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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 1 

ze dne 7. prosince 2012 

 

Volba předsedy a místopředsedů Rady Asociace krajů ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. volí 

 

a) JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje předsedou Rady Asociace 

krajů, 

b) MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina místopředsedou Rady Asociace 

krajů ČR, 

c) Milana Chovance, hejtmana Plzeňského kraje místopředsedou Rady Asociace krajů 

ČR, 

d) Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje místopředsedou Rady 

Asociace krajů ČR, 

e) Doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc. primátora hl. města Prahy místopředsedou 

Rady Asociace krajů ČR, 

f) Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana Jihočeského kraje místopředsedou Rady Asociace 

krajů ČR. 

  

 

II. pověřuje 

místopředsedu Rady Asociace krajů MUDr. Jiřího Běhounka zastupováním 

předsedy Rady v plném rozsahu po dobu jeho nepřítomnosti. 

 

 

 

JUDr. 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: 2 

ze dne 7. prosince 2012 

 

Zřízení odborných poradních orgánů Rady Asociace krajů ČR 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. zřizuje 

následující odborné poradní orgány Rady Asociace krajů ČR: 

 

- Komisi Rady pro zdravotnictví 

- Komisi Rady pro sociální věci 

- Revizní komisi 

- Komisi Rady pro hospodářský rozvoj, meziregionální spolupráci a energetiku 

- Komisi Rady pro dopravu 

- Komisi Rady pro zemědělství 

- Komisi Rady pro financování krajů a fondy EU 

- Komisi Rady pro životní prostředí 

- Komisi Rady pro školství 

- Komisi Rady pro veřejnou správu a legislativu 

- Komisi Rady pro kulturu a cestovní ruch 

- Komisi Rady pro integrovaný záchranný systém 

- Komisi Rady pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů 

- Komisi Rady pro regionální rozvoj 

- Komisi Rady pro informační technologie ve veřejné správě 

- Gremium ředitelů Krajských úřadů 

 

II. pověřuje 

a) členy Rady AKČR řízením odborných poradních orgánů: 

 

- MUDr. Jiřího Běhounka Komise Rady pro zdravotnictví a Komise Rady pro 

informační technologie ve veřejné správě, 

- Oldřicha Bubeníčka Komise Rady pro sociální věci, 

- Bc. Lubomíra France Revizní komise, 

- JUDr. Michala Haška Komise Rady pro hospodářský rozvoj, meziregionální 

spolupráci a energetiku, 

- Milana Chovance Komise Rady pro dopravu, 

- MVDr. Stanislava Mišáka Komise Rady pro zemědělství, 

- JUDr. Martina Netolického, Ph.D. Komise Rady pro financování krajů a 

fondy EU, 
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- Miroslava Nováka Komise Rady pro životní prostředí, 

- PaedDr. Josefa Novotného, Komise Rady pro školství, 

- Bc. Martina Půtu Komise Rady pro veřejnou správu a legislativu, 

- Ing. Jiřího Rozbořila Komise Rady pro kulturu a cestovní ruch, 

- MVDr. Josefa Řiháka Komise pro integrovaný záchranný systém, 

- Doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, CSc. Komise pro prevenci kriminality a 

sociálně patologických jevů, 

- Mgr. Jiřího Zimolu Komise Rady pro regionální rozvoj 

 

 

b) JUDr. Věru Vojáčkovou, ředitelku Krajského úřadu Jihomoravského kraje řízením 

Gremia ředitelů Krajských úřadů 

 

III. žádá  

členy Rady AKČR o nominace zástupců krajů do odborných poradních orgánů 

Rady s výjimkou Gremia ředitelů Krajských úřadů (1 zástupce kraje do každé 

komise) cestou Kanceláře AKČR nejpozději do 9. ledna 2013 

 

 

 

JUDr. 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: 3 

ze dne 7. prosince 2012 

 

Nominace za AKČR do Výboru regionů EU 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. pověřuje 

člena Rady AKČR PaedDr. Josefa Novotného vedením krajské části národní 

delegace ve Výboru regionů EU 

 

II. ukládá  

PaedDr. Josefu Novotnému upřesnit nominace členů a náhradníků za Asociaci 

krajů ČR a předložit je Ministerstvu pro místní rozvoj 

 

 

 

JUDr. 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: 4 

ze dne 18. ledna 2013 

 

 

Jmenování členů odborných poradních orgánů Rady Asociace krajů ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. jmenuje 
členy Komisí Rady AKČR v následujícím složení: 

 

Komisi Rady pro zdravotnictví (předseda MUDr. J. Běhounek) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Květuši Čelikovskou 

- členem za kraj Jihočeský Mgr. Ivanu Stráskou 

- členem za kraj Jihomoravský Ing. Antonína Tesaříka 

- členem za kraj Karlovarský Bc. Miloslava Čermáka 

- členem za kraj Královéhradecký PharmDr. Janu Třešňákovou 

- členem za kraj Liberecký Bc. Zuzanu Kocumovou 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. Jiřího Martinka 

- členem za kraj Olomoucký MUDr. Michaela Fischera 

- členem za kraj Pardubický Ing. Romana Línka, MBA 

- členem za kraj Plzeňský MUDr. Jiřího Lišku, CSc. 

- členem za kraj Středočeský Jiřinu Fialovou 

- členem za kraj Ústecký RSDr. Stanislava Rybáka 

- členem za kraj Vysočina Ing. Sonu Měrtlovou 

- členem za kraj Zlínský MUDr. Lubomíra Nečase 

 

Komisi Rady pro sociální věci (předseda O. Bubeníček) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Květuši Čelikovskou 

- členem za kraj Jihočeský Mgr. Ivanu Stráskou 

- členem za kraj Jihomoravský Mgr. Marka Šlapala 

- členem za kraj Karlovarský Bc. Miloslava Čermáka 

- členem za kraj Královéhradecký PaedDr. Josefa Lukáška 

- členem za kraj Liberecký Mgr. Petra Tulpu 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. RSDr. Svatomíra Recmana 

- členem za kraj Olomoucký Mgr. Yvonu Kubjátovou 

- členem za kraj Pardubický Ing. Pavla Šotolu 

- členem za kraj Plzeňský Mgr. Zdeňka Honze 

- členem za kraj Středočeský Bc. Zdeňka Syblíka 

- členem za kraj Ústecký Mgr. Martina Kliku 

- členem za kraj Vysočina Mgr.et Bc. Petra Krčála 
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- členem za kraj Zlínský Mgr. Taťánu Nersesjan 

 

 

Revizní komisi (předseda Bc. L. Franc) 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Dagmar Divišovou 

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Vladimíra Soběslava 

- členem za kraj Vysočina Ing. Vladimíra Novotného 

- členem za kraj Zlínský Ing. Danu Mitaczovou 

 

Komisi Rady pro hospodářský rozvoj, meziregionální spolupráci a 

energetiku (předseda JUDr. M. Hašek) 

- členem za Hl. město Praha Mgr. Patricii Tiso Ferulíkovou 

- členem za kraj Jihočeský Ing. Václava Valhodu 

- členem za kraj Jihomoravský Bc. Romana Celého 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Jiřího Behenského  

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Josefa Dvořáka 

- členem za kraj Liberecký Bc. Martina Půtu 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. Ivana Strachoně 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Pavla Martínka 

- členem za kraj Pardubický Ludmilu Navrátilovou 

- členem za kraj Plzeňský Ivo Grünera 

- členem za kraj Středočeský Ing. Pavla Jetenského 

- členem za kraj Ústecký Ing. Moniku Zeman 

- členem za kraj Vysočina Ing. Bc Martina Hyského 

- členem za kraj Zlínský Ing. Jaroslava Drozda 

 

 

Komisi Rady pro dopravu (předseda M. Chovanec) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Miroslava Rajcharta 

- členem za kraj Jihočeský Mgr. Bc. Antonína Kráka 

- členem za kraj Jihomoravský Bc. Zdeňka Pavlíka 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Petra Navrátila 

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Karla Janečka 

- členem za kraj Liberecký Vladimíra Mastníka 

- členem za kraj Moravskoslezský Mgr. Daniela Havlíka 

- členem za kraj Olomoucký Mgr. Aloise Mačáka 

- členem za kraj Pardubický Ing. Jaromíra Duška 

- členem za kraj Plzeňský Jaroslava Bauera 

- členem za kraj Středočeský Ing. Miloše Peteru 

- členem za kraj Ústecký Jaroslava Komínka 

- členem za kraj Vysočina Ing. Libora Joukla 

- členem za kraj Zlínský Ing. Jaroslava Kučeru 

 

Komisi Rady pro zemědělství (předseda MVDr. St. Mišák)  

- členem za Hl. město Praha Ing. Josefa Pavlíka 

- členem za kraj Jihočeský Václava Kučeru 

- členem za kraj Jihomoravský Ing. Jiřího Němce 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Václava Jakubíka 

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Jana Tippnera 
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- členem za kraj Liberecký Josefa Jadrného 

- členem za kraj Moravskoslezský Mgr. Daniela Havlíka 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Josefa Veselského 

- členem za kraj Pardubický Ing. Václava Kroutila 

- členem za kraj Plzeňský Ing. Václava Štekla 

- členem za kraj Středočeský Ing. Josefa Keřku, Ph.D. 

- členem za kraj Ústecký Mgr. Arno Fišeru 

- členem za kraj Vysočina Zdeňka Chláda 

- členem za kraj Zlínský Bc. Milenu Kovaříkovou 

 

Komisi Rady pro financování krajů a fondy EU (předseda JUDr. M. 

Netolický, Ph.D.) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Zdenu Javornickou 

- členem za kraj Jihočeský Ing. Jaromíra Slívu 

- členem za kraj Jihomoravský Romana Hanáka 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Petra Navrátila 

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Josefa Táborského 

- členem za kraj Liberecký Marka Pietera 

- členem za kraj Moravskoslezský Martina Sikoru 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Jiřího Juřenu 

- členem za kraj Pardubický Ing. Oldřicha Felgra 

- členem za kraj Plzeňský Ing. Martina Zaorala 

- členem za kraj Středočeský Dr. Ing. Jiřího Peřinu 

- členem za kraj Ústecký Ing. Ladislava Drlého 

- členem za kraj Vysočina Ing. Vladimíra Novotného 

- členem za kraj Zlínský Ing. Jaroslava Drozda 

 

Komisi Rady pro životní prostředí (předseda M. Novák) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Josefa Pavlíka 

- členem za kraj Jihočeský Václava Kučeru 

- členem za kraj Jihomoravský Ing. Jaroslava Parolka 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Václava Jakubíka 

- členem za kraj Královéhradecký Ing. Jana Tippnera 

- členem za kraj Liberecký Josefa Jadrného 

- členem za kraj Moravskoslezský Mgr. Daniela Havlíka 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Michala Symerského 

- členem za kraj Pardubický Ing. Václava Kroutila 

- členem za kraj Plzeňský Ing. Václava Štekla 

- členem za kraj Středočeský PhDr. Bc . Marka Semeráda 

- členem za kraj Ústecký Ing. Moniku Zeman 

- členem za kraj Vysočina Zdeňka Chláda 

- členem za kraj Zlínský Ing. Ivana Mařáka 

 

Komisi Rady pro školství (předseda PaedDr. J.  Novotný) 

- členem za Hl. město Praha PaedDr. Jiřího Pilaře 

- členem za kraj Jihočeský JUDr. Tomeše Vytisku 

- členem za kraj Jihomoravský Ing. Stanislava Juránka 

- členem za kraj Karlovarský JUDr. Václava Sloupa 

- členem za kraj Královéhradecký Mgr. Táňu Šormovou 
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- členem za kraj Liberecký dipl. um. Alenu Losovou 

- členem za kraj Moravskoslezský Mgr. Věru Palkovou 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Zdeňka Švece 

- členem za kraj Pardubický Ing. Janu Pernicovou 

- členem za kraj Plzeňský Jiřího Stručka 

- členem za kraj Středočeský PaedDr. Milana Němce 

- členem za kraj Ústecký Janu Vaňhovou 

- členem za kraj Vysočina Ing. Janu Fialovou 

- členem za kraj Zlínský PaedDr. Petra Navrátila 

 

Komisi Rady pro veřejnou správu a legislativu (předseda Bc. Martin Půta) 

- členem za Hl. město Praha JUDr. Lenku Danielisovou 

- členem za kraj Jihočeský JUDr. Milana Kučeru, Ph.D. 

- členem za kraj Jihomoravský JUDr. Věru Vojáčkovou 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Romana Rokůska 

- členem za kraj Královéhradecký JUDr. Ivanu Křečkovou 

- členem za kraj Liberecký JUDr. Jiřího Němce 

- členem za kraj Moravskoslezský JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M. 

- členem za kraj Olomoucký Mgr. Evu Pavličíkovou 

- členem za kraj Pardubický Ing. Jaroslava Folprechta 

- členem za kraj Plzeňský Mgr. Jiřího Leščinského 

- členem za kraj Středočeský Mgr. Roberta Georgieva 

- členem za kraj Ústecký JUDr. Simonu Hejnovou 

- členem za kraj Vysočina JUDr. Drahoslava Oulehlu 

- členem za kraj Zlínský Mgr. Renatu Navarovou 

 

Komisi Rady pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch (předseda Ing. 

J. Rozbořil) 

- členem za Hl. město Praha Mgr. Františka Cipra 

- členem za kraj Jihočeský Václava Kučeru 

- členem za kraj Jihomoravský Bohumilu Beranovou 

- členem za kraj Karlovarský JUDr. Olega Kalaše 

- členem za kraj Královéhradecký RSDr. Ing. Otakara Rumla 

- členem za kraj Liberecký PhDr. Hanu Maierovou 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. RSDr. Svatomíra Recmana 

- členem za kraj Olomoucký PhDr. Jana Závěšického  

- členem za kraj Pardubický René Živného 

- členem za kraj Plzeňský Jiřího Stručka 

- členem za kraj Středočeský Ing. Zdeňka Štefka 

- členem za kraj Ústecký Jitku Sachetovou 

- členem za kraj Vysočina RNDr. Marii Kružíkovou 

- členem za kraj Zlínský Ing. Ladislava Kryštofa 

 

Komisi Rady pro integrovaný záchranný systém (předseda MVDr. J. 

Řihák) 

- členem za Hl. město Praha Ing. Petra Berana 

- členem za kraj Jihočeský Ing. Martu Spálenkovou 

- členem za kraj Jihomoravský Ing. Radka Šedivého 

- členem za kraj Karlovarský JUDr. Manfreda Krause 
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- členem za kraj Královéhradecký Ing. Františka Žváčka 

- členem za kraj Liberecký Mgr. Rudolfa Broulíka 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. Pavla Kozuba 

- členem za kraj Olomoucký Mgr. Alenu Hložkovou 

- členem za kraj Pardubický Ing. Aleše Boňatovského, MBA 

- členem za kraj Plzeňský Ing. Milana Řihoška 

- členem za kraj Středočeský Ing. Luboše Navrátila 

- členem za kraj Ústecký Jiřího Čermáka 

- členem za kraj Vysočina Jana Slámečku 

- členem za kraj Zlínský Ing. Karla Malinovského 

 

Komisi Rady pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů 

(předseda Doc. MUDr. B. Svoboda, CSc.) 

- členem za Hl. město Praha Mgr. Janu Nožířovou 

- členem za kraj Jihočeský Mgr. Marka Neruda 

- členem za kraj Jihomoravský Mgr. Jiřího Jandu 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Bc. Šárku Benešovou 

- členem za kraj Královéhradecký PaedDr. Josefa Lukáška 

- členem za kraj Liberecký Mgr. Petra Tulpu 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. RSDr. Svatomíra Recmana 

- členem za kraj Olomoucký Bc. Michala Poláčka 

- členem za kraj Pardubický Ing. Pavla Šotolu 

- členem za kraj Plzeňský Ing. Pavlínu Kučerovou 

- členem za kraj Středočeský Ing. Martinu Himmelovou 

- členem za kraj Ústecký Mgr. Martina Kliku 

- členem za kraj Vysočina Jana Slámečku 

- členem za kraj Zlínský Mgr. Taťánu Nersesjan 

 

 

Komisi Rady pro regionální rozvoj (předseda Mgr. J. Zimola) 

- členem za Hl. město Praha Mgr. Patricii Tiso Ferulíkovou 

- členem za kraj Jihočeský Ing. Jaromíra Slívu 

- členem za kraj Jihomoravský Mgr. Václava Božka, CSc. 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Petra Navrátila 

- členem za kraj Královéhradecký RSDr. Ing. Otakara Rumla 

- členem za kraj Liberecký Ivanu Hujerovou 

- členem za kraj Moravskoslezský Martina Sikoru 

- členem za kraj Olomoucký Ing. Martu Novotnou 

- členem za kraj Pardubický Ing. Zdeňka Křišťála 

- členem za kraj Plzeňský Ing. arch. Miloslava Michalce 

- členem za kraj Středočeský Mgr. Karla Horčičku 

- členem za kraj Ústecký Jana Szántó 

- členem za kraj Vysočina Ing. Bc Martina Hyského 

- členem za kraj Zlínský Mgr. Milana Filipa 

 

Komisi Rady pro informační technologie ve veřejné správě (předseda 

MUDr. J. Běhounek) 

- členem za Hl. město Praha RNDr. Jana Tesku 

- členem za kraj Jihočeský Luboše Hešíka 
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- členem za kraj Jihomoravský Ing. Ivo Minaříka 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Martina Havla 

- členem za kraj Královéhradecký Ing.Martina Kořínka 

- členem za kraj Liberecký Marka Pietera 

- členem za kraj Moravskoslezský Ing. Tomáše Vašicu 

- členem za kraj Olomoucký Mgr. Jiřího Šafránka 

- členem za kraj Pardubický René Živného 

- členem za kraj Plzeňský Ivo Grünera 

- členem za kraj Středočeský Jana Truhláře 

- členem za kraj Ústecký Bc. Jana Jelínka 

- členem za kraj Vysočina Ing. Petra Pavlince 

- členem za kraj Zlínský Mgr. Pavla Hrubce 

 

II. potvrzuje  
následující složení Grémia ředitelů krajských úřadů: 

- členem za Hl. město Praha Ing. Martina Trnku 

- členem za kraj Jihočeský JUDr. Milana Kučeru 

- členem za kraj Jihomoravský JUDr. Věru Vojáčkovou 

- členem za kraj Karlovarský Ing. Romana Rokůska 

- členem za kraj Královéhradecký JUDr. Ivanu Křečkovou 

- členem za kraj Liberecký Mgr. René Havlíka 

- členem za kraj Moravskoslezský PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc. 

- členem za kraj Olomoucký Bc. Ing. Libora Koláře 

- členem za kraj Pardubický Ing. Jaroslava Folprechta 

- členem za kraj Plzeňský Mgr. Jiřího Leščinského 

- členem za kraj Středočeský Ing. Zdeňka Stětinu 

- členem za kraj Ústecký Ing. Milana Zemaníka 

- členem za kraj Vysočina Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, Dr. h. c. 

- členem za kraj Zlínský Ing. Vladimíra Kutého. 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi ve spolupráci se členy Rady pověřenými 

řízením jednotlivých komisí a ředitelkou Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

informovat Radu do 15. února roku následujícího po kalendářním roce o činnosti 

komisí v předcházejícím roce 

 

 

 

JUDr. 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: 5 

ze dne 18. ledna 2013 

 

 

 

Hlavní východiska pro jednání AKČR na nejbližší období – kohezní politika 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

usnesení vlády ze dne 28. listopadu 2012  č. 867, které definuje postup 

prací na přípravě fondů SSR, vymezuje role jednotlivých aktérů 

podílejících se na přípravě a specifikuje úkoly  spojené s přípravou na 

období 2014+, 

 

II. konstatuje, 

že uvedené usnesení vlády vymezilo spoluúčast hejtmanů na přípravě 

Dohody o partnerství v termínu do 31. března 2013 a zároveň doporučilo 

hejtmanům jako představitelům územních samosprávných celků  

spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj, 

 

III. ukládá 

předsedovi Rady AKČR JUDr. Michalu Haškovi zajistit v co nejbližším 

možném termínu setkání hejtmanů s ministrem pro místní rozvoj ve věci 

plnění uvedeného usnesení vlády  k zajištění spolupráce na plnění 

stanovených úkolů 

 

IV. stanovuje 

hlavní cíle jednání s ministrem pro místní rozvoj:    

 

 a) zajistit, aby v rámci Dohody o partnerství (pro potřeby programování příštího 

plánovacího období) byl uplatněn integrovaný přístup k územnímu rozvoji 

podporovaný fondy SSR v souladu s článkem 14, odst. (b) navrhovaného nařízení 

ES. Tím bude zajištěno sjednocení přístupu k řešení tematické a regionální 

dimenze v jednotlivých operačních programech včetně odpovídajících alokací,  

b) zajistit, aby v návaznosti na bod D 1) je nezbytné, aby MMR zajistilo  v rámci 

jednotlivých OP zahrnutí do cílů operačních programů  „snižování disparit území 

se zvláštním zaměřením na:   

-využití potenciálu území pro zvýšení zaměstnanosti a ekonomického růstu, 

- zohlednění specifik území v oblasti služeb veřejného zájmu v jednotlivých 

krajích s vazbou na zaměstnanost a ekonomický růst                          

  c)  zajistit, aby budoucí implementace operačních programů 2014+ byla založena 

na využití kapacit, které v regionech disponují odpovídajícími zkušenostmi, 

znalostmi a dovednostmi v oblasti administrace fondů v období 2007-2013 
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(kapacity Úřadů regionálních rad a KÚ implementující globální granty), a to v 

návaznosti na vyhodnocení dosavadních zkušenosti a zajištění efektivního řízení,  

 

 

V. vyzývá  

členy Rady AKČR, aby v jednotlivých územních samosprávných celcích 

v návaznosti na uvedené  usnesení vlády zajistili zpracování analýz a 

návrh opatření ke snižování disparit území se zvláštním zaměřením na:   

 - využití potenciálu území pro zvýšení zaměstnanosti a ekonomického 

růstu, 

- zohlednění specifik území v oblasti služeb veřejného zájmu v 

jednotlivých krajích s vazbou na zaměstnanost a ekonomický růst     

 

 

VI. pověřuje 

JUDr. Martina Netolického, Ph.D., řízením Řídícího výboru regionů pro 

jednání o kohezní politice 2014+, který byl ustanoven na základě usnesení 

Rady Asociace krajů č. 309 ze dne 23. dubna 2010,   

 

VII. žádá  

členy Rady AKČR ,aby  aktualizovali své nominace do Řídícího výboru 

regionů pro jednání o kohezní politice 2014+      

            

 

 

 

JUDr. 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: 6 

ze dne 18. ledna 2013 

 

 

 

Změna ve funkci ředitele Kanceláře AKČR 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

a) uvolnění Ing. Petra Hostka, MBA z funkce ředitele Kanceláře AKČR  na vlastní 

žádost ke dni 31. ledna 2013 

 

b) jmenování Radka Polmy do funkce ředitele Kanceláře AKČR s účinností od  

1. února 2013 

 

JUDr. 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: 7 

ze dne 18. ledna 2013 

 

 

Nominace do národní delegace ve Výboru regionů 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. souhlasí 

s následující nominací do národní delegace ČR ve Výboru regionů EU: 

 

- členové Jana Vaňhová, Bc. Martin Půta, Miroslav Novák 

- náhradníci JUDr. Martin Netolický,PhD.,  Ing. Jiří Rozbořil, MVDr. Stanislav 

Mišák 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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   Příloha č. 1 

Rada AKČR vnímá přímou volbu hlavy státu jako zásadní politickou událost, která svým 

výsledkem významně  ovlivní život občanů všech regionů ČR a proto vyjadřuje potřebu vyjádřit 

se před 2. kolem prezidentské volby. 

 

Asociace krajů ČR podporuje ve druhém kole přímé volby prezidenta ČR Ing. Miloše Zemana a 

vyzývá občany ČR, aby mu dali svůj hlas. Připomínáme, že to byl právě M. Zeman a jeho vláda, 

kdo prosadil faktické zřízení krajské samosprávy v ČR v roce 2000 a tím umožnil, aby se řada 

významných veřejných kompetencí a služeb, které ovlivňují každodenní život občanů, řídila z 

regionální úrovně. Naplnil tak Ústavu ČR, přijatou  v roce 1993.  

