude 
upraven dle možností krajů, 
 

b) Zásady poskytování a použití účelové neinvestiční dotace na jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 10/2016 

ze dne: 15. ledna 2016 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci,  
které se konalo dne 2. prosince 2015 ve Štiříně 

 

 

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se 
konalo dne 2. prosince 2015 ve Štiříně. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 













  

  

 
Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 15/2016 

ze dne: 26. února 2016 

 

Záměr řízení a činnosti Komise Rady AKČR pro legislativu 

  

   

Předseda Rady Asociace krajů České republiky 

 
I. schvaluje záměr způsobu řízení a činnosti Komise Rady AKČR pro legislativu 

představený JUDr. Martinem Havlem, předsedou Komise Rady AKČR pro legislativu a 

hejtmanem Karlovarského kraje. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
 



 

 
 

Kancelář Asociace krajů ČR — budova Magistrátu hl. m. Prahy —  Mariánské náměstí 2  — 110 01 Praha 1 — ČR 

telefon: 236 003 481 — fax: 236 007 103 — e-mail: slamova@asociacekraju.cz — www.asociacekraju.cz 
IČ 70933146 — Bank. spoj. PPF, a.s. — č. ú. 2004440002/6000 

JUDr. Michal Hašek                                                            

předseda        

 
 

     V Praze dne 4. dubna 2016 

     Číslo jednací: 179/AKČR/2016 

 

 

 

R o z h o d n u t í 

předsedy Asociace krajů ČR 

č. 16/2016 
 

 

 

V souladu s článkem 5. Stanov Asociace krajů České republiky  

 

 

I. pověřuji MVDr. Stanislava Mišáka, místopředsedu Rady Asociace krajů České republiky 

a hejtmana Zlínského kraje, řízením 26. zasedání Rady Asociace krajů České republiky, 

které se koná 8. dubna 2016 ve Velichovkách.  

 

 

 

 

 






















