 

Naši podporou naopak nemá Karel Schwarzenberg, který jako 1. místopředseda vlády ČR nese 

přímou spoluodpovědnost za řadu negativních kroků současné vlády proti regionům ČR a jejich 

občanů, zejména za cílené podfinancování veřejných služeb krajů ze státního rozpočtu, trvalými 

škrty, zejména: 

 

- financování sociálních služeb 

- financování regionálního zdravotnictví 

- škrty v kofinancování projektů z fondu EU v krajích ze strany vlády 

- nerespektování Memoranda o financování regionální železniční dopravy a jeho  

zpochybnění Nečasovou vládou 

- snížení podílů krajů na rozdělení výnosu daní 

- škrty v oblasti financování služeb IZS, zejména u Hasičského záchranného sboru ČR a 

Policie ČR 

 

Jsme znepokojeni veřejnými výroky Karla Schwarzenberga jako vicepremiéra o neplatnosti 

Benešových dekretů, jejich zpochybňování z úst prezidentského kandidáta považujeme za zcela 

nepřijatelné, stejně tak úvahy o tom, že by dnes E. Beneš a československá vláda z roku 1945 

měla být souzena Haagským tribunálem. Není možné posuzovat historické procesy staré téměř 

70 let dnešním pohledem. ČR přijala v roce 2004 zákon o prezidentu Edvardu Benešovi a je 

povinností Karla Schwarzenberga jako vysokého ústavního činitele tento zákon respektovat. 

 

 

Příloha č. 2 

 

Společné prohlášení hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a primátora hl.m.Prahy 

Bohuslava Svobody k prezidentským volbám 

 

S potěšením konstatujeme, že do druhého kola prezidentských voleb postoupili dva velmi 

kvalitní kandidáti, kteří získali více než 20% hlasů voličů. 

Společně prohlašujeme, že z hlediska politického, odborného i obecně lidského je pro nás 

bezvýhradně nejlepším kandidátem na prezidenta republiky Karel Schwarzenberg, který má naši 

plnou podporu.   
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 8 

ze dne 21. března 2013 

 

Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR 25/2005 v období od  5. 

prosince 2012 do 19. března 2013 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  
následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

- udělení záštity soutěži „Česká dopravní stavba a technologie r. 2012“ (č.j. 

005/AKČR/2013), 

-  udělení záštity veletrhu Czechbus 2013 (č.j. 006/AKČR/2013), 

- udělení záštity veletrhu ForArch 2013(č.j. 007/AKČR/2013), 

- udělení záštity konferenci ISSS/Loris 2013(č.j. 008/AKČR/2013), 

- udělení záštity konferencím Národního centra regionů (č.j. 019/AKČR/2013), 

- nominace do pracovní skupiny pro Alzheimerovu nemoc 

(č.j.020/AKČR/2013), 

- nominace do hodnotitelské komise pro program bezpečnosti dopravy (č.j. 

021/AKČR/2013), 

- nominace do Platformy pro budoucí kohezi (č.j. 025/AKČR/2013), 

- nominace do Platformy pro přípravu OP PIV(č.j. 026/AKČR/2013), 

- nominace do Pracovní skupiny pro programování 2014-2020 (č.j. 

027/AKČR/2013), 

- udělení záštity cyklu konferencí magazínu Profit (č.j. 028/AKČR/2013), 

- udělení záštity Národní výstavě hospodářských zvířat 2013 (č.j. 

031/AKČR/2013), 

- udělení záštity veletrhům Urbis Invest 2013 (č.j. 035/AKČR/2013), 

- nominace do Ústřední komise pro regeneraci památkových rezervací (č.j. 

036/AKČR/2013), 

- žádost o schůzku se členy vlády (č.j. 041/AKČR/2013), 

- udělení záštity projektu Vlčí máky válečným veteránům 2013 (č.j. 

050/AKČR/2013), 

- nominace do pracovní skupiny pro reformu psychiatrické péče (č.j. 

051/AKČR/2013), 

- nominace do pracovní skupiny k integrovaným přístupům (č.j. 

078/AKČR/2013), 

- nominace do Rady pro jakost MD (č.j. 090/AKČR/2013), 

- pozvání předsedy vlády najednání Rady (č.j. 102/AKČR/2013). 

 

JUDr. 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: 9 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 

7. března 2013 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

a) zápis ze zasedání Revizní komise Rady AKČR 

b) hospodaření AKČR za rok 2012, které skončilo přebytkem. 1.277.599,- Kč, 

 

II. schvaluje 
a) roční účetní závěrku za rok 2012 

b) převod přebytku hospodaření AKČR ve výši 1.277.599,- Kč za účetní období 

2012 ve prospěch fondu rezerv AKČR, 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi  

 

a)zajistit převod prostředků podle bodu  II.b)  usnesení, 

 

b) doplnit podklady pro následující jednání Revizní komise Rady AKČR o 

strukturované informace o hospodaření jednotlivých středisek. 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo: 10 

ze dne 21. března 2013 

 

Návrh rozpočtu Asociace krajů ČR na rok 2013 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

návrh rozpočtu Asociace krajů ČR na rok 2013 včetně komentáře, který je 

koncipován jako vyrovnaný, s plánovanými výnosy 9.850,- tis. Kč a plánovanými 

náklady 9.850,- tis. Kč, 

 

II. schvaluje  

a) rozpočet Asociace krajů ČR na rok 2013,  

b) příspěvek člena Asociace krajů ČR pro rok 2013 ve výši 700,- tis. Kč,  

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi řídit se upraveným rozpočtem AKČR 

pro rok 2013 

 

 

JUDr. 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: 11 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 5. února 2013 

formou videokonference 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

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

dne 5. února 2013 formou videokonference, 

 

II. doporučuje 

krajům, aby ve vztahu k zdravotnickým zařízením zřizovaným či 

založených krajem působily s cílem preferovat u těchto zařízení členství 

v Asociaci krajských nemocnic.  

 

  

JUDr. 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: 12 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci , které se konalo dne 7. února 2013 

v Ústí nad Labem 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo dne  7.  

února 2013 v Ústí nad Labem, 

 

II. konstatuje 

podfinancování oblasti sociálních služeb v r. 2013 v rozsahu cca 500,- mil. Kč, 

 

III. vyzývá 

Ministerstvo práce a sociálních věcí k urychlenému jednání o situaci podle bodu 

II. usnesení. 

 

  

JUDr. 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: 13 

ze dne 21. března 2013 

 

 

Zápis ze  zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství, které se konalo dne 7.února 

2013 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství, které se konalo 

dne 7. února 2013 v Praze, 

 

II.  pověřuje 
člena Rady AKČR PaedDr. Josefa Novotného jednáním s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy o struktuře oborů na středních školách. 

 

 

JUDr. 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: 14 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, které se konalo   

dne 15. února 2013 v Pardubicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, které 

se konalo dne 15. února 2013 v Pardubicích 

 

 

      

JUDr. 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: 15 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro informační technologie ve 

veřejné správě, které se konalo dne 15. února 2013 v Jihlavě 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro informační 

technologie ve veřejné správě , které se konalo dne 15. února 2013 v Jihlavě, 

 

II. schvaluje 

návrh dokumentu „Digitální strategie krajů - Strategie rozvoje informačních a 

komunikačních technologií (ICT) regionů ČR v letech 2013 – 2020“ podle přílohy č. 

2 tohoto materiálu (dále jen „Strategie“), 

 

III.  ukládá 

Komisi Rady Asociace krajů České republiky pro informační technologie ve veřejné 

správě realizovat akční plán Strategie pro rok 2013, 

 

IV.  doporučuje 

jednotlivým krajům realizovat podle svých možností a priorit jednotlivá opatření 

schválené Strategie. 

 

 

JUDr. 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: 16 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání  Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo dne 20.února 

2013 v Českých Budějovicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje 
Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro regionální rozvoj, které se 

konalo dne 20. února 2013 v Českých Budějovicích 

 

 

 

JUDr. 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: 17 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí, které se konalo dne 

20. února 2013 v Ostravě 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní prostředí, které se 

konalo dne 20. února 2013 v Ostravě, 

 

II. vyzývá  

Ministerstvo životního prostředí k aktivní spolupráci s Asociací krajů České 

republiky při přípravě programu Nová zelená úsporám, 

 

III. souhlasí  

na základě doporučení Komise Rady AKČR pro životní prostředí  s návrhem 

Moravskoslezského kraje v oblasti realokace poplatků za znečišťování ovzduší do 

místa jeho vzniku, 

 

IV. požaduje,  

aby Státní fond životního prostředí zřídil dotační titul pro pořízení krajských 

plánů odpadového hospodářství. 

 

 

JUDr. 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: 18 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se konalo dne 28. února 2013 v 

Kroměříži 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

 28. února 2013 v Kroměříži 

 

  

JUDr. 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: 19 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 8. března 2013 v 

Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

8. března 2013 v Olomouci 

 

II. požaduje 

 po vládě ČR plnění uzavřeného „Memoranda o zajištění stabilního financování 

dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ 

 

III. odmítá 

1) převedení finančních prostředků určených pro zajištění dopravní obslužnosti 

podle Memoranda  do rozpočtového určení daní, 

 

2) Ministerstvem dopravy připravovaný systém zajištění zimní a běžné údržby 

silnic I. třídy v plném rozsahu, 

 

IV. pověřuje 

předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu jednáním s ministrem dopravy o 

plnění Memoranda  tak, aby nebyl ohrožen systém veřejné dopravy, 

 

V. vyzývá 

1) Ministerstvo dopravy ke zrušení záměru vypsat soutěže na zajištění zimní a 

běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2013 a pokračování stávajícího 

ověřeného systému zajištění zimní údržby na silnicích I. třídy, 

 

2) vládu ke změně systému projednávání odvolání u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, tak, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl vázán 

termíny a nedocházelo k značným zpožděním, která znemožňují čerpání 

prostředků z fondů Evropské unie, 

 

VI.         nominuje 

Ing. Petra Navrátila, náměstka hejtmana Karlovarského kraje a Ing. Libora 

Joukla, náměstka hejtmana Kraje Vysočina do zastoupení krajů v pracovní 

komisi Ministerstva dopravy pro Dopravní politiku, 
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VII.    nesouhlasí  

se záměrem Ministerstva dopravy zrušit státem nařízené slevy z jízdného ve 

veřejné osobní dopravě, 

 

VIII.     žádá  

 vládu o zachování stávajícího systému slev z jízdného ve veřejné osobní 

dopravě, resp. aby v případě zrušení státem nařízených slev, uložila ministryni 

práce a sociálních věcí, ve spolupráci s ministry financí a dopravy, připravit v 

systému státní sociální podpory návrh kompenzací pro děti, žáky a studenty.  

 

 

 

JUDr. 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: 20 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis ze  zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu, které se konalo ve 

dnech 11. – 12. března 2013 v Liberci 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu, které se 

konalo ve dnech 11. – 12. března 2013 v Liberci, 

 

     II.   oceňuje 

 rozhodnutí Ministerstva vnitra oddělit právní postavení úředníků samosprávy a 

státní správy vytvořením duální právní úpravy se zachováním zákona č. 312/2002 

Sb.; pokud jde o připravovanou novelu tohoto zákona, měly by změny být spíše 

minimální s respektováním názoru zástupců samospráv, 

 

II. podporuje 

 záměr ministerstva, pokud jde o procesní modelování jednotlivých agend, 

 

III. upozorňuje 

 na nutnost dokončení reformy ústřední státní správy, bez kterého nelze realizovat 

reformu v území, 

 

IV. odmítá 

absolutně nesystémový věcný záměr zákona o stavebních úřadech, který 

představou vytvoření struktury zvláštních státních stavebních úřadů v území 

popírá nikým nezrušený spojený model výkonu veřejné správy, 

 

V. podporuje 

existenci a zachování spojeného modelu veřejné správy a odmítnout pro futurum 

všechny rezortní návrhy na jeho postupné odbourávání, 

 

 

VI. souhlasí  

s názorem komise pro veřejnou správu a legislativu k navrhovaným změnám  

v odměňování členů zastupitelstev, ustoupit od požadavku na 10% navýšení 

stávajících odměn a řešit změny v odměňování členů zastupitelstev systémově, 

např. změnou nastavených parametrů, 
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VII.  jmenuje 

do pracovní skupiny Ministerstva vnitra, řešící odměňování členů zastupitelstev 

za  AKČR JUDr. Oulehlu, Mgr. Korytáře a Ing. Folprechta. 

 

 

JUDr. 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:21 

ze dne 21. března 2013 

 

Zápis z mimořádného zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, 

které se konalo dne 12. března 2013 v Pardubicích 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

zápis z  mimořádného zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a 

fondy EU, které se konalo dne 12. března 2013 v Pardubicích, 

 

II. nesouhlasí 

s navrženým zněním ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti (sněmovní tisk      

č. 821) a s ním souvisejícím návrhem zákona o pravidlech rozpočtové 

odpovědnosti a návrhem zákona o změně některých zákonů, 

 

III. schvaluje 

připomínky k ústavnímu zákonu o rozpočtové odpovědnosti a s ním souvisejícím 

návrhem zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrhem zákona o 

změně zákonů ve znění přílohy tohoto tisku,  

 

IV. pověřuje  

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška adresovat připomínky k ústavnímu 

zákonu o rozpočtové odpovědnosti a s ním souvisejícím návrhem zákona o 

pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrhem zákona o změně některých 

zákonů Rozpočtovému výboru Parlamentu PS ČR a ministru financí, 

 

V. konstatuje  

pokračující podporu Programu obnovy venkova s tím, že výše alokovaných 

zdrojů z rozpočtu kraje považuje za záležitost každého kraje. 

 

 

      

JUDr. Michal Hašek 

předseda  

Asociace krajů ČR 
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U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 22 

ze dne 21. března 2013 

 

Příprava rozpočtové perspektivy EU 2014+ 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky  

ve vztahu k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného 

strategického rámce pro programové období let 2014 - 2020 v podmínkách České 

republiky 

 

I. konstatuje, že vláda 

doposud neustanovila partnerství tak, jak předpokládá nová legislativa, ve 

kterém by regionální samosprávě vymezila odpovídající roli a přistupuje 

k partnerství selektivně a formálně a že již rozhodla o operačních 

programech, aniž by tomu předcházelo odpovídající projednání s partnery 

o zaměření, cílech a milnících Dohody o partnerství, včetně využití 

integrovaného přístupu k rozvoji území, 

 

II. žádá 

vládu, aby ještě předtím, než bude vládou projednána Dohoda o partnerství, 

byla do obsahu dohody zahrnuta zejména tato témata:  

 

1) uplatnění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji v podmínkách specifik 

a potenciálu jednotlivých krajů (NUTS III) – Regionální dohoda o partnerství, 

- v Dohodě o partnerství bude uplatněn integrovaný přístup k územnímu 

rozvoji podporovaný fondy SSR v souladu s článkem 14, odst. (b) 

navrhovaného nařízení ES, v minimální výši 30%, 

- cílem integrovaného přístupu je realizace na míru šitého konceptu 

investičních i neinvestičních opatření (Regionální dohody o partnerství) 

reagujících na odlišné potřeby a potenciál území krajů v rámci konceptu 

„regionálního rozvoje“ vedoucí ke snižování regionálních disparit (měst, 

venkova a strukturálně postižených území), 

2) víceúrovňová veřejná správa 

- uplatnění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji bude podporováno 

vytvořením odpovídajícího přístupu k programování a realizaci v rámci 

víceúrovňové správy – tj. přímo v území za účasti partnerů (řízení z úrovně 

krajů, nikoliv z centra), 
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III. schvaluje 

znění dopisu adresovaného ministru pro místní rozvoj ve věci výhrad 

k sestavení pracovní komise pro přípravu Dohody o partnerství ve znění 

přílohy č.3  k tisku  

 

IV. ukládá 

a)  JUDr. Martinu Netolickému, PhD., koordinovat přípravu jednotného 

návrhu Regionální   dohody o partnerství 

b)  předložit příštímu zasedání Rady informaci o stavu prací a stavu jednání 

s Ministerstvem pro místní rozvoj 

 

 

 

JUDr. 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: 23 

ze dne 21. března 2013 

 

Udělení záštit a finančních příspěvků Asociace krajů ČR významným soutěžím, projektům a 

společenským akcím 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

přehled nově podaných žádostí o záštitu Asociace krajů ČR: 

  

a) Dějepisná soutěž studentů gymnázií z České a Slovenské republiky (nadační fond 

Gaudeamus) 

b) Machři roku 2013 (Česká hlava Promo s.r.o.) 

c) Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou (Promancus o.p.s.) 

d) Konference „Moravské obce a města“ (Magnus Regio) 

e) Celostátní soutěži MISS dětských domovů (ZŠ Volyně) 

f) Soutěž ENERSOL 2013 (SŠ COPTH Praha 9) 

 

II. uděluje 

následujícím akcím záštitu Asociace krajů ČR: 

-  „Dějepisná soutěž studentů gymnázií z České a Slovenské republiky“ 

-  „Machři roku 2013“ (Česká hlava Promo s.r.o.) 

- „ Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou“ 

 

III. souhlasí 

s uzavřením smlouvy o propagaci AKČR na částku 10.000,- Kč na akce uvedené 

v bodu II. 

 

IV. ukládá  

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci AKČR  podle bodu III. 

 

 

 

JUDr. 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: 24 

ze dne 21. března 2013 

 

Návrh na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb. pro rozpor s ústavním pořádkem České republiky 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

návrh České lékařské komory na zrušení vyhlášky MZDr č. 475/2012 Sb. o 

stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro 

rok 2013 pro rozpor s ústavním pořádkem České republiky, 

  

II. ukládá 

Komisi Rady AKČR pro zdravotnictví ve spolupráci s Kanceláří AKČR posoudit 

návrh a informovat příští zasedání Rady. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 25 

ze dne 26. dubna 2013 

 

Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období  od 20. 

března 2013 do 22. dubna 2013 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  
následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- návrh jmenování do oborové rady MK pro oblast divadla  

(č.j. 107/AKČR/2013), 

- udělení záštity celostátní soutěži odborných učilišť „Malíř, natěrač – 

juniorský talent“ (č.j. 136/AKČR/2013), 

-     nominace členů do Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 

2007 - 2014 (č.j. 147/AKČR/2013), 

-    udělení záštity národní putovní výstavě Má vlast cestami proměn 2013 (č.j.  

148/AKČR/2013), 

-    nominace do pracovní skupiny MV pro vypracování Strategie rozvoje 

infrastruktury pro prostorové informace (č.j. 150-1/AKČR/2013), 

-   udělení záštity soutěži Zlatý erb 2013 (č.j. 153/AKČR/2013), 

-   udělení záštity soutěži Biblioweb 2013 (č.j. 154/AKČR/2013), 

-   nominace náhradníka do pracovní skupiny k budoucímu směřování ČR 

v odpadovém hospodářství  (č.j. 178/AKČR/2013), 

-  neudělení záštity konferenci Moravské obce a města 2013 (č.j. 

180/AKČR/2013). 

 

 

JUDr. 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: 26 

ze dne 26. dubna 2013 

 

Zápis ze 14. zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které se konalo 

ve dnech 19. a 20. března 2013 v Martinicích. 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které 

se konalo ve dnech 19. a 20. března 2013 v Martinicích. 

 

  

JUDr. 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: 27 

ze dne 26. dubna 2013 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů, 

které se konalo dne 22. března 2013 v Praze 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro prevenci kriminality a sociálně 

patologických jevů, které se konalo dne 22. března 2013 v Praze. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 28 

ze dne 26. dubna 2013 

 

Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro kulturu, památkovou péči a 

cestovní ruch, které se konalo dne 28. března 2013 v Olomouci 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro kulturu, 

památkovou péči a cestovní ruch, které se konalo dne 28. března 2013 

v Olomouci, 

II. pověřuje  

 předsedu Rady  AKČR JUDr. Michala Haška uzavřením dohod o partnerství k 

akcím: "Filmový turismus - produkt cestovního ruchu" a "Tradiční Česko všemi 

smysly - produkt cestovního ruchu", 

 

 

 

 

 

JUDr. 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: 29 

ze dne 26. dubna 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 8. dubna 2013 

v Hradci Králové 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 8. 

dubna 2013 v Hradci Králové, 

 

II. pověřuje  

místopředsedu Rady AKČR MUDr. J. Běhounka jednáním s Ministerstvem 

zdravotnictví o problematice zajištění lékařské pohotovostní služby po přijetí 

novely zákona č. 273/2011 Sb., o zdravotních službách, 

 

III. akceptuje 

doporučení komise na podporu členství MUDr. Martiny Novotné a MUDr. Jana 

Tučka, Ph.D. v pracovních skupinách Ministerstva zdravotnictví ČR pro přípravu 

národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a pro tvorbu Strategie reformy 

psychiatrické péče.  

  

 

 

JUDr. 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: 30 

ze dne 26. dubna 2013 

 

Novelizace obchodního zákoníku zák. č. 513/1991 Sb. v otázce prodloužení splatnosti závazků 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. akceptuje  
podnět člena Rady AKČR JUDr. Martina Netolického, Ph. D. k tisku č. 75 

projednávanému Senátem Parlamentu ČR a jeho dopadům na finanční situaci 

zdravotnických zařízení, 

 

II. pověřuje 

místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka zobecnit podnět podle bodu I. a 

oslovit senátory Senátu Parlamentu ČR se žádostí o vrácení předlohy Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR s návrhem na odložení účinnosti novelizace § 340 

obchodního zákoníku (novelizační bod č. 3)  na 1. ledna 2015. 

  

 

 

JUDr. 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: 31 

ze dne 26. dubna 2013 

 

Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro informatizaci veřejné 

správy, které se konalo dne 9. dubna 2013 v Hradci Králové  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro informatizaci 

veřejné správy, které se konalo dne 9. dubna 2013 v Hradci Králové. 

 

 

JUDr. 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: 32 

ze dne 26. dubna 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, které se konalo 

dne 10. dubna 2013 v Jihlavě 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, které 

se konalo dne 10. dubna 2013 v Jihlavě, 

 

II. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi ve spolupráci s JUDr. Martinem 

Netolickým, Ph.D., předsedou Komise Rady pro financování krajů a fondy EU 

zadat zpracování komplexní právní analýzy možných forem krajem či jinak 

založené účelové organizace pro zabezpečení implementace regionální obálky 

pro období 2014+  na úrovni kraje, 

 

III. nominuje  

Ing. Kláru Dostálovou, ředitelku Centra EP jako člena a Ing. Ivanu Pánkovou, 

zástupkyni ředitele Kanceláře AKČR jako náhradníka do Monitorovacího výboru 

Integrovaného operačního programu. 

   

 

 

JUDr. 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: 33 

ze dne 26. dubna 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 16. dubna 2013 

v Kutné Hoře 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 16. 

dubna 2013 v Kutné Hoře, 

 

II. odmítá  
reformu financování regionálního školství v znění předloženém Ministerstvem 

školství jako celek, 

 

III. pověřuje 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška zasláním odmítavého stanoviska 

ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 

 

IV. nominuje  

a) do Poradní PS Vzdělávání OP VVV Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA, 

vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Olomoucký kraj 

b) do Pracovní skupiny pro revizi maturitní zkoušky MŠMT Mgr. Věru 

Palkovou, náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje 

c) do poradního orgánu České školní inspekce – Konzultační rada pro nové 

nástroje inspekčního hodnocení Mgr. Táňu Šormovou, členku Rady 

Královehradeckého kraje pro oblast školství 

d) do poradního orgánu MŠMT Národní rada pro kvalifikaci Mgr. Jiřího Holého, 

Vzdělávací institut Středočeského kraje 

 

V. žádá   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

a) aby byla zachována v novém programovacím období 2012-2020 forma 

podpory regionálního školství prostřednictvím globálních grantů, a to s 

ohledem na to, že prokázaly vysokou absorpční schopnost v území, 

b) aby v rámci OP VVV bylo možno využít na podporu investičních potřeb v 

regionálním školství také prostředky ERDF, 

 

VI. pověřuje 

           předsedu Komise AKČR pro školství PaedDr. Josefa Novotného  
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a) aby zaslal dopis na odboru technické pomoci OP VK MŠMT se žádostí o 

svolání mimořádné pracovní schůzky v souvislosti se závěry kontrol 

veřejných zakázek realizovaných kraji v rámci projektů Technické pomoci 

OP VK, kdy jako nezpůsobilé byly ze strany MŠMT konstatovány zakázky 

napříč všemi kraji ČR za celkovou hodnotu 17 mil Kč 

b) aby zaslal ministru školství dopis s požadavkem možnosti využití prostředků 

ERFD v OP VVV 2014-2020  

  

     

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[46] 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 34 

ze dne 26. dubna 2013 

 

Jednací řád odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje 

Jednací řád odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR ve znění tisku 30 pro 

zasedání Rady AKČR ve znění varianty B předloženého variantního řešení 

návrhu, 

 

II. ukládá  

předsedům odborných orgánů Rady AKČR zajistit dodržování schváleného 

Jednacího řádu v činnosti jimi řízených odborných orgánů Rady AKČR. 

 

 

JUDr. 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: 35 

ze dne 26. dubna 2013 

 

Udělení finančních příspěvků Asociace krajů ČR významným soutěžím, projektům a 

společenským akcím 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

přehled nově podaných žádostí o záštitu a finanční příspěvek Asociace krajů ČR 

na akce: 

a. „Záchranný kruh“ (Asociace Záchranný kruh) 

b. „Zlatý erb“ o nejlepší webové stránky měst a obcí v rámci konference ISSS v 

Hradci Králové (Webhouse s.r.o) 

c. „Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO“ (ABF, a.s.) 

d. „Floristická soutěž“ (Svaz květinářů a floristů ČR) 

 

II. uděluje záštitu akci 

a. „Záchranný kruh“ 

b. „Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO“ 

c. „Floristická soutěž“ 

 

III. souhlasí  

a. s udělením finančního příspěvku 10.000,- Kč pro „Soutěžní přehlídku 

stavebních řemesel SUSO“, pro „Floristickou soutěž“, a pro „Záchranný kruh“, 

b. s udělením finančního příspěvku na dárkový poukaz v hodnotě 10. 000,- Kč 

pro „Zlatý erb“ o nejlepší webové stránky měst a obcí v rámci konference ISSS 

v Hradci Králové, 

 

IV. ukládá  

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvy o 

propagaci AKČR na akce uvedené v bodě  III. 

 

 

 

JUDr. 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: 36 

ze dne 26. dubna 2013 

 

Změny ve složení odborných orgánů Rady AKČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. odvolává 
 s účinností od 26. dubna 2013   

a) Václava Kučeru z funkce člena Komise Rady AKČR pro kulturu, 

památkovou péči a cestovní ruch a z funkce člena Komise Rady AKČR pro 

zemědělství 

b) PaedDr. Jaroslava Sourala, CSc. z funkce člena Grémia ředitelů krajských 

úřadů, 

 

II. jmenuje  
Ing. Hanu Rodinovou, Ph.D. do funkce členky Komise Rady AKČR pro kulturu, 

památkovou péči a cestovní ruch a členky Komise Rady AKČR pro zemědělství 

s účinností od 27. dubna 2013, 

 

III. potvrzuje 

 členství Ing. Tomáše Kotyzy v Grémiu ředitelů krajských úřadů s účinností od 

27. dubna 2013. 

 

 

JUDr. 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: 37 

ze dne 26. dubna 2013 

 

Podpora přípravy a postupné realizace vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky  

 

I. bere na vědomí  

informaci předsedy Rady AKČR JUDr. Michala Haška o stavu přípravy vodního 

koridoru Dunaj-Odra-Labe (dále jen „ D-O-L") a o postupu Ministerstva dopravy ČR 

při jeho přípravě a při projednávání zařazení tohoto projektu do nového návrhu 

transevropské dopravní sítě TEN-T, 

 

II. konstatuje, že 

 

a) řada hejtmanů se opakovaně vyjádřila kladně k územní ochraně vodního koridoru D-

O-L, jakož i k jeho postupné realizaci, 

b) sama příprava pokračuje liknavě, čehož důsledkem je absence základních 

dokumentů, které by usnadňovaly jednání na národní i mezinárodní úrovni, jakož i na 

půdě EU, 

c) příprava není důsledně koordinována s dalšími investičními záměry, například 

s protipovodňovou ochranou území,  

d) postup přípravy je navíc aktuálně ohrožen nesystémovým návrhem na zrušení 

investorské organizační složky státu Ředitelství vodních cest ČR 

e) nikoli dostatečně důsledně a iniciativně jsou vedena jednání s partnerskými státy, 

která byla uložena ministru dopravy vládou usneseními č. 929/2009, č.49/2011 a č. 

155/2012, neexistuje efektivní koordinace postojů na půdě EU, a to zejména 

s Polskem a Slovenskem, 

f) jednání Ministerstva dopravy s orgány EK vedla k vyřazení vodního koridoru D-O-L 

z nového návrhu transevropské dopravní sítě TEN-T,  

III. pověřuje 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška vyvolat v nejbližší možné době jednání 

s ministrem dopravy ve věci vodního koridoru D-O-L, 

IV. stanovuje 

dosažení těchto hlavních cílů jednání s ministrem dopravy:  

a) zrychlení a zefektivnění přípravy vodního koridoru D-O-L, 

b) pro úsporu veřejných prostředků lepší koordinaci investičních akcí 

vodohospodářského typu, zejména pak projekty vodocestné s projekty 

protipovodňové ochrany, 
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c) vynaložení veškerého úsilí na zachování, nebo urychlené znovuzařazení vodního 

koridoru D-O-L do systému TEN-T a stanovení konkrétních kroků k tomuto cíli, 

d) intenzívnější koordinaci s partnerskými státy na úrovni bilaterální, multilaterální 

(např. V4) a na půdě EU, 

e) zachování investorské organizace Ředitelství vodních cest ČR, 

 

V.  vyzývá 

členy Rady AKČR, aby v jednotlivých územních samosprávných celcích, kterých se 

týká projekt vodního koridoru D-O-L a další vodocestné projekty, zvážili zpracování 

analýz se zaměřením na vyhodnocení:  

- krátkodobých i dlouhodobých přínosů realizace projektu vodního koridoru D-O-L 

pro zaměstnanost, 

- přínosů nákladní vodní dopravy rozvoj průmyslových a zemědělských podniků a 

z toho vyplývající zaměstnanost, 

- přínosů rekreační plavby na atraktivitu regionů a zaměstnanost, 

- možnosti účelné kombinace vodocestných projektů s projekty protipovodňové 

ochrany, 

- možnosti přečerpávání dunajské vody vodním koridorem D-O-L do 

vodohospodářsky deficitních oblastí, zejména na jižní Moravě 

- eliminaci možných konfliktů výstavby se zájmy ochrany životního prostředí, a to 

s využitím znalostí situace v konkrétních lokalitách s možností optimalizace trasy 

vedení vodního koridoru D-O-L, 

 

VI.  žádá 

členy Rady AKČR, aby v jednotlivých územních samosprávných celcích, kterých se 

týká projekt vodního koridoru D-O-L a další vodocestné projekty, jmenovali 

konkrétního koordinátora pro styk s investorem a dalšími zainteresovanými orgány. 

 

 

JUDr. 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: 38 

ze dne 23. května 2013 

 

Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období  od 23. 

dubna 2013 do 20. května 2013 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  
následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- změna nominace do Monitorovacího výboru IOP  (č.j. 181/AKČR/2013), 

- nominace členů do Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (č.j. 

182/AKČR/2013), 

- nominace do Řídícího orgánu OPTP 2014+ (č.j. 208/AKČR/2013), 

- nominace  do  Řídícího výboru pro informační společnost Rady vlády pro 

konkurenceschopnost a informační společnost  (č.j. 211/AKČR/2013), 

- nominace do Pracovní skupiny pro záležitosti Romské menšiny(č.j. 

215/AKČR/2013), 

- udělení záštity  Prezentaci slavných vil měst, krajů a ČR v Bruselu 2013 (č.j. 

220-1/AKČR/2013). 

 

 

JUDr. 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: 39 

ze dne 23. května 2013 

 

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

konalo 16. dubna 2013 v Napajedlech 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

 Zápis ze  zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro  

 zemědělství, které se konalo 16. dubna 2013 v Napajedlech. 

 

 

  

JUDr. 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: 40 

ze dne 23. května 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo  

dne 19. dubna. 2013 v Praze    

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo 

dne 19. dubna 2013 v Praze. 

 

 

 

JUDr. 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: 41 

ze dne 23. května 2013 

 

 

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

23. dubna 2013 v Přerově 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, které se konalo 

dne 23. dubna 2013 v Přerově 

 

 

 

JUDr. 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: 42 

ze dne 23. května 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo dne 3. května 2013 

v Novém Městě na Moravě 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

dne 3. května 2013 v Novém Městě na Moravě 

 

 

 

JUDr. 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: 43 

ze dne: 23. května 2013 

 

Financování managementu evropsky významných lokalit (Natura 2000) 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

a) informaci JUDr. Martina Netolického, Ph.D. týkající se financování 

managementu evropsky významných lokalit (Natura 2000),  

b) výsledek 1. korespondenčního hlasování Komise Rady pro financování krajů 

a fondy EU, které se konalo dne 17. května 2013,  

 

II. požaduje 

aby Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí uvolnilo prostředky 

na zajištění financování managementu evropsky významných lokalit pro kraje v 

rámci výkonu přenesené působnosti, neboť povinnosti přenesené na kraje nebyly 

zohledněny dostatečným převodem finančních prostředků na krytí souvisejících 

výdajů, 

 

III. pověřuje  

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška adresovat dopisy s požadavkem 

podle bodu II. ministru pro životní prostředí a ministru financí. 

 

 

 

      

JUDr. 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: 44 

ze dne 23. května 2013 

 

 

Zastoupení krajů v Bruselu  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

předložený materiál na téma „Zastoupení krajů v Bruselu“, 

 

II. schvaluje  

záměr vytvoření jednotného zastoupení krajů v Bruselu v roce 2014 jako součásti 

Kanceláře AKČR, 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi předložit návrh postupu vytvoření 

jednotného zastoupení krajů v Bruselu včetně harmonogramu a odhadu 

finančních nákladů příštímu řádnému zasedání Rady AKČR. 

 

 

JUDr. 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: 45 

ze dne 28. května 2013 

 

Využití fondů Společného strategického rámce v letech 2014 – 2020 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Společnou pozici Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí k přípravě Dohody o 

partnerství a budoucích operačních programů (dále jen „ společná pozice“),  

 

II. konstatuje, 

že Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo do připomínkového řízení Návrh 

Dohody o partnerství (dále jen “DoP“) pro programové období 2014 – 2020 

s termínem připomínek do 16. května 2013, který nereflektuje pozici AKČR 

zaslanou ministerstvu v březnu 2013; návrh dohody neobsahuje specifikaci 

územní a urbánní dimenze a způsob podpory měst, obcí a krajů v jednotlivých 

typech území a je bez jakýchkoliv záruk pro obce, města, kraje v podobě 

konkrétní finanční alokace při naplňování tematického a integrovaného přístupu 

k územnímu rozvoji na úrovni DoP a alokaci pro územní dimenzi v jednotlivých 

programech evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“), 

  

III. žádá  

Ministerstvo pro místní rozvoj 

a) v souvislosti s přípravou DoP a budoucích operačních programů, aby bylo 

uplatněno nové pojetí partnerství, které bude vycházet z důsledného 

promítnutí víceúrovňové veřejné správy tak, aby došlo k legitimizaci 

postavení regionální a místní samosprávy, a aby bylo umožněno prosazování 

užití fondů Společného strategického rámce (dále jen „SSR“) na základě 

znalosti místních podmínek, potenciálu a specifik a priorit jednotlivých krajů, 

měst a obcí,  

b) aby v rámci DoP byl uplatněn integrovaný přístup k územnímu rozvoji 

podporovaný fondy SSR v souladu s článkem 14, odst. (b) navrhovaného 

nařízení ES a přístupu k řešení tematické a regionální dimenze v jednotlivých 

operačních programech, včetně vyčlenění odpovídajících alokací, napříč 

programy ESIF v rámci tzv. Regionální obálky,  

c) uplatnit v rámci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji nástroj ITI pro 

kraje na základě "Integrované rozvojové strategie krajů", které budou 

strategickými střednědobými rozvojovými plány pro území a to s vazbou na 

jejich promítnutí do DoP a následně do operačních programů, které budou 

projednány a schváleny v rámci místních partnerství regionálních a místních 
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samospráv, zástupců privátního a neziskového sektoru na místní a regionální 

úrovni v rámci  Regionální dohody o partnerství, 

d) nastavit mechanismy na celostátní a regionální úrovni, které zajistí koordinaci 

mezi fondy SSR a dalšími finančními nástroji Unie a jednotlivých členských 

států, které povedou k uplatnění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji,  

e) zajistit, aby „jednotné metodické prostředí“ reflektovalo a obsahovalo 

strukturu dat tak, aby mohla být realizována Integrovaná rozvojová strategie 

kraje, včetně využití nástrojů ITI, JAP apod., a popis rolí řídících orgánů a 

zprostředkujících subjektů zodpovědných za realizaci,  

  

IV. rozhodla 

o přerušení účasti politických zástupců ve strukturách a platformách ustavených 

ministerstvem k přípravě fondů SSR do doby změny v přístupu k partnerství tak, 

aby odpovídalo Etickému kodexu vydaného Evropskou komisí a principům 

víceúrovňové veřejné správy; odborná účast zůstane zachována z důvodu 

zajištění přípravy podkladů za kraje pro příští programovací období, 

 

V. vyzývá  

a) členy Rady AKČR, aby v jednotlivých územních samosprávných celcích, v 

návaznosti na společnou pozici k přípravě DoP a budoucích operačních 

programů realizovali postup, který ji umožní naplnit v podmínkách krajů; 

cílem je zpracovat v rámci ustavených místních partnerství Integrovanou 

rozvojovou strategii kraje, která umožní určit pro obce, města a kraje 

konkrétní finanční alokaci při naplňování tematického a integrovaného 

přístupu k územnímu rozvoji na úrovni DoP a alokaci pro územní dimenzi 

v jednotlivých programech ESIF, 

b) Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v rámci přípravy DoP zapracovalo 

připomínky AKČR do materiálu předkládaného vládě ČR; pokud připomínky 

nebudou zapracovány, požaduje AKČR, aby tyto připomínky byly přílohou 

materiálu předkládaného vládě ČR v rámci Návrhu DoP a usnesením vlády 

byl dán termín k jejich zapracování, 

 

VI. pověřuje   

člena Rady AKČR JUDr. Martina Netolického, Ph.D. odpovědného za řízení 

Řídícího výboru regionů pro jednání o kohezní politice 2014+, zajištěním 

prosazování a hájení zájmů AKČR při jednání s ministerstvem, především změny 

v přístupu k partnerství, prosazení víceúrovňové správy a Regionální obálky ve 

vazbě na Integrovanou rozvojovou strategii krajů. 

 

Pozn. Usnesení bylo Radou přijato konsensuálně po projednání formou videokonference   

dne 28. května 2013 

      

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo: 46 

ze dne 14. června 2013 

 

 

„Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací“ s  Hospodářskou komorou 

ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje 

podpis „Memoranda o spolupráci, podpoře a poskytování informací“ 

s Hospodářskou komorou ČR 

 

II. pověřuje  

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška podpisem Memoranda 

 

 

JUDr. 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: 47 

ze dne 2. srpna 2013 

 

Stanovisko Rady Asociace krajů ČR k jednání s vládou ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci členů pracovní skupiny vlády ČR a Asociace krajů ČR 

k problematice fondů EU,  

 

II. konstatuje, 

a) že odbornický kabinet předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka na rozdíl od 

minulých pravicových vlád vnímá kraje jako přirozené partnery pro 

diskuzi a hledání společných řešení problémů občanů, fungování 

krajských samospráv či udržení a rozvoj klíčových veřejných služeb, 

b) že si nepřeje další prodlužování morální, ekonomické i politické krize 

České republiky, a proto podporuje vyjádření důvěry kabinetu předsedy 

vlády ČR Jiřího Rusnoka a žádá všechny parlamentní strany, všechny 

poslance a poslankyně, aby pro tuto vládu hlasovali. 

 

  

 

JUDr. 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: 48 

ze dne 12. září 2013 

 

Zřízení Vyjednávacího a expertního týmu Asociace krajů ČR pro nové programové období  

EU 2014-2020  

při Komisi Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. zřizuje  

v souladu s článkem I. odst. 5 Jednacího řádu odborných orgánů Rady AKČR
1
 

při Komisi Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU odbornou pracovní 

skupinu – Vyjednávací a expertní tým Asociace krajů ČR pro nové 

programové období 2014 - 2020 (dále jen „tým“) jako komunikační platformu 

AKČR s cílem vyjednání vhodné a efektivní role krajů v budoucím 

programovém období EU, 

 

II. schvaluje 

a) složení týmu: 

 

1. JUDr. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, hlavní 

vyjednavač, politický gestor AK ČR, 

2. Ing. Klára Dostálová – ředitelka Centra EP Královéhradecký kraj – 

vyjednavač, vedoucí týmu,  

3. Mgr. Marta Valešová (Sargánková), MBA  – ředitelka Regionální rady 

Jihovýchod (na mateřské dovolené) – vyjednavač, 

4. Mgr. Jelena Kriegelsteinová – vedoucí oddělení regionálního rozvoje, 

Krajský úřad Karlovarského kraje – vyjednavač, 

5. Mgr. Martin Radvan, LL.M. – vedoucí odboru regionálního rozvoje a 

cestovního ruchu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje – vyjednavač, 

6. Ing. Ivan Matulík – ředitel Regionální rady Střední Morava – expert, 

7. RNDr. Zita Kučerová, PhD. – vedoucí oddělení rozvoje Centra EP, 

Královéhradecký kraj – expert, 

                                                           
1
  Článek I. odstavec 5 Jednacího řádu odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR  

Komise může k řešení konkrétního úkolu nebo konkrétní odborné oblasti zřídit pracovní skupinu jak z členů komise, 

tak z osob, které nejsou členy komise. Pracovní skupina je podřízena předsedovi komise, který také odpovídá za její 

činnost. 
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8. Mgr. Viktor Jaroš – vedoucí odboru řízení programu, Regionální rada 

Jihovýchod – expert, 

9. Mgr. Dušan Vichr – vedoucí oddělení strategického plánování, Krajský 

úřad Vysočina – expert, 

 

b) Statut a jednací řád týmu, 

 

III. uděluje  
oprávnění členům týmu zastupovat AKČR navenek v záležitostech určených 

Statutem a jednacím řádem týmu, a to vždy v souladu s usneseními Rady 

AKČR, 

 

IV. bere na vědomí  
informaci o struktuře externích pracovních skupin s účastí AKČR v oblasti 

evropských fondů a jejich personálním obsazení, 

 

V. doporučuje 

svým členům jednotný přístup v otázce odměn za výkon činností pro tým, 

 

VI. ukládá  
členovi Rady AK ČR JUDr. Martinu Netolickému, předsedovi Komise Rady 

AK ČR pro financování krajů a fondy EU, pravidelně informovat Radu AK ČR 

o výstupech týmu. 

 

 

 

 

 

JUDr. 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: 49  

ze dne 12. září 2013 

 

Využití fondů Společného strategického rámce v letech 2014 – 2020  

naplňování k 4. září 2013 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci o vyjednávání využití fondů Společného strategického rámce pro období 2014 

- 2020 pod vedením člena Rady JUDr. Martina Netolického, Ph.D., 

 

II. žádá  

a) vládu ČR  

1. o vyčlenění Regionální obálky ve výši 60% z alokovaných zdrojů do operačních 

programů ČR na územní, tematický a integrovaný přístup v regionech (území 

krajů) s cílem řešení územních disparit regionů, posilování regionální ekonomiky 

a podpory tvorby pracovních míst v regionech a zvyšování kvality života, 

2. o nastavení Integrovaného nástroje pro kraje v podobě 13 Integrovaných 

tematických investic (ITI) dle nařízení EK o společných ustanoveních, článek 99 

včetně promítnutí tohoto nástroje do Dohody o partnerství 2014 – 2020, 

3. aby v rámci programování na úrovni Dohody o partnerství, v části čl. 1-4, 

vyčlenila částku 100 mld. Kč souhrnně ze všech operačních programů v rámci 

ČR na realizaci ITI primárně na kompetence krajů v rámci regionální obálky, 

4. aby vnímala územní a integrovaný přístup jako proces, který je v působnosti 

víceúrovňové veřejné správy a vytvořila potřebné podmínky pro tento přístup jak 

v procesu programování, tak i realizace,  

5. aby spolupracovala při naplnění územního a integrovaného přístupu s 

Vyjednávacím týmem AKČR na dopracování a začlenění Regionálního 

integračního rámce (RIR) jako klíčového koordinačního dokumentu pro uplatnění 

integrovaného přístupu do Dohody o partnerství a jeho závazné zapracování do 

všech metodik a příslušných operačních programů relevantních pro územní 

dimenzi,  

6. o vydání metodiky NOK MMR  dle principů partnerství OECD a pravidel EK  k 

ustavení místních a regionálních partnerství (tvořených zástupci krajů, měst a 

obcí, MAS a dalších sociálních a ekonomických partnerů), přičemž komunikační 

platformou bude Rada regionu pro realizaci programování, a k průběžnému 

vyhodnocování, koordinaci a monitorování aktivit RIR, 

7. zajistit v programovém období 2014 - 2020 spolufinancování státního rozpočtu 

ČR podílem 7,5 % z veřejných zdrojů pro projekty naplňující územní dimenzi, 

přičemž celková výše dotace pro tyto projekty bude činit 92,5%, 

 

b) ministra pro místní rozvoj 
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1. aby z pozice NOK MMR podpořil ustavení regionálního a místní partnerství (viz 

čl. 5 obecného nařízení) a v návaznosti na role ministerstva pro místní rozvoj, 

krajů, měst a obcí vymezené zákonem 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 

rozvoje,  

2. aby zajistil přijetí Jednotné metodiky pro řízení projektů a operačních programů 

v návaznosti na řízení DoP a to na principech a požadavcích definovaných tzv. 

jednotným metodickým prostředím s cílem unifikace a typizace žádostí a procesů 

všech operačních programů, Metodiky Integrovaných přístupů a Metodiky 

územní dimenze, 

3. aby zajistil dopracování analytického materiálu variant nastavení 

implementačních orgánů nového období pro realizaci územní dimenze v termínu 

do 30. 9. 2013 jako podklad pro jednání vlády s AKČR dne 2. 10. 2013, který 

zejména:  

i. bude počítat v území s administrací fondů SSR napříč operačními 

programy – jedny dveře (Evropský dům) pro všechny operační programy 

vyjma implementace programů přeshraniční spolupráce,  

ii. bude se opírat o využití zkušeností, odborných znalostí a dovedností se 

systémem řízení fondů SSR v období 2007 – 2013 v rámci regionální 

specializované organizace, 

iii. zajistí bezproblémové a systémové ukončení ROPů v rámci stávající 

struktury RRRS bez rizika destabilizace URR v návaznosti na 

restrukturalizaci URR,  

iv. vytvoří podmínky pro naplnění DoP z pohledu územního přístupu, 

4. zajistil financování veškerých přípravných prací (RIR, ITI, atd.) pro programové 

období 2014 - 2020 z operačního programu Technická pomoc a Technická 

pomoc ROPů, 

  

III.   podporuje 

a) jako prioritní řešení nastavení implementačních orgánů variantu vzniku jedné 

Regionální Rady ČR ze zákona, do které budou transformovány stávající Úřady 

regionálních rad, pracovníci krajských odborů implementující operační program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Centrum pro regionální rozvoj, 

b) úsilí vlády ČR vyjednat s EU rozvolnění pravidla N+2 na N+3 ve stávajícím 

programovém období 2007 - 2013 s cílem zamezit v nejvyšší možné míře vracení 

alokovaných prostředků pro ČR, 

  

IV. apeluje  

na vládu ČR a požaduje, aby kontrolní a auditní orgány Ministerstva financí ČR 

zohlednily časové hledisko vynesení rozsudků soudů při rozhodování o stanovení 

korekce v případech diskriminačního zadávacího řízení v kausách tzv. „vlastnictví 

obaloven“ jako technického kvalifikačního požadavku a byl tak dodržen 

nezpochybnitelný požadavek právního řádu a předvídatelnosti práva, tj. že není možné 

používat výklad zákona retrospektivně, 

     

IV.   ukládá   

členu Rady AKČR JUDr. Martinu Netolickému, Ph.D. odpovědnému za řízení Řídícího 

výboru regionů pro jednání o kohezní politice 2014+   

1. pokračovat v jednání s MMR ve věci zajištění řízení DoP v návaznosti na územní 

a integrovaný přístup s využitím „monitorovacího systému 2014+“ a jeho 



 
 

[66] 

 

připravenost na zajištění „Jednotné metodiky pro řízení projektů a operačních 

programů“ a řízení územního a integrovaného přístupu, 

2. zahájit ve spolupráci s Řídícím výborem regionů zpracování kritérií pro 

hodnocení DoP a operačních programů z pohledu naplnění cílů rozvoje územní 

soudržnosti (disparity na úrovni NUTS III, NUTS IV, NUTS V) v souvislosti 

s přípravou stanovisek AKČR k návrhu DoP a operačních programů s ohledem na 

uplatnění Regionální obálky,  

3. předkládat Radě AKČR průběžné informace o plnění usnesení AKČR             č. 

45/2013 a informovat o zásadních krocích, které v rámci vyjednávání determinují 

a zavazují kraje při přípravě DoP a operačních programů,  

4. předložit do diskuse členům Rady a následně na nejbližší jednání Rady AKČR 

metodiku vzorce pro procentuální rozdělení alokace regionální obálky (ITI krajů, 

plošné intervence) na jednotlivé kraje, 

    

V.     doporučuje  

členům Rady projednat v Radách krajů do 15. 10. 2013 priority ITI krajů a v rámci 

regionálního partnerství pokračovat v přípravách Regionálního intervenčního rámce. 

      

 

 

 

 

JUDr. 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: 50 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

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

od 21. května 2013 do 6. září 2013 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  
následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a. udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhu EUROTRANS 2013, který se bude 

konat ve dnech 11. – 14. září 2013 (čj: 199-2/AKČR/2013) 

b. nominace zástupce Asociace krajů ČR v Radě Státního fondu životního prostředí 

a v Řídícím výboru Operačního programu Životní prostředí (čj: 204-

1/AKČR/2013) 

c. udělení záštity Asociace krajů ČR 7. ročníku mezinárodního festivalu 

architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2013, který se bude konat ve 

dnech 23. září – 20. října 2013 (čj: 227-1/AKČR/2013) 

d. nominace zástupce Asociace krajů ČR do Rady pro fondy Společného 

strategického rámce (čj: 238-1/AKČR/2013) 

e. dopis ministrovi dopravy Ing. Zbyňku Stanujurovi ve věci vyjádření zásadního 

nesouhlasu Rady AKČR s rozhodnutím MDČR omezit provoz některých 

rychlíků Českých drah a.s. (čj: 239-1/AKČR/2013) 

f. nominace zástupců Asociace krajů ČR do pracovních skupin Rady pro fondy 

Společného strategického rámce (čj: 240-1/AKČR/2013) 

g. dopis ministrovi financí Ing. Miroslavovi Kalouskovi ve věci zachování 

financování osobní železniční dopravy (čj: 241-1/AKČR/2013) 

h. dopis členům vyjednávacího týmu AKČR pro OP nového programového období 

2014+ s žádostí o spolupráci na vytváření silné a jednotné pozice AKČR při 

vyjednávání s řídícími orgány jednotlivých OP (čj: 249/AKČR/2013) 

i. dopisy ministrovi životního prostředí Mgr. Tomášovi Chalupovi a ministrovi 

financí Ing. Miroslavovi Kalouskovi s žádostí o komplexní řešení otázky 

dalšího fianncování managementu ve zvláště chráněných úuemích – evropsky 

významných lokalitách soustavy Natura 2000 (čj: 255/AKČR/2013) 

j. nominace zástupce Asociace krajů ČR do mezirezortní pracovní skupiny pro 

přípravu Strategie vzdělávání politiky ČR do roku 2020 (čj: 262-1/AKČR/2013) 
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k. udělení záštity Asociace krajů ČR 4. ročníku soutěže Talent Roku 2014 (čj: 266-

1/AKČR/2013) 

l. nominace zástupce Asociace krajů ČR do Společného řídícího výboru pro 

Dopravní sektorové strategie, 2. Fáze (čj: 276-1/AKČR/2013) 

m. udělení záštity Asociace krajů ČR pro veletrhy cestovního ruchu GO a 

Regiontour Brno, které se budou konat ve dnech 16. - 19. ledna 2014 (čj: 281-

1/AKČR/2013) 

n. nominace zástupců Asociace krajů České republiky do Pracovní podskupiny pro 

intervence do návazné péče pro přípravu programového období 2014 – 2020 

Ministerstva zdravotnictví ČR (čj: 294-1/AKČR/2013) 

 

 

JUDr. 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: 51 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

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

se konalo dne 30. května 2013 ve Zlíně 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní 

ruch, které se konalo dne 30. května 2013 ve Zlíně, 

 

II. nesouhlasí 
s návrhem věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu 

předloženým Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu nesouladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích v oblasti koordinace a strategického řízení cestovního 

ruchu, 

 

III. ukládá  
členu Rady AKČR Ing. Jiřímu Rozbořilovi, předsedovi Komise Rady AKČR pro 

kulturu, památkovou péči a cestovní ruch  

a) jednat s Ministerstvem pro místní rozvoj o úpravě věcného záměru zákona 

o podpoře rozvoje cestovního ruchu tak, aby tento zákon umožnil krajům 

realizovat vlastní koncepci rozvoje cestovního ruchu a zachoval způsob 

financování cestovního ruchu navržený ve verzi zákona z října 2010, 

b) informovat Radu AKČR o pokroku v jednání s Ministerstvem pro místní 

rozvoj, 

c) předložit Radě AKČR návrh zástupců AKČR do společné pracovní skupiny 

s MMR pro přípravu návrhu zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu.  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

[70] 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 52 

ze dne: 12. září 2013 

 

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

dne 31. května 2013 v Plzni 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 31. 

května 2013 v Plzni, 

 

II. žádá  

a) České dráhy, a. s., o 

1. zaslání návrhu úsporných opatření v oblasti režijních fixních nákladů, 

které zajistí nezvyšování finančních nároků na regionální rozpočty a 

kompenzaci zvýšených výdajů Českých drah, a. s., na základě 

rozhodnutí státu,   

2. předání položkového soupisu majetku, připravovaného k předání do 

vlastnictví SŽDC s. o., umístěného na území dle jednotlivých krajů, 

b) SŽDC, s. o.,  

o zpracování studie efektivního vynakládání veřejných zdrojů v železniční 

dopravě s odůvodněním změn poplatku za dopravní cestu, 

 

III. doporučuje 

jednotlivým krajům a Českým drahám, a. s., požádat SŽDC s. o., o zachování 

rezervní kapacity dopravní cesty v exponovaných úsecích tratí, pro eliminaci 

dopadu mimořádností na spoje vedené v závazku veřejné služby krajů, 

 

IV. vyzývá  

vládu ČR, aby zrušila usnesení vlády č. 37 ze dne 16. ledna 2013 o sloučení 

Ministerstva průmyslu ČR s Ministerstvem dopravy ČR, 

 

V. trvá 

na platnosti "Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti 

veřejnou regionální železniční osobní dopravou" a způsobu jeho finančního 

plnění. 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[71] 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 53 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

dne 13. - 14. června 2013 v Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo dne 13. – 14. 

června 2013 v Olomouci. 

 

 

  

     

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[72] 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 54 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, které se konalo  

dne 13. června 2013 formou videokonference 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, které 

se konalo dne 13. června 2013 formou videokonference. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[73] 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 55 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu, které se konalo 

dne 19. června 2013 v Pardubicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu, které se 

konalo dne 19. června 2013 v Pardubicích. 

 

 

 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[74] 

 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 56 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

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

dne 19. června 2013 v Hrotovicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo dne 

19. června 2013 v Hrotovicích, 

 

II. požaduje, 

aby Ministerstvo životního prostředí akceptovalo zásadní připomínku uplatněnou 

Jihomoravským krajem v meziresortním připomínkovém řízení k návrhu Zákona, 

kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva životního prostředí v 

souvislosti s přijetím kontrolního řádu, jejímž smyslem je odstranění systémově 

nesprávné kompetence České inspekce životního prostředí ke kontrole orgánů 

veřejné správy, a jež zní následovně:  

Do části třetí „Změna zákona o ochraně přírody a krajiny“, Čl. V navrhované 

novely vložit mezi body 2. a 3. nový bod, který zní: V § 80 odst. 1 zákona o 

ochraně přírody a krajiny se vypouští slova: „… orgány veřejné správy vyjma 

ústředních orgánů, …“, 

 

III. pověřuje 

Ing. Ivana Mařáka, náměstka hejtmana Zlínského kraje pro územní plánování, 

životní prostředí a rozvoj venkova, jednáním s Asociací pojišťoven s cílem 

spolufinancování projektu tzv. pachových ohradníků, který přispěje k výraznému 

snížení střetů vozidel se zvěří a tím ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[75] 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 57 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, které se konalo  

dne 24. června 2013 v Táboře 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti, které se konalo 

dne 24. června 2013 v Táboře, 

 

II. požaduje 

posunutí účinnosti § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak, aby 

odpovědnost za realizaci dotačního řízení na poskytování sociálních služeb byla 

stanovena krajům od roku 2015. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[76] 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 58 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

Zápis z jednání Expertní skupiny Komise Rady AKČR pro sociální věci a Ministerstva práce a  

sociálních věcí, které se konalo dne 27.srpna 2013 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
a) Usnesení Komise Rady AKČR pro sociální věci k realizaci projektu „Místní 

sociální služby o.p.s.“, 

b) Usnesení Komise Rady AKČR pro sociální věci k navrhovanému uzavření 

Memoranda mezi VZP, Asociací krajů ČR a Asociací poskytovatelů sociálních 

služeb ČR,   

 

II. nesouhlasí 

s podpisem Memoranda mezi VZP, Asociací krajů ČR a Asociací poskytovatelů 

sociálních služeb ČR.   

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[77] 

 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo: 59  

ze dne 12. září 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro hospodářský rozvoj, meziregionální spolupráci a 

energetiku, které se konalo dne 22. května 2013 v Praze 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro hospodářský rozvoj, meziregionální 

spolupráci a energetiku, které se konalo dne 22. května 2013 v Praze. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[78] 

 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 60 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

Výroční zpráva Asociace krajů České republiky za rok 2012 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  

 Výroční zprávu Asociace krajů České republiky za rok 2012,  

 

II. ukládá  

Radku Polmovi, řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR, zajistit vydání Výroční 

zprávy Asociace krajů České republiky za rok 2012 na CD a její distribuci 

významným partnerům AKČR. 

 

 

 

 

 

  

JUDr. 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: 61 

ze dne: 12. září 2013  

 

 

Podpora rezoluce IX. sjezdu Českého svazu bojovníků za svobodu 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. vyjadřuje  

podporu Rezoluci IX. sjezdu Českého svazu bojovníků za svobodu,  

 

II. doporučuje 

členům Rady AKČR realizovat praktickou formu podpory dle svých možností a 

priorit zejména v oblasti kulturní a vzdělávací. 

   

  

     

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[80] 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 62 

ze dne 12. září 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, které se 

konalo dne 13. června 2013 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, 

které se konalo dne 13. června 2013 formou videokonference,  

 

II. souhlasí  
s dalším rozvojem videokonferenčního systému, 

 

III. ukládá  

místopředsedovi Rady AKČR MUDr. Jiřímu Běhounkovi, předsedovi Komise Rady 

AKČR pro informační technologie ve veřejné správě předložit Radě AKČR návrh 

rozvoje videokonferenčního systému včetně očekávaných nákladů a informace o 

zapojení krajů. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[81] 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

 

Číslo: 63 

ze dne 12. září 2013 

 

Projekt Kraje pro bezpečný Internet 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
informaci o projektu „Kraje pro bezpečný Internet“ (dále jen „projekt“),   

 

II. schvaluje  

realizaci projektu dle předloženého dokumentu,  

 

III.  ukládá 

a) MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanu Kraje Vysočina a Milanu Chovancovi, 

hejtmanu Plzeňského kraje  

1. zabezpečit řízení a koordinaci projektu s ostatními kraji,  

2. předložit Radě průběžné vyhodnocení realizace projektu k 30. září 2014 a 

závěrečné vyhodnocení k 31. prosinci 2014, 

b) Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR zajistit finanční podporu koordinace 

projektu, 

 

IV.  doporučuje 

členům Rady realizovat projekt dle koordinovaného postupu a svých možností. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[82] 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 64 

ze dne 12. září 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, které se 

konalo dne 2. září 2013 v Mikulově 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro informační 

technologie ve veřejné správě, které se konalo dne 2. září 2013 v Mikulově, 

 

II. schvaluje  

předložený návrh rozvoje krajského videokonferenčního systému včetně očekávaných 

nákladů, 

 

III.  doporučuje 
  členům Rady AKČR připojit se k navrhovanému rozvoji videokonferenčního systému 

a zajistit jeho funkčnost a financování, 

 

IV.   souhlasí  
s podpisem Memoranda o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních 

datových sítí veřejné správy vyhlášeného společně AKČR, Ministerstvem vnitra ČR a 

Svazem měst a obcí, 

 

V.  zmocňuje 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška podpisem Memoranda o podpoře 

výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy. 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

[83] 

 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

Číslo: 65 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo 5. června 2013 

formou videokonference  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

dne 5. června 2013 formou videokonference. 

  

 

 

JUDr. 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: 66 

ze dne: 12. září 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 24. června 2013 

v Uherském Hradišti 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 24. června 

2013 v Uherském Hradišti. 

 

 

 

JUDr. 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: 67 

ze dne: 22. října 2013 

 

 

Poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z rezervy SFDI na opravu silnic 

II. a III. tříd ve vlastnictví krajů 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
informaci o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z rezervy Státního fondu 

dopravní infrastruktury na opravu silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů v celkové 

částce 600 000 tis. Kč, 

 

II. souhlasí 
s rovnoměrným rozdělením poskytnuté částky mezi všechny kraje, tedy pro každý 

kraj 1/13 z poskytnuté částky, 

 

III. zmocňuje  
předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška informovat ředitele Státního fondu 

dopravní infrastruktury o dohodě krajů o rozdělení neinvestičních finančních 

prostředků z rezervy SFDI na opravu silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů 

v celkové částce 600 000 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

JUDr. 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: 68  

ze dne 21. listopadu 2013 

Vyjádření AKČR k žádosti škol o zařazení nových a unikátních oborů do rejstříku škol 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
informaci o korespondenčním hlasování Komise Rady AK ČR pro školství ve věci 

žádosti škol o zařazení nových a unikátních oborů do rejstříku škol, 

 

II. souhlasí  

s vydáním doporučujícího stanoviska Asociace krajů ČR k žádostem o zařazení 

unikátních oborů do rejstříku škol u níže uvedených škol:  

a) Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické Praha, s.r.o., Praha 2, Korunní 

586/2, pro obor 82-51-L/51 Umělecké řemeslné práce, odborné zaměření 

Vlásenkář a maskér, 

b) Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno pro obor, 3742N 

Poštovnictví a logistika, 

c) Česká zahradnická akademie Mělník Střední škola pro obor 41-42-M/01 

Vinohradnictví, 

 

III. nesouhlasí 
s vydáním doporučujícího stanoviska Asociace krajů ČR k žádostem o zařazení 

unikátních oborů do rejstříku škol u níže uvedených škol: 

a) Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. pro obory 82-41-M/04 

Průmyslový design, 82-41-M/05 Grafický design, 

b) Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o. Praha pro obor 82-

41-M/17 Multimediální tvorba, 

c) ART ECON-Střední škola a.s. Prostějov pro obor 81-41-M/05 Grafický 

design Grafika v reklamní praxi, 

d) Střední škola mediální grafiky a tisku Praha pro obor 82-41-M/04 

Průmyslový design, 

e) Škola Michael-Střední škola a vyšší odborná škola reklamní a umělecké 

tvorby s.r.o. Praha pro obor 82-41-M/11 Design interiérů 

f) Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o. Gurťjevova ulice, Ostrava pro obor 

82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba, 

g) Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského Ostrava pro obor 8243N 

Multimediální tvorba, 

h) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Havlíčkova 57, Kamenický 

Šenov, příspěvková organizace pro obory 82-51-L/05 Uměleckořemeslné 

zpracování skla a 8241N Design produktů, 

 

IV. zmocňuje 



 
 

[87] 

 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška ke sdělení rozhodnutí AKČR 

uvedeným školám a MŠMT.  

 

 

JUDr. 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: 69  

ze dne 9. prosince 2013 

 

 

Výzkumný projekt TA ČR OMEGA reg. č. TD010059 „Posílení analytických, koncepčních 

a implementačních kapacit strategického řízení v krajích“ – certifikace výstupů  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
informaci o výstupech výzkumného projektu TA ČR OMEGA reg. č. TD010059 

Posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit strategického 

řízení v krajích (dále jen „projekt“),  

 

II. souhlasí  

s certifikací výstupů projektu  

a) „Metodika posílení analytických, koncepčních a implementačních kapacit 

strategického řízení v krajích“, 

b) „Manuál – Příloha k Metodice posílení analytických, koncepčních a 

implementačních kapacit strategického řízení v krajích“, 

 

III. zmocňuje 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška ke sdělení rozhodnutí AKČR Centru 

pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy v Praze.  

 

 

 

 

JUDr. 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: 70 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

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

od 7. září 2013 do 4. prosince 2013 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  
následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

 . dopis, adresovaný předsedovi vlády se žádostí o komplexní řešení otázky 

dalšího financování péče o evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 

(čj: 255-4/AKČR/2013) 

a. udělení záštity AKČR 22. ročníku odborné degustační soutěže piv „ ZLATÝ 

POHÁR PIVEX – PIVO 2014 (čj: 293-1/AKČR/2013) 

b. omluva účasti a zaslání úvodní zdravice na oslavě 20. výročí vzniku Agrární 

komory ČR (čj: 306-1/AKČR/2013) 

c. nominace nového zástupce AKČR do Grémia pro veřejnou správu MVČR (čj: 

309/AKČR/2013) 

d. nominace zástupce AKČR do pracovní skupiny k registru telekomunikačních 

sítí MVČR (čj: 310-1/AKČR/2013) 

e. pozvání předsedy vlády a ekonomických ministrů na 7. zasedání Rady AKČR 

dne 10. října 2013 ve věci projednání problematiky a způsobu řešení 

hospodářské krize v Ústeckém a Moravskoslezském kraji (čj: 317/AKČR/2013) 

f. změny v nominaci zástupců AKČR do Hodnotící komise Technické pomoci OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT (čj: 318/AKČR/2013) 

g. udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhům URBIS INVEST, URBIS 

TECHNOLOGIE a ENVIBRNO 2014 (čj: 320-1/AKČR/2013) 

h. nominace zástupců AKČR do řídícího výboru k e-governmentu MVČR (čj: 

330/AKČR/2013) 

i. udělení záštity Asociace krajů ČR kampani Týden rané péče, pořádanou 

Společností pro ranou péči, o.s. (čj: 332-1/AKČR/2013) 

j. dopis na MŠMT ve věci výsledku projednání žádostí škol o změnu zápisu 

v rejstříku škol v rámci Asociace krajů ČR (čj: 334/AKČR/2013) 



 
 

[90] 

 

k. nominace zástupců AKČR do pracovních skupin pro implementaci strategie 

reformy psychiatrické péče MZd (čj: 343/AKČR/2013) 

l. změny ve složení komisí Rady AKČR za hl.m. Prahu (čj: 345-1/AKČR/2013) 

m. dopis na MŽP ve věci zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů (čj: 

346/AKČR/2013) 

n. udělení záštity Asociace krajů ČR nad akcí s názvem „DNY TEPLÁRENSTVÍ 

A ENERGETIKY“ (čj: 353-1/AKČR/2013) 

o. dopis ministrovi pro místní rozvoj ve věci  plnění priorit vytyčených Strategií 

regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2020 (čj: 354/AKČR/2013) 

p. nominace zástupce AKČR a jeho náhradníka do Pracovní skupiny 

k problematice veřejné podpory MMR (čj: 358-1/AKČR/2013) 

q. udělení záštity Asociace krajů ČR odbornému setkání „Důvěryhodný dokument 

– Důvěryhodná organizace“, pořádané občanským sdružením Information and 

Records Management Society – Czech Republic Group, o. s. ve dnech 20. a 21. 

listopadu 2013 v Telči (čj: 363-1/AKČR/2013) 

 

 

 

 

JUDr. 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: 71 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu, které se konalo  

dne 11. září 2013 v Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo dne 

11. září 2013 v Olomouci, 

 

II. nesouhlasí 

s navrhovaným zněním Návrhu zákona o prekurzorech výbušnin a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

konkrétně s udělením odpovědnosti obecním a krajským úřadům rozhodovat o 

kompetencích v oblasti manipulace s výbušninami a nebezpečnými chemickými 

látkami,  

 

III. doporučuje  

předkladateli Českému bánskému úřadu, aby v připravovaném Návrhu zákona o 

prekursorech výbušnin č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zůstala 

odpovědnost rozhodovat o kompetencích manipulace s výbušninami a 

nebezpečnými chemickými látkami v rukou státu, prostřednictvím Českého 

báňského úřadu a Policie České republiky.  

 

 

 

 

JUDr. 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: 72 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 12. září 2013  

v Kroměříži  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 12. 

září 2013 v Kroměříži, 

 

II. nominuje  
Ing. Věru Fuksovou, tajemnici Komice AKČR pro dopravu a Ing. Petra 

Navrátila, náměstka hejtmana Karlovarského kraje jako zástupce AKČR do 

Koordinační skupiny Ministerstva dopravy pro tvorbu Národního standardu 

elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě v podmínkách ČR. 

 

  

 

JUDr. 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: 73 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

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

dne 18. září 2013 v Českých Budějovicích 

  

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo 

dne 18. září 2013 v Českých Budějovicích, 

 

II. vyzývá  
vládu ČR k urychlenému dopracování nového zákona o odpadech a řádnému 

vedení připomínkového řízení k tomuto zákonu, aby Česká republika naplnila 

své závazky vůči Evropské unii, 

 

III. podporuje 

negativní stanovisko Středočeského kraje k vyhlášení Národního parku 

Křivoklátsko.  

 

 

  

 

 

 

JUDr. 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: 74 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo  

dne 25. září 2013 v Nymburku 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 25. září 

2013 v Nymburku. 

 

 

 

JUDr. 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: 75 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

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

které se konalo dne 26. září 2013 v Praze 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a 

cestovní ruch, které se konalo dne 26. září 2013 v Praze, 

 

II. jmenuje  
a) Ing. Jiřího Rozbořila, předsedu Komise Rady AKČR pro kulturu, 

památkovou péči a cestovní ruch a hejtmana Olomouckého kraje, Ing. 

Tomáše Čiháka z Kraje Vysočina, PhDr. Danu Daňovou ze Zlínského kraje, 

Mgr. Evu Hornovou z Libereckého kraje a Ing. Petru Papouškovou z 

Moravskoslezského kraje zástupci AKČR v Pracovní skupině Ministerstva 

pro místní rozvoj k návrhu zákona o cestovním ruchu, 

b) Ing. Elenu Hávovou z Karlovarského kraje náhradnicí zástupců AKČR  v 

Pracovní skupině Ministerstva pro místní rozvoj k návrhu zákona o 

cestovním ruchu, 

 

III. doporučuje 
a) krajům zvážit podporu projektu společnosti Three brothers s.r.o. „Karel IV. – 

1316-2016 – 700 let od narození Otce vlasti“, 

 

b) vládě ČR 

1. urychleně řešit nevyhovující stav v oblasti vyřizování žádostí o 

turistická víza na Ukrajině a v Rusku, kde tento stav vážně poškozuje 

výkonost trhu cestovního ruchu a příjmy z něj,  

2. zajistit stabilní zahraniční zastoupení CzechTourism a nadále je 

posilovat v zemích: Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko, 

Benelux, Ukrajina, Británie, Skandinávie, Francie a zajistit včasnou 

informovanost a konzultace s kraji v oblasti řízení rozvoje 

zahraničních zastoupení,  

 

IV. konstatuje 

dlouhodobě nevyhovující stav legislativy v oblasti památkové péče a malou 

informovanost krajů ohledně přípravy nového zákona o památkové péči, 
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V. požaduje 
zastoupení Asociace krajů ČR v pracovních skupinách Ministerstva kultury ČR 

pro přípravu zákona o památkové péči. 

 

 

 
 

 

JUDr. 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: 76 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

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

které se konalo dne 21. listopadu 2013 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a 

cestovní ruch, které se konalo dne 21. listopadu 2013 v Praze, 

 

II. navrhuje 
své zástupce 

a) Bc. Pavla Šoltyse jako člena a Mgr. Milana Filipa jako náhradníka do 

pracovní skupiny k IROP pro oblast kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu, 

b) Ing. Ladislava Kryštofa jako člena a PhDr. Jindřicha Garčice jako 

náhradníka do Komise pro Program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR, 

 

III. pověřuje  
Vyjednávací tým AKČR jednáním s cílem zajistit plnoprávné zastoupení krajů 

v implementační struktuře kohezní politiky EU v ČR v programovém období 

EU 2014 – 2020 v oblasti cestovního ruchu, kultury a památkové péče ve 

srovnatelném rozsahu a intenzitě jako v uplynulém programovém období EU 

2007 – 2013, 

 

IV. podporuje  
systémovou spolupráci krajů a regionálních filmových kanceláří v oblasti 

podpory filmového průmyslu s Czech Film Commission a doporučuje obracet 

se na tuto společnost v oblasti konzultací a jednání s filmovými produkcemi. 

 

 
 

 

JUDr. 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: 77 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo 

 ve dnech 30. září – 1. října 2013 v Blansku 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo ve dnech 

30. 9. – 1. 10. 2013 v Blansku, 

 

II. vyzývá 

vládu ČR, aby zajistila navýšení finančních prostředků rozpočtu ČR na rok 2014 

na dotační řízení pro financování sociálních služeb minimálně na úroveň roku 

2013. 

 

  

 

 

JUDr. 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: 78 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

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

3. a 4. prosince 2013 v Pardubicích 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo dne 3. a 

4. prosince 2013 v Pardubicích, 

 

II. podporuje 

přechod financování sociálních služeb na kraje od roku 2015 v souladu s principy 

subsidiarity, při zajištění dostatečného objemu finančních prostředků, 

 

III. pověřuje 

člena Rady AKČR Oldřicha Bubeníčka jednáním  

1. s ministrem práce a sociálních věcí ohledně technické podpory pro kraje – 

poskytnutí softwaru MPSV k podávání a zpracování žádostí poskytovatelů o 

dotace na sociální služby, 

2. s ministrem financí a ministrem vnitra k alternativnímu způsobu přechodu 

financování – souhrnný dotační vztah. 

 

 

 

  

JUDr. 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: 79 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKCR pro zdravotnictví, které se konalo dne 2. října 2013 

 formou videokonference 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise Rady AKCR pro zdravotnictví, které se konalo  

dne 2. října 2013 formou videokonference. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 80 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

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

dne 25. listopadu 2013 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

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

25. listopadu 2013 v Praze, 

 

II. vyzývá  

vládu ČR k zachování a rozvoji lázeňství v ČR. 

 

 

 

 

  

JUDr. 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: 81 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo  

dne 7. října 2013 v Praze 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj, které se konalo dne  

7. října 2013 v Praze. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 82 

ze dne 10. prosince 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se konalo 15. října 2013 

v Přerově 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

                   Zápis ze 4. zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro 

  zemědělství, které se konalo dne 15. října 2013 v Přerově. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 83 

ze dne 10. prosince 2013 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které se konalo ve 

dnech 23. a 24. října 2013 v Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které 

se konalo ve dnech 23. a 24. října 2013 v Olomouci, 

 

II. konstatuje, že 

trvá potřeba vytvoření jednoduchého efektivního systému dotační pomoci státu 

krajům a obcím při odstraňování následků povodní, obnově území a při přípravě 

protipovodňových opatření,  

 

III. deklaruje, že  

bude s vládou ČR aktivně spolupracovat a podílet se na řešení systému dotační 

pomoci státu krajům a obcím při odstraňování následků povodní, obnově území a 

při přípravě protipovodňových opatření.  

 

 

 

 

 JUDr. 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: 84 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

Zápis z jednání Revizní komise Rady AKCR, které se konalo dne 11. listopadu 2013 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis z jednání Revizní komise Rady AKCR, které se konalo dne 11. listopadu 

2013 v Praze. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 85 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

Účast krajů na všeobecné světové výstavě Expo 2015 v Miláně 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
informaci o účasti jednotlivých krajů na všeobecné světové výstavě Expo 2015 

v Miláně, 

 

II. doporučuje  
krajům vést další jednání o účasti na výstavě Expo 2015 samostatně s generálním 

komisařem všeobecné světové výstavy Expo 2015 v Miláně panem Jiří F. 

Potužníkem,  

 

III. zmocňuje 
předsedu AKČR Michala Haška k informování generálního komisaře o účasti krajů 

na všeobecné světové výstavě Expo 2015 v Miláně.  

 

 

  

JUDr. 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: 86 

ze dne: 10. prosince 2013 

 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, které se konalo  

dne 29. listopadu 2013 v Olomouci  

 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU, které 

se konalo dne 29. listopadu 2013 v Olomouci. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 87 

ze dne 10. ledna 2014 

 

Využití fondů Společného strategického rámce v letech 2014 – 2020 

stav k 10. lednu 2014 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  

uplatnění víceúrovňové veřejné správy ve fázi programování Dohody o 

partnerství a programů ESIF,  

 

II. požaduje 

a) aby vláda ČR přijala ve fázi přípravy Dohody o partnerství a programů ESIF 

odpovídající model, v rámci něhož budou samostatně stanoveny 

zodpovědnosti za programování a řízení a to při zohlednění respektování 

územní dimenze a následujících principů:  

1. oddělení procesu programování operačních programů od jejich řízení 

a promítnutí tohoto procesu do příslušných dokumentů,   

2. stanovila Ministerstvo pro místní rozvoj jako orgán zodpovědný za 

programování územní dimenze
2
 operačních programů, který bude mít 

povinnost při programování vycházet z působnosti a kompetencí 

víceúrovňové veřejné správy, včetně promítnutí strategických 

dokumentů regionálních a místních samospráv,     

3. zefektivnění složení platforem k územní dimenzi pro přípravu fondů, 

které budou odrážet víceúrovňovou veřejnou správu a požadovaný 

model řízení,   

4. za účelem řešení územní dimenze ustanovit regionální partnerství na 

úrovni krajů v souladu s článkem 5 Obecného nařízení,  

5. pro implementaci územní dimenze zajistit ustavení Regionálních rad 

pro území krajů/regionů jako zprostředkujících subjektů pro jednotlivé 

operační programy a v této souvislost připravit novelu zákona č. 

248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 

6. zpracovat v návaznosti na bod II. písm. a) odst. 2. dokument
3
, který 

bude na národní úrovni řešit územní dimenzi a bude východiskem pro 

stanovení cílů pro jednotlivé programy ESIF a jejich finanční plány ve 

vazbě na územní dimenzi, 

b) aby ministr pro místní rozvoj zajistil dopracování Dohody o partnerství – 

analýzy a intervenční strategie v kontextu bodu II. písm. a) odst.6., která bude 
                                                           
1
 Územní dimenzí se rozumí cílená podpora územního rozvoje krajů a nižších územních celků (měst a obcí, venkovských oblastí,  

průmyslových aglomerací atd.). Cílem je využití potenciálu území pro růst regionální ekonomiky, trhu práce, zaměstnanosti a kvality života 

tak, aby nedocházelo k prohlubování územních rozdílů v České republice.  
2
 Jde o dokument, který vychází z intervenční strategie DoP a upřesňuje ji pro území NUTS 3 akčními plány. Schválení vyžaduje projednání na 

úrovni regionálních partnerství.           
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zohledňovat disparity, rozvojové potřeby a růstový potenciál na úrovni 

krajů/regionů za účelem stanovení územní dimenze, 

c) zahrnout orgány působící na regionální úrovni začleněné do implementace 

operačních programů jako možné příjemce Operačního programu Technická 

pomoc, 

d) v oblasti regionálního školství realizovat variantu č. 3 Věcné rozdělení 

hraniční oblasti mezi Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(pouze ESF) a Integrovaným regionálním operačním programem (pouze 

ERDF); z OP VVV by bylo možné financovat vybavení škol v kombinaci se 

vzdělávacími aktivitami a naopak z IROP infrastrukturu v kombinaci s 

vybavováním škol, 

e) novou vládu ČR, aby kontrolní a auditní orgány Ministerstva financí  

zohlednily časové hledisko vynesení rozsudků soudů při rozhodování o 

stanovení případné korekce v případech diskriminačního zadávacího řízení 

v kausách tzv. „vlastnictví obaloven“ jako technického kvalifikačního 

požadavku a byl tak dodržen nezpochybnitelný požadavek právního řádu a 

předvídatelnosti práva, tj. že není možné používat výklad zákona 

retrospektivně,     

III. ukládá 

Vyjednávacímu týmu AKČR dopracovat pravidla pro zastupování a hájení pozic 

AKČR,  

  

IV. doporučuje  

členům Rady neprodleně zahájit přípravu S3 strategií na úrovni kraje včetně 

zajištění implementace. 

    

 

 

JUDr. 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: 88 

ze dne: 10. ledna 2014 

 

 

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

od 5. prosince 2013 do 13. ledna 2014 2013 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje  
 rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a. nominace zástupce AKČR do Ústřední komise Ministerstva kultury ČR pro 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón (čj: 364-1/AKČR/2013), 

 

b. udělení záštity AKČR XVII. ročníku mezinárodní konference Internet ve 

státní správě a samosprávě ISSS/LORIS/V4DIS 2014 (čj: 372-

1/AKČR/2013), 

 

c. dopis předsedovi vlády ČR ve věci podstatného zkrácení původně 

stanoveného termínu pro připomínkování materiálu „Dohoda o partnerství pro 

programové období 2014 – 2020“ (čj: 389/AKČR/2013). 

 

 

 

 

JUDr. 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: 89 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

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

dne 22. listopadu 2013 v Jihlavě 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 22. 

listopadu 2013 v Jihlavě, 

 

II. žádá 

vládu ČR a příslušná rezortní ministerstva o důsledné dodržování 

"Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti 

veřejnou regionální železniční osobní dopravou" a usnesení vlády ČR č. 

1132/2009, ze dne 31. 8. 2009 pro rok 2014 a následující léta, 

III. pověřuje  
předsedu Asociace krajů ČR JUDr. Michala Haška jednáním s Ministerstvem 

dopravy o úhradě ztráty vzniklé nedoplatkem inflace za stát za předcházející 

období vycházející z "Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní 

obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou". 

 

 

 
 

 

JUDr. 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: 90 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, 

které se konalo dne 28. listopadu 2013 v Plzni  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve 

veřejné správě, které se konalo dne 28. listopadu 2013 v Plzni, 

 

 

II.       pověřuje  
ředitele kanceláře AKČR Radka Polmu nákupem vybavení pro jednu sadu 

mobilní videokonferenční jednotky pro potřeby krajů a jednání Komisí Rady 

AKČR. 

 

  

 

 
 

 

JUDr. 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: 91 

ze dne 17. ledna 2014 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo  

 dne 29. listopadu 2013 v Plzni 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo  

dne 29. listopadu 2013 v Plzni. 

 

 

 

JUDr. 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: 92 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo dne 29. listopadu 2013 

v Liberci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

dne 29. listopadu 2013 v Liberci. 

 

 

 

 

      

JUDr. 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: 93 

ze dne 17. ledna 2014 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo  

dne 4. prosince 2013 v Českých Budějovicích 

 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo dne  4. 

prosince 2013 v Českých Budějovicích, 

 

II. žádá  

Ministerstvo vnitra, aby se zabývalo odstraněním disproporce v odměňování členů 

volebních komisí jedno a dvoukolových voleb, 

 

III. podporuje  

záměr Moravskoslezského kraje předložit zákonodárnou iniciativu s cílem 

novelizace zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, jejímž předmětem je stanovit oprávnění hejtmana kraje 

účastnit se jednání Poslanecké sněmovny nebo Senátu, pokud se projednává 

návrh, který se týká působnosti kraje. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 94 

ze dne 17. ledna 2014 

 

 

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

ve dnech 3. - 4. prosince 2013 v Michalovicích 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

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

3. - 4. prosince 2013 v Michalovicích, 

 

II. doporučuje 

Ministerstvu zemědělství, aby 

a) posílilo aktivity vedoucí ke zvýšení povědomí hospodářských subjektů i 

orgánů státní správy o jejich povinnostech v souvislosti s Evropským 

nařízením v oblasti dřeva (dále jen „EUTR“), 

 

b) vydalo metodický pokyn, související s realizací legislativních předpisů 

nařízení EUTR vůči orgánům státní správy lesů obecních úřadů obcí s 

rozšířenou působností a krajským úřadům, 

 

c) pravidelně informovalo krajské úřady o stavu realizace nařízení EUTR v 

ostatních členských státech EU a o případné novele předmětné právní úpravy, 

 

III. připojuje se  

k Staroranské deklaraci o lesní pedagogice a zavazuje se k její efektivní 

implementaci ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou České 

zemědělské univerzity v Praze a Střední lesnickou školou v Hranicích na 

Moravě, 

 

IV. navrhuje 
a) začlenit lesní pedagogiku jako nedílnou součást k naplňování cílů vzdělávání 

pro udržitelný rozvoj a využít ji k implementaci dalších programů formálního 

i neformálního vzdělávání dětí a mládeže a dalších cílových skupin např. 
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rodiny s dětmi, senioři, osoby se zvláštními nebo specifickými potřebami a 

občanská sdružení, 

 

b) krajům jednou ročně zorganizovat setkání lesních pedagogů napříč 

lesnickými organizacemi, které v daných krajích lesní pedagogiku aktivně 

vykonávají. 

 

JUDr. 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: 95 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

 

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v České republice – 

SCREENINGOVÉ PROGRAMY 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
informaci hejtmana Běhounka k projektu „Systém podpory prevence vybraných 

nádorových onemocnění v České republice – SCREENINGOVÉ 

PROGRAMY“, 

 

II. uděluje  
záštitu projektu Ministerstva zdravotnictví „Systém podpory prevence 

vybraných nádorových onemocnění v České republice – SCREENINGOVÉ 

PROGRAMY“, 

 

III. žádá 
kraje, aby prostřednictvím odborů zdravotnictví poskytly Ministerstvu 

zdravotnictví nezbytnou součinnost při realizaci projektu. 

  

 

 

  

 

JUDr. 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: 96 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

 

Výzva vládě ČR ke kompenzaci zrušení regulačních poplatků 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci o výpadku příjmů nemocnic zřizovaných kraji v roce 2014 

v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu o zrušení poplatků 100 Kč za den 

pobytu v nemocnici, 

 

II. žádá 
vládu ČR  

a) o návrh systému kompenzací výpadku příjmů nemocnic zřizovanými kraji, 

v rámci veřejného zdravotního pojištění, neboť kraje nemohou sanovat 

tento výpadek způsobený legislativní změnou ve svých rozpočtech,  

b) o projednání a vyřešení tohoto výpadku ve spolupráci s kraji do 30. června 

2014, 

 

III.  pověřuje 
člena Rady MUDr. Jiřího Běhounka jednáním s ministrem zdravotnictví ve 

věci.  

 

 

  

 

JUDr. 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: 97 

ze dne: 17. ledna 2014 

 

 

 

Opatření ke koordinovanému přístupu při řešení požadavků církví  

o vydání krajského majetku 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci člena Rady AKČR Mgr. Jiřího Zimoly o požadavku církví na vydání 

krajského majetku směřovaného na příspěvkovou organizaci kraje, 

 

II. konstatuje, 
že dle § 4 zákona č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboženskými společnostmi, není kraj povinnou osobou,  

 

III. doporučuje  
a) krajům uložit všem svým podřízeným organizacím předávat případné žádosti 

církví o vydání majetku orgánům kraje jako zřizovateli k řešení,  

b) krajům informovat o případných žádostech církví ostatní kraje cestou 

Kanceláře AKČR. 

 

 

  

 

JUDr. 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: 98 

ze dne: 4. března 2014 

 

 

Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů – náhradníka člena 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. – 31. ledna 

2014 v Bruselu, 

 

II. navrhuje  

člena Rady AKČR Václava Šlajse, hejtmana Plzeňského kraje na uvolněný post 

náhradníka člena Výboru regionů, 

 

III. ukládá  

řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR Radku Polmovi informovat o návrhu 

Asociace krajů ČR Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatele nominace 

vládě ČR.  

 

 

 

 
 

 

JUDr. 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: 99 

ze dne: 4. března 2014 

 

 

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

od 13. ledna 2014 do 21. února 2014 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. schvaluje  
následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a) udělení záštity AKČR patnáctému ročníku soutěže o nejlepší webové stránky 

knihoven BIBLIOWEB 2014 (čj: 395-1/AKČR/2013), 

b) udělení záštity AKČR veletrhu FOR ARCH 2014 (čj: 400-1/AKČR/2013), 

c) Rozhodnutí předsedy AKČR – změny ve složení komisí Rady AKČR (čj: 009-

1/AKČR/2014), 

d) jmenování kontaktní osoby za AKČR pro komunikaci s Technologickou 

agenturou ČR (čj: 013-1/AKČR/2014), 

e) udělení záštity AKČR 16. ročníku soutěže ZLATÝ ERB 2014 o nejlepší 

webové stránky měst a obcí (čj: 014-1/AKČR/2014), 

f) udělení záštity AKČR veletrhu autobusů a veřejné dopravy CZECHBUS 2014 

(čj: 017-1/AKČR/2014), 

g) udělení záštity AKČR 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury a 

urbanismu Architecture Week Praha 2014 (čj: 020/AKČR/2014), 

h) Rozhodnutí předsedy AKČR – změny ve složení komisí Rady AKČR (čj: 022-

1/AKČR/2014), 

i) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci připomínek krajů k Dohodě o 

partnerství (čj: 025/AKČR/2014), 

j) dopis předsedovi vlády ve věci žádosti o společnou schůzku s Radou AKČR (čj: 

030/AKČR/2014), 

k) udělení záštity a podpory AKČR projektu Ministerstva zdravotnictví „Systém 

podpory prevence nádorových onemocnění v ČR – SCREENINGOVÉ 

PROGRAMY“ (čj: 031/AKČR/2014), 

l) dopis generálnímu řediteli DG REGIO se stanoviskem AKČR ve věci veřejných 

zakázek posuzovaných Auditním orgánem MFČR (čj: 034/AKČR/2014), 

m) nominace zástupce AKČR do Rady vlády pro národnostní menšiny 

(čj:037/AKČR/2014). 

 

JUDr. 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: 100 

ze dne: 4. března 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo dne 17. ledna 2014 

v Brně 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

dne 17. ledna 2014 v Brně. 

 

 

 

 

      

JUDr. 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: 101 

ze dne 4. března 2014 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo  

 dne 20. ledna 2014 v Jihlavě  

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 20. ledna 

2014 v Jihlavě, 

 

II. pověřuje 

člena Rady AKČR PaedDr. Josefa Novotného, předsedu Komise Rady AKČR pro 

školství k jednání s MŠMT  

a) k zahájení spolupráce na příjímacích řízeních a přijímacích zkouškách na střední 

školy s cílem zavedení jednotného systému pro všechny kraje, včetně škol 

soukromých, 

b) k problematice přípravy dohody mezi AKČR a MŠMT o vzniku soukromých 

středních škol, 

 

III. uděluje  

a) záštitu Asociace krajů ČR projektu „Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o 

vědecké a technické obory“ Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. 

s. a doporučuje členům AKČR podpořit tento program v každém kraji, 

b) záštitu Asociace krajů ČR 17. ročníku „Soutěžní prohlídky stavebních řemesel 

SUSO“, 

 

IV. schvaluje 

uvolnění finančního příspěvku 10.000 Kč pro akci uvedenou v bodě III. b, 

 

V.  ukládá  
řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci AKČR na akci uvedenou v bodě III. b, 

 

VI. nedoporučuje  
vydat souhlasné vyjádření Asociace krajů ČR k žádosti školy Konzervatoř Teplice o 

zařazení unikátních oborů 82-47-M/01 a 82-47-P/01 Hudebně-dramatické umění 

v denní a v kombinované formě do rejstříku škol MŠMT. 

 

 

JUDr. 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: 102 

ze dne 4. března 2014 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, 

které se konalo dne 2. února 2014 v Jihlavě  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve 

veřejné správě, které se konalo dne 2. února 2014 v Jihlavě, 

 

II. souhlasí 

s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akci Zlatý Erb 2014, 

 

III. ukládá  

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci AKČR na akci uvedenou v bodě II. 

 

 

 

JUDr. 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: 103 

ze dne 4. března 2014 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo  

 dne 6. února 2014 v Ostravě  

 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo dne  

6. února 2014 v Ostravě, 

 

II. vyzývá 

ministra životního prostředí, aby se Ministerstvo životního prostředí znovu zabývalo 

požadavkem krajů na komplexní zajištění financování péče o evropsky významné 

lokality soustavy Natura 2000, 

 

III. pověřuje 

člena Rady AKČR Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje a Ing. 

Moniku Zeman, zástupkyni ředitele KÚ Ústeckého kraje jednáním s Ministerstvem 

životního prostředí ve věci financování péče o evropsky významné lokality soustavy 

Natura 2000. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 104 

ze dne: 4. března 2014 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

7. února 2014 v Hradci Králové, 

 

II. žádá  

a) Ministerstvo dopravy o součinnost a stanovení konkrétních odpovědných 

osob k maximálnímu využití alokovaných finančních zdrojů v rámci 

připravované výzvy Operačního programu Doprava na silnice II. a III. 

třídy, 

b) Správu železniční dopravní cesty s.o. o zpracování detailní analýzy 

kalkulace ceny poplatku za dopravní cestu s rozdělením dle přílohy č. 1 

cenového výměru MF 01/2013 a vyhodnocení skutečnosti za roky 2012 a 

2013. 

 
 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo: 105 

ze dne 4. března 2014 

 

Zápis z jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 

24. února 2014 formou videokonference  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

a) zápis z jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 24. února 

2014 formou videokonference, 

b) hospodaření AKČR za rok 2013, které skončilo přebytkem ve výši  

1 252 466,02 Kč, 

 

II. schvaluje 
a) roční účetní závěrku za rok 2013, 

b) převod přebytku hospodaření AKČR ve výši 1 252 466,02 Kč za účetní 

období 2013 ve prospěch fondu rezerv AKČR, 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi zajistit převod prostředků podle bodu 

II. b) usnesení. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo: 106 

ze dne 4. března 2014 

 

 

Poskytnutí příspěvku soutěži o nejlepší webové stránky knihoven BIBLIOWEB 2014  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 
výsledek korespondenčního hlasování Komise Rady AKČR pro kulturu, 

památkovou péči a cestovní ruch ze dne 11. února 2014, 

 

II. souhlasí  

s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro soutěž o nejlepší webové 

stránky knihoven BIBLIOWEB 2014 ve výši 10 tis. Kč,  

 

III. ukládá  

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci AKČR na akci uvedenou v bodě II. 

 

 

 

 

 

JUDr. 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: 107 

ze dne 4. března 2014 

 

Memorandum organizací hájících zájmy venkovského prostoru  

Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+   
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

informaci člena Rady JUDr. Martina Netolického Ph.D. ve věci přípravy 

Memoranda organizací hájících zájmy venkovského prostoru - Územní dimenze pro 

rozvoj venkova 2014+ , 

 

II. schvaluje  

text Memoranda organizací hájících zájmy venkovského prostoru - Územní dimenze 

pro rozvoj venkova 2014+ , 

  

III. zmocňuje 

předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška k podepsání Memoranda organizací 

hájících zájmy venkovského prostoru - Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+ 

jménem Asociace krajů ČR. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 108 

ze dne 4. března 2014 

 

Podkladový materiál pro jednání Rady AKČR s ministryní pro místní rozvoj  

Mgr. Věrou Jourovou  
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

podkladový materiál Vyjednávacího týmu shrnující průběh dosavadních jednání.  

 

. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo: 109 

ze dne 20. března 2014 

 

Návrh rozpočtu Asociace krajů ČR na rok 2014 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

návrh rozpočtu Asociace krajů ČR na rok 2014 včetně komentáře, který je 

koncipován jako vyrovnaný s plánovanými náklady a výnosy ve výši 9 850 tis. 

Kč, 

 

II. schvaluje  

c) rozpočet Asociace krajů ČR na rok 2014,  

d) příspěvek člena Asociace krajů ČR pro rok 2014 ve výši 700 tis. Kč, 

 

III. ukládá 

řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi řídit se schváleným rozpočtem AKČR 

pro rok 2014 a činit nezbytná rozpočtová opatření k dosažení vyrovnaného 

hospodaření. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 110 

ze dne 4. dubna 2014 

 

Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy  
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování 

rezortu MŠMT, v rozsahu 4 – 5 mld. Kč, zejména v otázkách 

 

a) platů pedagogických a nepedagogických pracovníků, 

b) rozšiřování kapacit (mateřské školy), 

c) sportu mládeže, 

 

II. děkuje ministru školství, mládeže a tělovýchovy za vstřícnost ve věci spolupráce 

s AKČR při tvorbě Memoranda o spolupráci při přípravě a budoucí realizaci IROP a OP 

VVV a umožnění maximálního zapojení regionů při čerpání fondů EU v novém 

programovém období 2014 – 2020 z pohledu MŠMT. 

 

 

    

 

 

 

JUDr. 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: 111 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Nominace zástupců Asociace krajů ČR do národní delegace ve Výboru regionů EU  

pro léta 2015 - 2020 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje nominaci zástupců AKČR do národní delegace ve Výboru regionů EU pro 

léta 2015 - 2020 

a) člen: 

1. PaedDr. Novotný Josef, zastupitel Karlovarského kraje 

2. Bc. Půta Martin, zastupitel Libereckého kraje 

3. Mgr. Zimola Jiří, zastupitel Jihočeského kraje 

4. Ing. Línek Roman, zastupitel Pardubického kraje 

5. Vaňhová Jana, zastupitelka Ústeckého kraje 

6. Ing. Stanislav Juránek, zastupitel Jihomoravského kraje 

 

b) náhradník člena: 

1. MUDr. Jiří Běhounek, zastupitel Kraje Vysočina 

2. MVDr. Stanislav Mišák, zastupitel Zlínského kraje 

3. JUDr. Martin Netolický, Ph.D., zastupitel Pardubického kraje 

4. Ing. Jiří Rozbořil, zastupitel Olomouckého kraje 

5. Ivo Grüner, zastupitel Plzeňského kraje 

6. Jan Birke, zastupitel Královéhradeckého kraje 

 

II. ukládá řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR Radku Polmovi informovat o návrhu 

Asociace krajů ČR Ministerstvo pro místní rozvoj jako předkladatele nominace vládě 

ČR.  

 

 

  

 

JUDr. 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: 112 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Memorandum organizací zastupujících potřeby a zájmy měst  

v programovém období 2014 – 2020 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. nesouhlasí s navrženým zněním Memoranda organizací zastupujících potřeby a zájmy 

měst v programovém období 2014 – 2020, které bylo iniciováno Svazem měst a obcí 

ČR. 

 

 

 

 

 

  

JUDr. 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: 113 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

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

od 21. února 2014 do 28. března 2014 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- dopis vrchní ředitelce fondů EU MPSV ve věci nominace zástupců AKČR do 

Pracovní skupiny pro nastavení operačního programu pro využívání Fondu 

evropské pomoci nejvíce deprivovaným osobám – FEAMD (čj: 

001/AKČR2014) 

- dopis ve věci zamítnutí udělení záštity AKČR nad významnými národními a 

regionálními konferencemi pořádanými Národním centrem regionů s.r.o. v roce 

2014 (čj: 003/AKČR/2014) 

- dopis ve věci nominace nového člena dozorčí rady obecně prospěšné 

společnosti Horská Služba ČR, o.p.s. za Asociaci krajů ČR (čj: 050-

1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni práce ve věci žádosti o doplnění Monitorovacího výboru OP 

Lidské zdroje a zaměstnanost o následujícího zástupce Asociace krajů ČR (čj: 

051/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci předložení návrhu na doplnění složení 

Řídícího výboru pro přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele 

Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb související s provozem 

tohoto systému po roce 2016 (čj: 055/AKČR/2014) 

- dopis ve věci pozvání paní ministryně práce a sociálních věcí Marksové na 10. 

zasedání Rady AKČR dne 4. dubna 2014 (čj: 057/AKČR/2014) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj paní Jourové ve věci nominace zástupců 

Asociace krajů ČR do poradního orgánu MMR - Kolegia ministryně pro místní 

rozvoj pro oblast veřejného investování (čj: 061-1/AKČR/2014) 

- dopis ve věci pozvání pana ministra Babiše na 10. zasedání Rady AKČR dne 4. 

dubna 2014 (čj: 063/AKČR/2014) 
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- rozhodnutí předsedy o změnách ve složení komisí Rady AKČR (čj: 073-

1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi pro životní prostředí Richardovi Brabcovi ve věci výzvy o 

nalezení konkrétního řešení ve věci zajištění financování péče o lokality 

soustavy Natura 2000 (čj: 079/AKČR/2014) 

- dopis ve věci udělení záštity Asociace krajů ČR cyklu odborných konferencí 

zaměřených na problematiku nakládání s odpady a zpětný sběr obalů a 

vybraných výrobků s názvem Odpadové dny 2014 (čj: 081-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi školství Marcelovi Chládkovi ve věci OP VVV v rámci nového 

programovacího období 2014+; Věcné rozdělení hraniční oblasti mezi OP VVV 

a IROP (čj: 085/AKČR/2014) 

- dopis 1. místopředsedovi vlády a ministrovi financí Andreji Babišovi ve věci 

finančních dopadů plynoucích ze zrušení regulačních poplatků za hospitalizaci 

v lůžkových zdravotnických zařízeních k 1.1.2014 (čj: 091/AKČR/2014) 

- dopis předsedovi vlády Bohuslavovi Sobotkovi ve věci problematiky 

majetkoprávního vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi (čj: 

098/AKČR/2014) 

 

 

JUDr. 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: 114 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Zápis z jednání Komise AKČR pro sociální věci, které se konalo  

ve dnech 18. 2. – 19. 2. 2014 v Nesuchyni  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise AKČR pro sociální věci, které se konalo ve 

dnech 18. 2. a 19. 2. 2014 v Nesuchyni, 

 

II. pověřuje  

 

a. Mgr. Ivanu Stráskou, náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje a členku 

Komise Rady AKČR pro sociální věci a Mgr. Helenu Kocmanovou z Odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje k jednání 

 o problematice úhrady zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních 

služeb s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, 

 

b. předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška informovat v této věci Ing. 

Zdeňka Kabátka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny.  

 

 

  

JUDr. 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: 115 

ze dne 4. dubna 2014 

 

 

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

dne 26. února 2014 v Otrokovicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

zemědělství, které se konalo dne 26. února 2014 v Otrokovicích. 

 

 

 

 

 

 

  

JUDr. 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: 116 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Zápis z jednání Komise AKČR pro veřejnou správu, které se konalo  

dne 5. března 2014 ve Zlíně  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise AKČR pro veřejnou správu ze dne 5. března 

2014 ve Zlíně, 

 

II. vyzývá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR ke stažení návrhu služebního zákona, 

čímž se umožní jeho projednání standardním legislativním postupem, 

 

III. pověřuje předsedu AKČR JUDr. Michala Haška, aby jménem Asociace krajů ČR v 

rámci projednávání novely Ústavy ČR a souvisejícího zákona o Nejvyšším kontrolním 

úřadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uplatnil námitku dopadů do ústavních 

práv samosprávných celků s požadavkem eliminace těchto dopadů (účelnost a 

hospodárnost). 

 

 

 

  

JUDr. 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: 117 

ze dne: 4. dubna 2014 

 

 

Zápis z jednání Komise AKČR pro školství, které se konalo dne 20. března 2014  

v Kunětické Hoře  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise AKČR pro školství, které se konalo dne 20. 

března 2014 v Kunětické Hoře, 

 

II. uděluje záštitu Asociace krajů ČR projektu „Dějepisná soutěž“, 

 

III. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akci „Dějepisná soutěž“, 

 

IV. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci AKČR na akci uvedenou v bodě III. 

 

 

 

 

  

JUDr. 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: 118 

ze dne 7. dubna 2014 

 

Změna obsazení Vyjednávacího a expertního týmu Asociace krajů ČR pro nové programové 

období EU 2014-2020 při Komisi Rady AKČR pro financování krajů a fondy EU 

 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. odvolává  

členky Vyjednávacího a expertního týmu AKČR pro nové programové období 2014 

– 2020 (dále jen „tým“) Ing. Kláru Dostálovou a Mgr. Jelenu Kriegelsteinovou, 

  

II. jmenuje 
a) Mgr. Martu Valešovou, MBA do pozice vyjednavač - vedoucí týmu, 

b) novými členy týmu na pozici vyjednavač:  

1. Mgr. Michaela Ottu, vedoucího odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Libereckého kraje, 

2. Ing. Zdeňka Vašáka, ředitele Úřadu regionální Rady ROP Severovýchod, 

c) novými členy týmu na pozici expert pro vyjednávání územní dimenze: 

1. Ing. Ivo Minaříka, vedoucího odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, 

2. Ing. Jana Přibáně, vedoucího odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Plzeňského kraje, 

3. RNDr. Ing. Martina Černého, MBA zástupce ředitele Krajského úřadu Kraje 

Vysočina, 

4. Ing. Andreu Šimoníkovou, metodičku územního plánování a externího 

financování Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, 

5. RNDr. Kamila Ubra, vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu 

Krajského úřadu Kraje Vysočina, 

6. Ing Artura Zatloukala, ředitele úřadu regionální rady ROP Jihovýchod. 

                   

 

 

JUDr. 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: 119 

ze dne: 25. dubna 2014 

 

Změny v řízení odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. ruší  

a. Komisi Rady pro hospodářský rozvoj, mezinárodní spolupráci a energetiku, 

b. Komisi Rady pro regionální rozvoj, 

c. Komisi Rady pro financování krajů a fondy EU, 

d. Komisi Rady pro integrovaný záchranný systém, 

e. Komisi Rady pro prevenci kriminality a sociálně patologických jevů, 

f. pověření Ing. Jiřího Rozbořila řízením Komise Rady pro kulturu a cestovní ruch, 

 

II. zřizuje 

a. Komisi Rady pro rozvoj regionů, mezinárodní spolupráci a energetiku, 

b. Komisi Rady pro financování a majetek krajů, 

c. Komisi Rady pro prevenci kriminality a integrovaný záchranný systém, 

d. Komisi Rady pro fondy EU, 

 

III. pověřuje členy Rady AKČR řízením odborných orgánů: 

a) Mgr. Jiřího Zimolu řízením Komise Rady pro rozvoj regionů, mezinárodní 

spolupráci a energetiku, 

b) MVDr. Josefa Řiháka řízením Komise Rady pro prevenci kriminality a integrovaný 

záchranný systém, 

c) JUDr. Martina Netolického Ph.D. řízením Komise Rady pro fondy EU,  

d) Václava Šlajse řízením Komisi Rady pro financování a majetek krajů,  

e) Ing. Jiřího Rozbořila řízením Komise Rady pro dopravu,  

f) RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. řízením Komise Rady pro kulturu a cestovní ruch,  

 

IV. žádá členy Rady AKČR o nominaci zástupců krajů do nových oborných orgánů Rady na 

adresu Kanceláře AKČR do 10. května 2014.  

 

 

 

  

JUDr. 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: 120 

ze dne: 30. dubna 2014 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, které se 

konalo formou videokonference dne 17. března 2014 

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve 

veřejné správě, které se konalo formou videokonference dne 17. března 2014, 

 

II. schvaluje deklaraci k problematice Geoinfostrategie ČR, 

 

III. nominuje do Řídícího výboru pro informační společnost zástupce AKČR Mgr. Jiřího 

Šafránka, vedoucího odboru informačních technologií, Krajský úřad Olomouckého kraje 

a jako náhradnici Ing. Elišku Pečenkovou, vedoucí odboru informatiky, Krajský úřad 

Plzeňského kraje. 

 

 

 

  

JUDr. 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: 121 

ze dne: 30. dubna 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo dne 7. dubna 2014 

v Hradci Králové 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se 

konalo dne 7. dubna 2014 v Hradci Králové. 

 

 

 

JUDr. 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: 122 

ze dne: 30. dubna 2014 

 

Rezignace vedení Rady Asociace krajů ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí ústní rezignaci 

a) JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, na mandát předsedy Rady 

Asociace krajů ČR, 

b) MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, na mandát místopředsedy Rady 

Asociace krajů ČR, 

c) Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje, na mandát místopředsedy Rady 

Asociace krajů ČR, 

d) Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, na mandát místopředsedy 

Rady Asociace krajů ČR, 

 

II. konstatuje, že mandát místopředsedů Rady Asociace krajů ČR Milana Chovance a doc. 

MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. dle čl. 5 odst. 5 Stanov Asociace krajů ČR již zanikl. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 123 

ze dne: 30. dubna 2014 

 

Volba předsedy a místopředsedů Rady Asociace krajů ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. volí 

a) JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje, předsedou Rady Asociace 

krajů ČR, 

b) MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, místopředsedou Rady Asociace 

krajů ČR, 

c) Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana Jihočeského kraje, místopředsedou Rady Asociace 

krajů ČR, 

d) Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, místopředsedou Rady 

Asociace krajů ČR, 

e) Bc. Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, místopředsedou Rady Asociace 

krajů ČR, 

f) MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, místopředsedou Rady 

Asociace krajů ČR, 

 

II. pověřuje místopředsedu Rady Asociace krajů ČR MUDr. Jiřího Běhounka 

zastupováním předsedy Rady Asociace krajů ČR v plném rozsahu po dobu jeho 

nepřítomnosti. 

 

 

  

JUDr. 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: 124 

ze dne: 28. května 2014 

 

 

 

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

od 29. března 2014 do 22. dubna 2014 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a. udělení záštity Asociace krajů ČR 18. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních 

řemesel SUSO (čj: 002-1/AKČR/2014) 

b. dopis ministrovi vnitra ve věci nominace zástupce AKČR do Řídícího výboru 

pro informační společnost (čj: 047-1/AKČR/2014) 

c. dopis ministrovi zdravotnictví ve věci nominace zástupce AKČR do pracovní 

skupiny Ministerstva zdravotnictví, která bude podle §112 zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách řešit problematiku center vysoce specializované 

péče (čj: 049-2/AKČR/2014) 

d. udělení záštity Asociace krajů ČR XXIII. ročníku dějepisné soutěže studentů 

gymnázií z České a Slovenské republiky (čj: 054-1/AKČR/2014) 

e. dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci změny nominace zástupců ve Výboru 

regionů (čj: 062/AKČR/2014) 

f. dopis řediteli OU a PŠ Brno – Komárov ve věci udělení záštity Asociace krajů 

ČR 10. ročníku celostátní soutěže žáků odborných učilišť ČR Malíř, natěrač – 

juniorský talent (čj: 070-1/AKČR/2014) 

g. dopis předsedovi Vysokoškolskému sportovnímu klubu Univerzity Brno ve věci 

udělení záštity Asociace krajů ČR 11. národním hrám speciální olympiády pro 

mentálně postižené (čj: 093-1/AKČR/2014) 

h. udělení záštity Asociace krajů ČR projektu „Na kole jen s přilbou“ (čj: 094-

1/AKČR/2014) 

i. dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupce AKČR do 

Rady vlády pro seniory a stárnutí populace (čj: 102-1/AKČR/2014) 

j. dopis předsedovi Komise pro plánování vod ve věci nominace zástupce 

Asociace krajů ČR do Komise pro plánování vod Ministerstva životního 

prostředí ČR (čj: 117-1/AKČR/2014) 

k. dopis tajemníkovi Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ve věci 

změny v nominaci zástupce AKČR v Radě vlády pro energetickou a surovinou 

strategii (čj: 118/AKČR/2014) 
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l. dopis prezidentovi konference ve věci udělení záštity Asociace krajů ČR 

mezinárodní konferenci BETTER CITIES FOR BETTER LIFE, Prague 2014 

(čj: 125-1/AKČR/2014) 

m. dopis řediteli SSŠ cestovního ruchu ARCUS se souhlasným stanoviskem 

k zapsání nového oboru 82-41-M/17 Multimediální tvorba se zaměřením na 

cestovní ruch do rejstříku škol a školských zařízení (čj: 126-1/AKČR/2014) 

n. dopis řediteli VZP ve věci jmenování zástupců AKČR k jednání s Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnou ČR ve věci úhrady zdravotní péče v pobytových 

zařízeních sociálních služeb (čj: 130/AKČR/2014) 

o. dopis řediteli odboru ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury 

ve věci připomínek krajů k materiálu Ministerstva kultury ČR “Vyhodnocení 

plnění Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví na léta 2010 - 2014 

(Koncepce rozvoje muzejnictví (čj: 139-1/AKČR/2014) 

p. dopis ministrovi dopravy ve věci dokumentu tzv. Zelená kniha ke koncepci 

veřejné dopravy (čj: 144/AKČR/2014) 

q. dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupce Asociace 

krajů ČR do odborné komise Ministerstva práce a sociálních věcí 

k problematice sociálního bydlení (čj: 151-1/AKČR/2014) 

r. dopis ministrovi obrany s pozváním na 13. zasedání Rady AKČR (čj: 

154/AKČR/2014) 

s. dopis ministrovi vnitra s pozváním na 13. zasedání Rady AKČR (čj: 

155/AKČR/2014) 

t. dopis ministrovi dopravy ve věci nominace zástupce AKČR do Odborné 

poradní komise pro řešení problematiky jízdních řádů železniční dopravy na 

období 2014/2015 (čj: 170-1/AKČR/2014) 

u. dopis ministrovi financí ve věci připomínek AKČR k materiálu „Pravidla 

spolufinancování fondů ESIF 2014-2020“ (čj: 175/AKČR/2014) 

v. Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne 28. dubna 2014 - Zápis ze 

zasedání Komise Rady AKČR pro integrovaný záchranný systém, které se 

konalo ve dnech 23. až 24. března 2014 v Jindřichově Hradci 

w. Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne 28. dubna 2014 - Zápis z 

jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu, které se konalo dne 28. 

března 2014 v Pardubicích 

x. Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne 28. dubna 2014 - 

Transformace regionálních rad 

 

JUDr. 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: 125 

ze dne: 28. května 2014 

 

 

Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro zemědělství, které se konalo 

dne 3. dubna 2014 v Brně 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro 

zemědělství, které se konalo dne 3. dubna 2014 v Brně, 

 

 

II. pověřuje místopředsedu Rady AKČR MVDr. Stanislava Mišáka, předsedu Komise 

Rady AKČR pro zemědělství, aby inicioval společné jednání AKČR a dotčených rezortů 

k řešení problematiky výrazných dopadů počasí na zemědělství s cílem eliminace rizik a 

stanovení preventivních opatření v zemědělství a dotace na zemědělské pojištění.  

 

 

 

JUDr. 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: 126 

ze dne: 28. května 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 24. - 25. dubna 2014 v Pardubicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 

ve dnech 24. – 25. dubna v Pardubicích. 

 

 

 

 

      

JUDr. 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: 127 

ze dne: 28. května 2014 

 

 

Jmenování členů nově zřízených odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR 

 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. jmenuje členem 

 

a) Komise Rady AKČR pro rozvoj regionů, mezinárodní spolupráci a energetiku 

1. za hl. m. Praha Tomáše Ctibora  

2. za kraj Středočeský Ing. Pavla Jetenského 

3. za kraj Jihočeský Ing. Jaromíra Slívu, MBA 

4. za kraj Plzeňský Ivo Grünera 

5. za kraj Karlovarský PaedDr. Josefa Novotného  

6. za kraj Ústecký Jana Szántó 

7. za kraj Liberecký Ivanu Hujerovou 

8. za kraj Královéhradecký Ing. Josefa Dvořáka 

9. za kraj Pardubický kraj Bc. Milana Fajfra  

10. za Kraj Vysočina Ing. Bc Martina Hyského 

11. za kraj Olomoucký Bc. Pavla Šoltyse, DiS.  

12. za kraj Zlínský Ing. Jaroslava Drozda, 

13. za kraj Moravskoslezský Ing. Ivan Strachoně 

 

b) Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů 

1. za hl. m. Praha Ing. Zdenu Javornickou 

2. za kraj Středočeský Dr. Ing. Jiřího Peřinu 

3. za kraj Jihočeský Mgr. Jaromíra Nováka  

4. za kraj Plzeňský Ing. Martina Zaorala 

5. za kraj Karlovarský Ing. Evu Valjentovou 

6. za kraj Ústecký Ing. Ladislava Drlého  

7. za kraj Liberecký Marka Pietera 

8. za kraj Královéhradecký Ing. Josefa Táborského 

9. za kraj Pardubický Ing. Oldřicha Felgra  

10. za Kraj Vysočina Ing. Vladimíra Novotného 

11. za kraj Olomoucký Ing. Jiřího Juřenu 

12. za kraj Zlínský kraj Ing. Jaroslava Drozda 

13. za kraj Moravskoslezský Ing. Annu Klimšovou 

 

c) Komise Rady AKČR pro prevenci kriminality a integrovaný záchranný systém 
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1. za hl. m. Praha Ing. Josefa Juránka  

2. za kraj Středočeský Ing. Luboše Navrátila 

3. za kraj Jihočeský kraj Ing. Martu Spálenkovou 

4. za kraj Plzeňský Ing. Milana Řihošeka 

5. za kraj Karlovarský JUDr. Manfreda Krause 

6. za kraj Ústecký Ing. Karla Giampaoli 

7. za kraj Liberecký Mgr. Rudolfa Broulíka 

8. za kraj Královéhradecký JUDr. Jaroslava Jonáka 

9. za kraj Pardubický Ing. Aleše Boňatovského, MPA 

10. za Kraj Vysočina Jana Slámečku 

11. za kraj Olomoucký Mgr. Michala Poláčka 

12. za kraj Zlínský Ing. Karla Malinovského 

13. za kraj Moravskoslezský Ing. Pavla Kozuba  

 

d) Komise Rady AKČR pro fondy EU 

1. za hl. m. Praha Mgr. Patricii Tiso Ferulíkovou  

2. za kraj Středočeský Mgr. Karla Horčičku 

3. za kraj Jihočeský Ing. Jaromíra Slívu, MBA 

4. za kraj Plzeňský Ing. Jan Přibáně  

5. za kraj Karlovarský Ing. Petra Navrátila 

6. za kraj Ústecký RSDr. Stanislava Rybáka  

7. za kraj Liberecký Mgr. Michaela Ottu 

8. za kraj Královéhradecký RNDr. Zitu Kučerovou, Ph.D. 

9. za kraj Pardubický Ing. Zdenka Křišťála 

10. za Kraj Vysočina Ing. Bc Martina Hyského  

11. za kraj Olomoucký Ing. Radka Dosoudila 

12. za kraj Zlínský Mgr. Milana Filipa 

13. za kraj Moravskoslezský Martina Sikoru 

 

 

 

 

 

 

JUDR. 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: 128 

ze dne 28. května 2014 

 

Implementace Dohody o partnerství na období 2014 - 2020 – „územní dimenze“ 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje postup Vyjednávacího týmu AKČR při vyjednávání územní dimenze ve fázi 

programování Dohody o partnerství a programů ESIF,  

 

II. žádá vládu ČR, aby přijala Národní dokument územní dimenze (NDUD) jako strategický 

dokument, který bude obsahovat teze, uvedené v  „Informaci o stavu přípravy programů a 

vypořádání připomínek Rady AKČR k Dohodě o partnerství pro programové období 2014 - 

2020“ s cílem: 

a) zajistit promítnutí priority Dohody o partnerství „vyvážený rozvoj území“, která zohledňuje 

a respektuje nutnost cíleně strategicky usměrňovat intervence operačních programů s cílem 

využití potenciálu území pro růst ekonomiky, zaměstnanosti a kvality života s důrazem na 

reflektování disparit území na úrovni územního obvodu kraje, aglomerací, metských oblastí 

a regionálních a místních center4,  

b) stanovit povinnost řídícím orgánům operačních programů nastavit systém implementace 

operačních programů tak, aby byly promítnuty cíle operačních programů v rovině územní 

dimenze prostřednictvím soustavy indikátorů pro „územní obvod kraje“, i pro území 

aglomerací, městských oblastí a venkova, v souladu s typologií území vymezenou v Dohodě 

o partnerství,  

c) ustavit pro implementaci územní dimenze operačních programů potřebnou organizační 

strukturu Stálé konference na národní a regionálních úrovních, které budou nedílnou 

součástí implementační struktury operačních programů, 

 

III.   ukládá 

a) předsedovi Rady AK ČR JUDr. Michalu Haškovi v součinnosti s předsedou Vyjednávacího 

týmu AKČR JUDr. Martinem Netolickým Ph.D. informovat předsedu vlády ČR o stavu 

vyjednání připomínek Rady AKČR k územní dimenzi v DoP a NDUD v návaznosti na 

jednání dne 29. dubna 2014,  

b) Vyjednávacímu týmu AKČR zajistit potřebnou operativní součinnost pro neprodlené 

zapracování požadavků AKČR do NDUD, aby bylo možné jej projednat ve vládě ČR 

v nejbližším možném termínu,   

 

IV. doporučuje členům Rady AKČR postupovat v krajích tak, aby byly vytvořeny podmínky pro 

realizaci a prosazovaného přístupu na úrovni kraje.  

    
 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

     Asociace krajů ČR 

                                                           
4
 Územní dimenzí se rozumí cílená podpora územního rozvoje krajů a nižších územních celků (měst a obcí, venkovských oblastí,  

průmyslových aglomerací atd.). Cílem je využití potenciálu území pro růst regionální ekonomiky, trhu práce, zaměstnanosti a kvality života tak, 
aby nedocházelo k prohlubování územních rozdílů v České republice.  



 
 

[155] 

 

 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo: 129 

ze dne 28. května 2014 

 

Stanovisko k uplatňování daňových odpisů u příspěvkových organizací kraje  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. bere na vědomí informaci o problematice uplatňování daňových odpisů u 

příspěvkových organizací krajů a dopadech novelizace zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, do hospodaření nemocnic, 

 

II. schvaluje zaslání dopisu ministru financí s upozorněním na závažnost problému a 

výzvou k jeho řešení v rámci aktuálně projednávané novelizace zákona o daních 

z příjmů,  

 

III. pověřuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška podpisem dopisu dle bodu II. 

usnesení.  

 

 

 

 

JUDr. 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: 130 

ze dne 28. května 2014 

 

Spolupráce s Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. podporuje 

a) návrhy Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR směrem k společné 

zemědělské politice EU, které zvýší konkurenceschopnost českého zemědělství a 

potravinářství, 

b) záměr Agrární komory ČR vybudovat Centra zemědělského vzdělávání za účinné 

spolupráce s kraji, 

c) projekt Regionální potravina, výrobu, prodej a propagaci regionálních potravin, 

 

II. souhlasí s přípravou společného projektu AKČR a Agrární komory ČR na téma 

zvýšení retenčních schopností krajiny. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 131 

ze dne 28. května 2014 

 

Spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

 

I. deklaruje svůj zájem na dlouhodobé spolupráci s Národním radou osob se zdravotním 

postižením ČR v duchu zásad společného Memoranda uzavřeného dne 24. září 2010 ve 

Frenštátě pod Radhoštěm, 

 

II. ukládá odborným orgánům Rady - Komisi Rady pro školství, Komisi Rady pro 

dopravu, Komisi Rady pro sociální věci a Grémiu ředitelů krajských úřadů projednat 

předložená témata Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro rozvoj 

spolupráce a stanovit další postup.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 132 

ze dne: 27. června 2014 
 

Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 

2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 – 2017 a čerpání fondů EU 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje dohodu přijatou na jednání předsedy Rady Asociace krajů JUDr. Michala 

Haška s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí Ing. Andrejem Babišem o 

financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 

a střednědobého výhledu na léta 2016 – 2017 a čerpání fondů EU, které se konalo dne 

26. června 2014 v Praze, s následujícím obsahem: 

a) sjednocení míry spolufinancování projektů EU pro orgány samosprávy 

v novém programovém období 2014 – 2020 na úroveň stanovenou pro města a 

obce, státní rozpočet bude spolufinancovat 10% způsobilých výdajů u projektů 

ESF a 5% u projektů ERDF, 

b) garance státu za financování sociálních služeb ve výši 7,2 mld. Kč pro kraje 

pro rok 2015 a fixace této výše ve střednědobém výhledu na léta 2016 -2017, 

c) respektování platnosti Memoranda o financování regionální železniční dopravy 

a jeho financování ze strany státu ve výši 2,6 mld. Kč včetně inflačního 

koeficientu, 

d) vrácení sazeb procentní části celostátního výnosu DPH a daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti pro kraje na úroveň 8,92 % s platností od 1. 

1. 2016, 

e) vznik společné pracovní skupiny ministerstva financí, ministerstva vnitra, 

SMOČR a AKČR k revizi výše příspěvku na výkon státní správy, kdy AKČR 

požaduje spravedlivou úhradu odpovídající skutečně odvedené práci, 

f) uvolnění finančních prostředků z tzv. bufferu k využití ROP ve stávajícím 

programovém období. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

  



 
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 133 

ze dne: 27. června 2014 

 

Založení Asociace regionů zemí střední a východní Evropy a Čínské lidové republiky 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí záměr vzniku společné Asociace regionů zemí střední a východní 

Evropy a Čínské lidové republiky, 

  

II. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady Asociace krajů, k jednání o přípravě a 

k podpisu zákládajících dokumentů Asociace regionů zemí střední a východní Evropy 

a Čínské lidové republiky, 

 

III. nominuje na základě návrhu předsedy vlády ČR Miroslava Nováka, místopředsedu 

Rady Asociace krajů ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje, k zastupování AKČR v 

Asociaci regionů zemí střední a východní Evropy a Čínské lidové republiky. 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

   



 
U S N E S E N Í 

 

U S N E S E N Í 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 134 

ze dne: 27. června 2014 

číslo: 132 

ze dne: 27. června 2014 

číslo: 132 

ze dne: 27. června 2014 

 

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

od 23. května 2014 do 20. června 2014 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- udělení záštity AKČR soutěži Česká dopravní stavba / technologie / inovace 

roku 2013 (čj: 138/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR mezinárodnímu výtvarně 

architektonickému projektu pro děti ze základních škol Hravý architekt 2014 

(čj: 146/AKČR/2014) 

- zástupce Asociace krajů ČR do Kolegia pro cestovní ruch ministryně pro 

místní rozvoj (čj: 172/AKČR/2014) 

- nominace zástupců AKČR do Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 

(čj: 189/AKČR/2014) 

- připomínky AKČR k návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, 

návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrhu změnového 

zákona (čj: 190/AKČR/2014) 

- dopisy na jednotlivé ministry – představitele řídících orgánů programů ESIF 

2014+, se žádostí o zohlednění tezí k územní dimenzi, které byly schváleny 

Radou v Pardubicích, ve svých programech případně s výzvou k řešení na 

společném jednání (čj: 195/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhům GO a REGIONTOUR 2015 (čj: 

199/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR Britskému večeru dne 19. června 2014 (čj: 

201/AKČR/2014) 

- připomínky AKČR k Národnímu dokumentu k územní dimenzi a 

Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů (čj: 

202/AKČR/2014) 

- udělení záštity AKČR třetímu ročníku ankety Kraj mého srdce 2014 (čj: 

206/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi financí ve věci legislativní úpravy zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů (čj: 207/AKČR/2014) 

- nominace zástupce do pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví vytvořené 

v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 



 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (čj: 

208/AKČR/2014) 

- nominace zástupců Asociace krajů ČR do pracovní skupiny Ministerstva 

vnitra pro veřejnou správu (čj: 210/AKČR/2014) 

- připomínky AKČR k materiálu MMR s názvem „Integrovaný regionální 

operační program pro období 2014-2020“ (čj: 211/AKČR/2014) 

- výzva ministrovi zdravotnictví, týkající se problematického řešení lékařských 

prohlídek žáků a studentů v průběhu vzdělávání (čj: 219/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci k řešení problematiky majetkoprávního 

vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi, která má od 1. 1. 2014 nové 

souvislosti a jeví se z pohledu krajů jako problematika navýsost aktuální a 

závažná (čj: 220/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi zdravotnictví ve věci problematiky dovozu léčivých 

přípravků s obsahem pseudoefedrinu (čj: 221/AKČR/2014). 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 135 

ze dne 27. června 2014 

 
Změna obsazení Vyjednávacího a expertního týmu Asociace krajů ČR 

 pro nové programové období EU 2014-2020  

 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

  

I. pověřuje Mgr. Michaela Ottu, vedoucího odboru regionálního rozvoje Libereckého 

kraje, vedením Vyjednávacího týmu AKČR v pozici vyjednavač - vedoucí týmu po 

dobu pracovní neschopnosti Mgr. Marty Valešové, MBA. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 136 

ze dne: 27. června 2014 

 

 

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

se konalo dne 15. května 2014 ve Valči u Třebíče 

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, které se konalo dne 15. května 2014 ve Valči 

u Třebíče, 

 

II. podporuje společný projekt Mapy bez bariér, který zpracuje a zpřístupní mapové 

podklady a mapy s informací o bezbariérovosti společnosti Seznam.cz a Nadace Charty 

77, 

III. souhlasí s uzavřením Memoranda o podpoře projektu Mapy bez bariér se společnostmi 

Nadace Charty 77 a Seznam.cz, a.s. a zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady 

AKČR, k jeho podpisu, 

 

IV. ruší pověření RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. řízením Komise Rady AKČR pro 

kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, 

 

V. pověřuje  
a) Ing. Miloše Peteru, hejtmana Středočeského kraje, řízením Komise Rady AKČR 

pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, 

b) PhDr. Hanu Maierovou, náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, výkonem 

funkce místopředsedkyně Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a 

cestovní ruch. 

   

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

   

 



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 137 

ze dne: 27. června 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo 

dne 15. května 2014 v Ostravě 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se 

konalo dne 15. května 2014 v Ostravě, 

 

II. uděluje záštitu Asociace krajů 5. ročníku celostátního festivalu pro handicapované 

talenty „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou 2014“, 

 

III. souhlasí  
a) s uvolněním finanční částky ve výši 10 000,- Kč pro akci uvedenou v bodě 

II. a ukládá Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem 

AKČR smlouvu o propagaci AKČR na tuto akci, 

b) s uzavřením Memoranda o dohodě na úhradových mechanismech 2012 – 

2014 a o dohodě na smírném ukončení soudních sporů se společnostmi 

Všeobecná zdravotní pojišťovna a  Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb ČR, o.s. a zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR, 

k jeho podpisu. 

 

 
     

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 138 

ze dne 27. června 2014 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo dne 6. června 2014 v Bílé 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

  

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo 

dne 6. června 2014 v Bílé, 

 

II. nominuje zástupce Asociace krajů ČR 

a) do pracovních skupin MŠMT k jednotlivým tématům tzv. Kulatých stolů: 

1. Průřezový kulatý stůl Mgr. Věru Palkovou a Ing. Hanu Havránkovou z 

Moravskoslezského kraje, 

2. Kulatý stůl k problematice speciálního školství Mgr. Ludmilu Štvánovou z hl. 

města Prahy, 

3. Kulatý stůl k problematice financování regionálního školství Mgr. Věru 

Palkovou a Ing. Hanu Havránkovou z Moravskoslezského kraje, 

4. Kulatý stůl k problematice odborného školství Mgr. Palkovou 

z Moravskoslezského kraje a PaedDr.  Petra Navrátila ze Zlínského kraje, 

5. Kulatý stůl k problematice snižování administrativní zátěže Mgr. Táňu 

Šormovou z Královéhradeckého kraje a Ing. Zdeňka Švece z Olomouckého 

kraje, 

b) do Hodnotící komise sektoru mládeže programu ERASMUS PaedDr. Milana 

Němce ze Středočeského kraje, 

c) do Pracovní skupiny pro EVVO ministra zemědělství náhradníka JUDr. Tomeše 

Vytisku z Jihočeského kraje, 

 

III. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akci 11. národní letní 

hry speciální olympiády pro sportovce s mentálním postižením a ukládá Radku 

Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem AKČR smlouvu o propagaci 

AKČR na tuto akci, 

 

IV. žádá členy Rady AKČR o sdělení o stanoviska, zda se budou finančně účastnit 

záměru MŠMT – převod finančních prostředků formou dotačního titulu pro kraje 

s cílem naplňovat Koncepci podpory mládeže na období 2014 – 2020, na adresu 

Kanceláře AKČR do 15. září 2014. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 139 

ze dne: 27. června 2014 

 

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

dne 13. června 2014 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo 

dne 13. června 2014 v Praze, 

 

II. žádá  
a) České dráhy a.s., aby v rámci změn svého organizačního uspořádání v oblasti 

organizace a řízení regionální osobní železniční dopravy, zůstala zachována 

Krajské centra osobní dopravy ve všech krajích, 

b) SŽDC s. o. aby, v rámci změn organizačního uspořádání byly konkrétně 

stanoveny organizační složky, komunikující s vedením krajů v těch krajích, kde 

nemá SŽDC s. o. pevné zastoupení, jak v oblastech organizace dopravy, tak v 

oblastech investic. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 140 

ze dne: 27. června 2014 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro majetek a financování krajů, které se konalo 

dne 19. června 2014 v Plzni  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí přijaté závěry ze zasedání Komise Rady AKČR pro majetek a 

financování krajů, které se konalo dne 19. června 2014 v Plzni. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

  



 
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 141 

ze dne: 27. června 2014 

 

 

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

dne 12. června 2014 v Liberci 

 

 

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se 

konalo dne 12. června 2014 v Liberci. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

 

  



 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 142 

ze dne 27. června 2014 

 

Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo  

dne 4. června 2014 v Modré u Velehradu 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

  

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se 

konalo dne 4. června 2014 v Modré u Velehradu, 

 

II. pověřuje JUDr. Michala Haška předsedu Rady AKČR informovat předsedu vlády ČR, 

že kraje nemohou v odpovídající míře zajistit péči o území soustavy NATURA 2000 ve 

smyslu §77a odst. 2,4 písm. l) a písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., 

 

III. vyzývá Ministerstvo pro životní prostředí k řádnému vypořádání zásadních připomínek 

krajů ČR uplatněných v rámci mezirezortního připomínkového řízení k novele zák. č. 

100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), 

 

IV. upozorňuje vládu ČR na zvýšené administrativní nároky krajských úřadů, odborů ŽP a 

stavebních úřadů a požaduje posílení personálních a finančních zdrojů před přijetím 

novely. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

  



 
U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 143 

ze dne 27. června 2014 

 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo  

ve dnech 4. a 5. června 2014 v Karlových Varech 

  
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

  

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se 

konalo ve dnech 4. a 5. června 2014 v Karlových Varech.  

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady  

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Kancelá ř Asociace kraj ů ČR — Magistrát hl.m. Prahy —  Mariánské náměstí 2  — 110 01  Praha 1 — ČR 
telefon: 236 003 481 — fax: 236 007 103 — e-mail: indrova@asociacekraju.cz — www.asociacekraju.cz 
IČ 70933146 — Bank. spoj. PPF, a.s. — č.ú. 2004440002/6000 

 

 
V Praze dne 28. července 2014 
Č.j.: 247-1/AKČR/2014 
Příloha: usnesení Rady č. 144 

 
 
 
 

4. korespondenční hlasování Rady Asociace krajů ČR v roce 2014 
 
 

Výsledek hlasování 
 
 

Korespondenční hlasování bylo vyhlášeno v souladu s čl. 4 odst. 2 Stanov Rady a čl. 4 a 5 
Jednacího řádu Rady z důvodu nezbytnosti rozhodnutí Rady ve věci 

 
 
 
Hlasování se zúčastnilo 14 členů Rady Asociace krajů ČR; z toho platných hlasů 14, s následujícím 
výsledkem: 
 

• Pro navržené usnesení Rady AKČR č. 144 – Indikativní rozdělení alokace na územní 
dimenzi hlasovalo 11 členů Rady,  

• proti hlasovali 2 členové Rady, 
• zdržel se 1 člen Rady. 

 
 
Usnesení Rady AKČR č. 144 Indikativní rozdělení alokace na územní dimenzi bylo Radou 
AKČR přijato. 
 
 
 
 
 
 
 

Radek Polma 
ředitel Kanceláře AKČR 



 

 
 
 

 

Kancelá ř Asociace kraj ů ČR — Magistrát hl.m. Prahy —  Mariánské náměstí 2  — 110 01  Praha 1 — ČR 
telefon: 236 003 481 — fax: 236 007 103 — e-mail: indrova@asociacekraju.cz — www.asociacekraju.cz 
IČ 70933146 — Bank. spoj. PPF, a.s. — č.ú. 2004440002/6000 

 

 
V Praze dne 26. srpna 2014 
Č.j.: 248-1/AKČR/2014 
Příloha: usnesení Rady č. 145 

 
 
 
 

5. korespondenční hlasování Rady Asociace krajů ČR v roce 2014 
 
 

Výsledek hlasování 
 
 

Korespondenční hlasování bylo vyhlášeno v souladu s čl. 4 odst. 2 Stanov Rady a čl. 4 a 5 
Jednacího řádu Rady z důvodu nezbytnosti rozhodnutí Rady ve věci 

 
 
 
Hlasování se zúčastnilo 14 členů Rady Asociace krajů ČR; z toho platných hlasů 14, s následujícím 
výsledkem: 
 

• pro navržené usnesení Rady AKČR č. 145 – Postup při posuzování žádostí o vydání 
souhlasného stanoviska AKČR k zápisu jedinečných oborů do rejstříku škol hlasovalo 12 
členů Rady, 

• zdrželi se 2 členové Rady. 
 
 
Usnesení Rady AKČR č. 145 „Postup při posuzování žádostí o vydání souhlasného stanoviska 
AKČR k zápisu jedinečných oborů do rejstříku škol“  bylo Radou AKČR přijato.  
 
 
 
 
 
 
 

Radek Polma 
ředitel Kanceláře AKČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 146 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

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

v období od 21. června 2014 do 5. září 2014 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- udělení záštity AKČR 5. ročníku celostátního festivalu pro handicapované talenty 

„Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou 2014“ (čj: 080-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný předsedovi vlády ČR ve věci připomínek k dopadům zákona o 

majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (čj: 100-

7/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ředitelce Domu zahraničních styků MŠMT ve věci nominace 

zástupců AKČR do Hodnotící komise sektoru mládeže programu Erasmus+ (čj: 

165-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity AKČR Diplomatickému večeru Ruské federace (čj: 224-

1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministrovi zdravotnictví s žádostí o jednání ke kritériím výběru 

nemocnic, které budou podporovatelné z IROP (čj: 226/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministryni pro místní rozvoj ve věci požadavků krajů k IROP 

(čj: 227/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný předsedovi vlády ČR ve věcí nominace zástupců AKČR do 

Rady vlády pro udržitelný rozvoj (čj: 228-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný náměstkovi ministra školství ve věci nominace zástupce AKČR 

do Rady programu ERASMUS+ (čj: 231-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný výkonnému místopředsedovi Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky ve věci nominace zástupců AKČR do Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky (233-2/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný náměstkovi ministra průmyslu a obchodu ve věci nominace 

zástupce AKČR pro spolupráci s ministerstvem při tvorbě strategických 

dokumentů a stanovení absorpční kapacity budoucí podpory energetické efektivity 

u veřejných budov (čj: 234-1/AKČR/2014) 



 
 

- dopis, adresovaný vedoucímu odboru poradců a strategií Ministerstva 

zdravotnictví ČR ve věci nominace zástupců AKČR do týmu pro tvorbu Národní 

strategie elektronického zdravotnictví (čj: 236-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministrovi zemědělství ve věci pozemky pod silnicemi II. a III. 

třídy (čj: 241/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný Josefu Řihákovi ve věci poděkování za práci v AKČR 

(242/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný náměstkovi ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace 

zástupce AKČR na jednáních Šestého kohezního fóra v Bruselu (249-

1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný předsedovi České biskupské konference arcibiskupovi Dukovi 

ve věci spolupráce mezi církvemi s kraji (čj: 250/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný vedoucímu sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně 

postižené občany ve věci nominace zástupce AKČR do Pracovní skupiny 

k přípravě národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 

2020, zřízené Vládním výborem pro zdravotně postižené občany (čj: 253-

1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministrovi zdravotnictví ve věci IROP a podpory nemocnic 

poskytujících závaznou péči (čj: 259/AKČR/2014) 

- udělení záštity AKČR 23. ročníku soutěže „ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2014 

a 2. ročníku soutěže Zlatý soudek PIVEX 2015 (čj: 263-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministrovi dopravy ve věci nominace zástupců AKČR do fóra 

Baltsko-jadranského koridoru (čj: 264-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity AKČR 22. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ZLATÝ 

ÁMOS 2014/2015 (čj: 266-1/AKČR/2014) 

- dopisy ve věci jednání o územní dimenzi a určení odpovědných osob, adresované 

na jednotlivé ministry, resp. Řídící orgány (čj: 267/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný náměstkovi ministra životního prostředí ve věci nominace 

zástupců AKČR do hodnotících komisí pro výběr projektů v rámci výzev HK 

CZ02  a  HK CZ08 (čj: 274-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve 

věci nominace zástupců AKČR do Koordinační skupiny k zákonu o sociálním 

podnikání; Koordinační skupiny k zákonu o sociálním začleňování a Pracovní 

skupiny k zákonu o sociálním začleňování (čj: 277-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity AKČR akci Dny teplárenství a energetiky 2015 (čj: 279-

1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný ministryni pro místní rozvoj ve věci nominace zástupců AKČR 

do Monitorovacího výboru operačního programu Technická pomoc 2007 – 2013 

(čj: 288/AKČR/2014) 



 
 

- dopis, adresovaný řediteli Státního fondu životního prostředí ve věci nominace 

zástupců AKČR pro účast v tzv. „kulatých stolech“ pro přípravu prováděcích 

dokumentů Operačního programu Životní prostředí (čj: 293-1AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný na hejtmany a členy Svazu měst a obcí ve věci Registru sítí  

(čj: 303/AKČR/2014). 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 147 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě,  

které se konalo formou videokonference dne 20. června 2014  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie 

ve veřejné správě, které se konalo formou videokonference dne 20. června 2014.  

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 148 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

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

formou videokonference dne 1. července 2014  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

zdravotnictví, které se konalo formou videokonference dne 1. července 2014. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 149 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci,  

které se konalo 1. července 2014 v Plzni 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se 

konalo 1. července 2014 v Plzni, 

 

II. doporučuje  
a) svým členům zabývat se, ve vazbě na upřednostňování rodinného prostředí v péči 

o děti, účelností a potřebností zdravotnických zařízení pro děti do 3 let věku, 

zřizovaných a financovaných jednotlivými kraji, 

b) Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

zpracovat, s ohledem na reálné potřeby dětí, koncepční řešení transformace 

pobytových zařízení pro děti do 3 let. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 150 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

Zapojení krajů do implementace Operačního programu Životní prostředí   

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. souhlasí se zahájením jednání o zapojení krajů do implementační struktury 

Operačního programu Životní prostředí,  

 

II. pověřuje členy Vyjednávacího týmu AKČR Mgr. Michaela Ottu, Mgr. Martina 

Radvana a Ing. Ivo Minaříka jednáním s Ministerstvem životního prostředí s cílem 

přípravy základního konceptu globálních grantů pro oblast 2.1 Operačního programu 

Životní prostředí. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 151 

ze dne: 12. září 2014 

 

 

Financování havarijních stavů komunikací a mostů ve vlastnictví a správě krajů   

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. žádá vládu ČR, aby zajistila z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 

financování havarijních stavů komunikací ve vlastnictví a správě krajů zejména pak 

komunikací v kategorii 4., 5. a mostů. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 152 

ze dne 28. listopadu 2014 

 

Podpora stabilizace systému zdravotnictví 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

podporuje kroky ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka ke stabilizaci systému 

zdravotnictví a zajištění jeho financování. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 153 

ze dne 28. listopadu 2014 

 

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

dne 14. listopadu 2014 v Kutné Hoře  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

které se konalo dne 14. listopadu 2014 v Kutné Hoře, 

b) seznam projektů na opravu, rekonstrukce a modernizace mostů a silnic II. a III. 

třídy do stanoveného limitu 3 mld. Kč, 

 

II. schvaluje 
a) Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu 

Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2015, 

b) navrženou úpravu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která 

umožní zajištění údržby silnic I. třídy současným systémem krajských 

organizací správy silnic, 
 

III. nesouhlasí s věcným záměrem zákona o liniových stavbách z důvodu vysokého počtu 

nevypořádaných připomínek a požaduje jeho urychlené přepracování tak, aby bylo 

možné dodržet čerpání IROP v letech 2014+, 

 

IV. pověřuje 
a) předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška informovat předsedu vlády ČR o 

vzniklé situaci dle bodu III, 

b) předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu Ing. Jiřího Rozbořila jednáním 

s ministrem dopravy s cílem napravit vady ve věcném návrhu zákona o 

liniových stavbách, 
 

V. žádá ministra dopravy 

a) aby do doby účinnosti novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích bylo zachováno zajištění zimní údržby silnic I. třídy 

prodloužením stávajících smluv, 

 

 



 
 

 

b) o urychlené zajištění objektivního a profesionálního sčítání intenzit dopravy 

s maximálním využitím sítě krajských organizací správy silnic. 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 154 

ze dne 28. listopadu 2014 

 

 

Systémové financování komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví krajů 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí informaci Václava Šlajse, předsedy Komise Rady AKČR pro 

financování a majetek krajů, týkající se návrhu úpravy zákona č. 243/2000 Sb., 

o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),  

 

II. schvaluje předložený návrh úpravy zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům 

(zákon o rozpočtovém určení daní), 

 

III. žádá vládu České republiky o předložení uvedené novely do legislativního procesu a 

o její zohlednění při přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016,   

 

IV. ukládá  
a) předsedovi Rady AKČR JUDr. Michalu Haškovi, aby s tímto usnesením Rady 

AKČR seznámil předsedu vlády ČR a ministra financí, 

b) členu Rady AKČR Václavu Šlajsovi předložit a odůvodnit uvedený návrh na 

jednání Pracovní skupiny ministerstva financí k úpravě RUD. 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 155 

ze dne: 28. listopadu 2014 

 

 

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

od 6. září do 21. listopadu 2014 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- dopis předsedovi vlády ve věci dopadů zákona o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi - aktuální údaje o výzvách nebo žalobách 

na jednotlivé kraje a organizace vlastněné nebo zřizované krajem k 30.9.2014 (čj: 

100-9/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi pro lidská práva ve věci nominace zástupců za Asociaci krajů ČR 

do Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (čj: 174-2/AKČR/2014) 

- dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci nominace zástupce Asociace krajů ČR do 

meziresortní Pracovní skupiny pro řešení problémů sociálně vyloučených lokalit 

(čj: 188-2/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR odborným seminářům Šetření událostí při úniku 

plynu, výbuchu plynu a otravách spalinami z provozu plynových spotřebičů “ (čj: 

275-2/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR soutěžím Kopidlenský kvítek 2014 a Rozkvetlá 

knihovna 2014 (čj: 282-1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupce Asociace krajů 

ČR do Komise pro sociální začleňování (čj: 289-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi školství ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů ČR do 

Výběrové komise Národního fondu pro podporu kapacit mateřských a základních 

škol (čj: 296-1/AKČR/2014) 

- dopis, adresovaný náměstkyni ministra vnitra ve věci nominace zástupce Asociace 

krajů České republiky do Rady vlády pro veřejnou správu (čj: 313-1/AKČR/2014) 



 
 

- udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhům THEATRE TECH, DANCE LIFE 

EXPO a SPORT Life, (čj: 316-1/AKČR/2014) 

- dopis náměstkyni ministra pro legislativu a právo ve věci připomínek k novele, 

týkající se výběrových řízení před uzavřením smlouvy o poskytování hrazených 

služeb podle § 46 a násl. uvedeného zákona (čj: 317-1/AKČR/2014) 

- dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR do 

konzultačního týmu výzkumného projektu Geoinformatika jako nástroj pro 

podporu integrované činnosti bezpečnostních a záchranných složek státu (čj: 319-

1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR sportovním projektům Kolo pro život (KPŽ) a 

Stopa pro život (SPŽ), (čj: 325-2/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi zdravotnictví ve věci stavu zajištění onkologické péče pro občany 

Karlovarského kraje (čj: 332-1/AKČR/2014) 

- rozhodnutí předsedy AKČR ve věci změny složení zástupců komisí Rady AKČR 

(čj: 336-1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR 

do pracovní skupiny MMR k přípravě novelizace stavebního zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (čj: 341-

1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi pro lidská práva ve věci nominace zástupce Asociace krajů České 

republiky do Komise ke střetu zájmů (čj: 343-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi průmyslu a obchodu ve věci právní úpravy umožňující samostatné 

vydávání zákazu pochůzkového a podomního prodeje na celém území obce nebo i 

jen její část a to bez vazby na tržní řád (čj: 350/AKČR/2014) 

- dopis předsedovi vlády ve věci významné záležitosti ohrožující samotnou možnost 

efektivního výkonu veřejné správy – s problémem tzv. systémové podjatosti 

správních orgánů (čj: 351/AKČR/2014) 

- rozhodnutí předsedy AKČR ve věci změny složení zástupců komisí Rady AKČR 

(čj: 354-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR nad vydáním metodické příručky pro práci 

knihoven s uživateli s postižením Rovný přístup. Standard Handicap Friendly (čj: 

359-1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupců Asociace krajů 

ČR do mezirezortní pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru zákona o 

sociálních pracovnících (čj: 363-1/AKČR/2014) 



 
 

- udělení záštity Asociace krajů ČR celorepublikové kampani TÝDEN RANÉ PÉČE 

(čj: 364-1/AKČR/2014) 

- dopis řediteli odboru evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ve věci 

předkládám nominace zástupců Asociace krajů ČR do hodnotící komise výzev 

programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ (čj: 365-1/AKČR/2014) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci pozvání na 16. zasedání Rady AKČR 

(čj: 367/AKČR/2014) 

- rozhodnutí předsedy AKČR ve věci změny složení zástupců komisí Rady AKČR 

(čj: 370-1/AKČR/2014) 

- dopis náměstkovi ministra průmyslu a obchodu ČR ve věci zástupců Asociace 

krajů České republiky do Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (čj: 371-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi školství ve věci návrhu materiálu Státní podpora sportu pro rok 

2015 (čj: 373-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi zemědělství ve věci nominace zástupce Asociace krajů ČR v 

dozorčí radě na nadcházející období (čj: 383/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci návrhu doplnění novely zákona č.13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích (čj: 385/AKČR/2014) 

- dopis předsedovi vlády ČR ve věci nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě (čj: 386-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi školství ve věci soutěží a přehlídek vyhlašovaných či spolu 

vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (čj: 

387/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi financí ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR do 

pracovní skupiny při ministerstvu financí zabývající se systémem rozpočtového 

určení daní (čj: 389-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR soutěži SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 

(čj: 390-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi pro lidská práva ve věci nominace zástupce AKČR do 

Monitorovacího výboru Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro 

činnost Agentury pro sociální začleňování (čj: 397/AKČR/2014) 

- dopis náměstkovi ministra zdravotnictví ve věci nominace zástupců Asociace krajů 

ČR do Řídícího výboru ministerstva zdravotnictví "Národní strategie 

elektronického zdravotnictví" (čj: 400/AKČR/2014) 



 
 

- dopis ministrovi vnitra a předsedovi vlády ČR ve věci neuspokojivé situace 

v oblasti financování zdravotnických záchranných služeb jako složky 

Integrovaného záchranného systému v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu resp. v jeho části, která je pod gescí ministerstva vnitra 

(401/AKČR/2014) 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu, které se konalo dne 12. 

září 2014 v Břeclavi 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě, které 

se konalo 3. září 2014 formou videokonference  

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis z 

jednání Komise Asociace krajů ČR pro sociální věci, které se konalo dne 16. – 17. 

září 2014, v Rychnově nad Kněžnou 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo ve dnech 18. – 19. září 

2014 v Ostravě  

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

společného zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí a Komise Rady 

AKČR pro zemědělství, které se konalo ve dnech 4. - 5. září 2014 ve Dvoře 

Králové 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

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

se konalo dne 3. října 2014 v Kutné Hoře  

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - Zápis ze 

zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo ve dnech 1. - 

2. října 2014 v Lednici  

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Výroční 

zpráva Asociace krajů České republiky za rok 2013 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Změna 

v řízení odborných orgánů Rady AKČR - Komise Rady AKČR pro prevenci 

kriminality a Integrovaný záchranný systém   

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Zápis z 

jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 25. září 2014 v Hradci 

Králové 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Aktuální 

vývoj v oblasti přípravy na nové programové období 2014 – 2020 



 
 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Zapojení 

regionálních rad regionů soudržnosti do implementace Integrovaného regionálního 

operačního programu 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 – Přenos a 

komunikace agentových systémů spadajících do gesce Ministerstva dopravy ČR 

- Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů ČR ze dne: 30. října 2014 - 

Komunikace AKČR s Českou biskupskou konferencí. 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 156 

ze dne 28. listopadu 2014 

 

Příspěvek na výkon státní správy 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí zprávu týkající se příspěvku na výkon státní správy resp. výše úhrady na 

výkon státní správy, 

 

II. zastává názor, že výše příspěvku, která na základě skutečných a prokazatelných zjištění 

pokrývá 64,83 % skutečných průměrných nákladů na výkon státní správy všech krajů, je 

nedostatečná, 

 

III. žádá vládu České republiky, aby zohlednila nedostatečnou úhradu nákladů na výkon 

státní správy krajů do návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016, 

 

IV. ukládá  

a) předsedovi Rady AKČR JUDr. Michalu Haškovi, aby s tímto usnesením Rady 

AKČR seznámil předsedu vlády ČR, 

b) Grémiu ředitelů krajských úřadů dále sledovat předmětnou problematiku, 

vyhodnocovat ji a pravidelně informovat o vývoji Radu AKČR ve 3. čtvrtletí 

každého roku.  

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 157 

ze dne: 28. listopadu 2014 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů, které se konalo 

dne 22. října 2014 v Jihlavě  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů, 

které se konalo dne 22. října 2014 v Jihlavě. 

  

  

    
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 158 

ze dne: 28. listopadu 2014 

 

 

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

formou videokonference dne 14. října 2014 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

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

formou videokonference dne 14. října 2014. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   



 
 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 159 

ze dne 28. listopadu 2014 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 23. – 24. října 2014 ve Zlíně 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo ve 

dnech 23. – 24. října 2014 ve Zlíně. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 160 

ze dne: 28. listopadu 2014 

 

 

Zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo  

dne 18. listopadu 2014 v Liberci 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí závěry ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se 

konalo dne 18. listopadu 2014 v Liberci, 

 

II. souhlasí s návrhem ministerstva práce a sociálních věcí na rozdělení 335 mil. Kč 

určených k dofinancování sociálních služeb v roce 2014 (usnesení vlády ČR č. 

868/2014); a to částky 39 810 531 Kč rozdělené dle počtu úvazků na navýšení platů 

zaměstnanců v sociálních službách a 295 189 469 Kč rozdělených dle směrného čísla 

použitého ministerstvem v roce 2014 pro poskytovatele sociálních služeb v jednotlivých 

krajích ČR, 

 

III. nesouhlasí s návrhem ministerstva práce a sociálních věcí na rozdělení částky 750 mil. 

Kč v roce 2015 dle § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,  

 

IV. žádá ministerstvo práce a sociální věci  

a) o rozdělení částky 750 mil. Kč určených na zvýšení platů zaměstnanců 

v sociálních službách v roce 2015 a letech následujících (usnesení vlády ČR č. 

619/2014) dle § 101a odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění,  

b) o uvolnění dohodnutého objemu finančních prostředků ve výši 7,1 mld. Kč 

vyčleněných v návrhu státního rozpočtu na rok 2015 na podporu sociálních služeb 

v krajích,  

 

V. podporuje stanovisko Unie zaměstnavatelských svazů ve smyslu dopisu prezidenta UZS 

ministrovi zdravotnictví ze dne 24. 10. 2014, aby v platném znění tzv. Úhradové 

vyhlášky pro rok 2015 platila pro skupinu 02 – Pomůcky pro inkontinentní stejná 

regulační omezení jako pro ostatní skupiny zdravotnických prostředků, 

 

VI. zmocňuje  

a) k jednání se zdravotními pojišťovnami v oblasti úhrad zdravotní péče: 

1. místopředsedkyni komise Mgr. Ivanu Stráskou, 1. náměstkyni hejtmana 

Jihočeského kraje,  



 
 

2. místopředsedu komise, Bc. Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana 

Karlovarského kraje,  

3. Mgr. Helenu Kocmanovou z Krajského úřadu Jihočeského kraje, 

 

b) předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška informovat ředitele zdravotních 

pojišťoven o uvedených zástupcích. 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   

 



 
 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 161 

ze dne: 28. listopadu 2014 

 

 

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

ve dnech 16. - 17. října 2014 v Liberci  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo 

ve dnech 16. – 17. října 2014 v Liberci, 

 

II. vydává   
a) souhlasné stanovisko k zápisu unikátních oborů vzdělávání škol: 

1. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U jatek 916/8, 79001 

Jeseník, obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů (denní 

forma) s cílovou kapacitou 120 žáků, 

2. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, 

Havlíčkova 57 Kamenický Šenov, příspěvková organizace, obor 82-41-

M/01 Užitá malba, 

3. ART ECON – Střední škola s.r.o. Prostějov obor 82-41/M Grafický 

design – fotografie, 

4. Vyšší odborná škola televizní Brno AIDEM, a.s., obor 82-43-N 

Multimediální tvorba,   

b) nesouhlasné stanovisko škole Pop Balet Academy, z ú., Gercenova 10, 102 00 

Praha 10, k zápisu oborů vzdělávání 82-46-P/01 Tanec (denní forma 

vzdělávání),  82-46-P/02 Současný tanec (denní forma), 82-46-P/02 Současný 

tanec (kombinovaná forma vzdělávání),  

 

III. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akce: 

a) Kopidlenský kvítek Svazu květinářů a floristů ČR 

b) Rozkvetlé knihovny Svaz květinářů a floristů ČR  

c) Zlatý Ámos Klubu Domino 

 

IV. ukládá Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem AKČR smlouvy o 

propagaci AKČR na akce uvedené v bodě III. 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 162 

ze dne: 16. ledna 2015 

 

 

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

od 21. listopadu 2014 do 8. ledna 2015 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- dopis řediteli odboru práva veřejných zakázek a koncesí na MMR ve věci 
nominace zástupců Asociace krajů ČR do Pracovní skupiny pro veřejné zakázky (čj: 

157-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi zemědělství s žádostí o zařazení zástupce AKČR do 

mezirezortního týmu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí 

k řešení problematiky sucha v krajině (čj: 372-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR výstavě českého skla Concerto Classico (čj: 

380-1/AKČR/2014 

- dopis náměstkyni ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace společného 

zástupce územních partnerů do vyjednávacího týmu Integrovaného regionálního 

operačního programu (čj: 398/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR kampani HLEDÁME RODIČE (čj: 

403/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR VI. ročníku gastronomického festivalu GRAND 

RESTAURANT FESTIVAL, který se uskuteční v období od 15. ledna do 28. 

února 2015 (čj: 406-1/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR XI. ročníku celorepublikové soutěže k 

zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu „Vědomostní olympiáda Cechu 

topenářů a instalatérů ČR" (čj: 414-1/AKČR/2014) 

- dopis řediteli odboru strategie Ministerstva dopravy ve věci nominace zástupce 

Asociace krajů ČR do expertní skupiny pro tvorbu „Koncepce letecké dopravy“ 

(418-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi vnitra ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR do 

Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby informační společnosti ve 

veřejné správě (čj: 419/AKČR/2014) 



 
- dopis zdravotním pojišťovnám ve věci návrhu zástupců AKČR k jednání o 

úhradovém dodatku ke Zvláštní smlouvě o poskytování a úhradě ošetřovatelské 

péče na rok 2015, zejména jednání o navýšení hodnoty bodu pro rok 2015 za 

poskytovanou zdravotní péči v PZSS, autorské odbornosti 913 (čj: 

422/AKČR/2014) 

- dopisy středním školám se stanoviskem AKČR se zapsáním nových oborů do 

rejstříku škol a školských zařízení (čj: 396-1;402-1;148-1;338-1;331-

1/AKCR/2014) 

- dopis ministrovi financí a předsedovi vlády ve věci připomínek AKČR k návrhu 

zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě (čj: 428/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi dopravy se seznamem aktuálních témat a pozvání na 18. zasedání 

Rady AKČR (čj: 436/AKČR/2014) 

- udělení záštity Asociace krajů XVIII. ročníku mezinárodní konference Internet ve 

státní správě a samosprávě (ISSS 2015), (čj: 437-1/AKČR/2014) 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 163 

ze dne 16. ledna 2015 

 

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

 které se konalo dne 27. listopadu 2014 v Praze  

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, 

památkovou péči a cestovní ruch, které se konalo dne 27. listopadu 2014 v 

Praze, 

 

II. souhlasí s  
a) udělením záštity vydání publikací Špalíček výletů pro každý den, vydaný 

nakladatelství Soukup a David v mutacích pro jednotlivé kraje, 

b) udělením záštity 16. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky knihoven 

BIBLIOWEB 2015, pořádané Svazem knihovníků a informačních 

pracovníků České republiky, 

c) s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akci BIBLIOWEB 

2015, 

 

III. pověřuje člena Rady a hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Peteru 

jednáním s ministryní pro místní rozvoj s cílem zajištění stabilního legislativního 

prostředí pro oblast cestovního ruchu, v zájmu organizačního a finančního 

zajištění jeho dalšího rozvoje jako významného ekonomického odvětví státu a 

jeho regionů. 

 

IV. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu 

o propagaci AKČR na akci uvedenou v bodě II. b. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 164 

ze dne: 16. ledna 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo  

ve dnech 8. - 9. prosince 2014 v Hradci Králové  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo 

ve dnech 8. - 9. prosince 2014 v Hradci Králové. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 165 

ze dne 16. ledna 2015 

 

Zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se konalo  

dne 25. listopadu 2014 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se 

konalo 25. listopadu v Praze, 

 

II. pověřuje  
a) 1. místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka k jednání s 

Ministerstvem zdravotnictví ČR k řešení otázky ohledání zemřelého s cílem 

uzákonit, aby ohledání zemřelého byla vymahatelná povinnost každého 

registrovaného praktického lékaře, 

 

b) 1. místopředsedu Rady AKČR MUDr. Jiřího Běhounka a člena Rady AKČR 

Oldřich Bubeníčka k jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Radou vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky k řešení problematiky záchytných stanic v 

krajích, v nich poskytovaných služeb a spolupráce s policií na transportu 

pacientů do záchytných stanic, s cílem zohlednit problematiku záchytných 

stanic v připravované novele zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 

návykovými látkami. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 166 

ze dne 16. ledna 2015 

 

Aktuální informace Vyjednávacího týmu 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí aktuální informaci Vyjednávacího týmu AKČR o stavu přípravy 

na nové programové období EU, 

 

II. vítá iniciativu ministerstva pro místní rozvoj ke zřízení Evropských domů a žádá jej 

o stanovení jasných platných podmínek pro jejich vznik a fungování, stanovených 

na partnerském základě, 

 

III. doporučuje svým členům zřízení Evropských domů dle místních podmínek, 

 

IV. nesouhlasí  
a) se snížením prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 

určených pro Zdravotnickou záchrannou službu, 

  

b) se stanovenými kritérii pro čerpání prostředků z Integrovaného regionálního 

operačního programu pro hasičské sbory a žádá jejich nové nastavení, které 

umožní čerpat tyto prostředky celoplošně, 

 

V. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu AKČR, k jednání s předsedou vlády ČR 

a ministrem vnitra o novém teritoriálním rozdělení prostředků z IROP pro hasičské 

sbory.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 
 

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 167 

ze dne 16. ledna 2015 

 

Vedení krajské části národní delegace ve Výboru regionů EU 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. pověřuje PaedDr. Josefa Novotného vedením krajské části národní delegace ve 

Výboru regionů EU pro léta 2015 – 2020, 

 

II. ukládá PaedDr. Josefu Novotnému pravidelně informovat na zasedáních Rady 

AKČR o závěrech z jednání Výboru regionů EU. 

 

 

   

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 







 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 170 

ze dne: 20. března 2015 

 

 

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

v období od 9. ledna do 12. března 2015 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- dopis ministrovi zemědělství ve věci nominace zástupce a náhradníka AKČR do 

mezirezortního týmu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí 

k řešení problematiky sucha v krajině (čj: 372-1/AKČR/2014), 

 

- dopis státnímu tajemníkovi pro evropské záležitosti ve věci nominace zástupce a 

náhradníka AKČR do Výboru pro Evropskou unii (čj: 412-1/AKČR/2014), 

 

- dopis náměstkyni ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace zástupce a 

náhradníka AKČR do Národní stálé konference (čj: 421-2/AKČR/2014), 

 

- Rozhodnutí předsedy č. 04/2015 ve věci stanoviska Asociace krajů ČR k žádostem 

o zařazení unikátních oborů do rejstříku škol (čj: 427-1/AKČR/2014), 

 

- dopis řediteli Vyšší odborné školy a Střední školy se souhlasným stanoviskem se 

zapsáním nového oboru 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér do rejstříku škol a 

školských zařízení (čj: 427-2/AKČR/2014), 
 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 26. ročníku mezinárodního stavebního veletrhu 

„FOR ARCH 2015 " (čj: 433-1/AKČR/2015), 
 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 19. ročníku „Soutěžní prohlídky stavebních 

řemesel SUSO " (čj: 434-1/AKČR/2015), 
 

- udělení záštity Asociace krajů ČR vydání publikací „Špalíček výletů, pro každý 

den jeden (čj: 435-1/AKČR/2015), 
 

- dopis ředitelce školy Střední odborné učiliště služeb se souhlasným stanoviskem se 

zapsáním nového oboru 82-51-L/51Umělecké řemeslné práce se zaměřením na 

Zlatnictví a rytectví do rejstříku škol a školských zařízení (čj: 443-1/AKČR/2014), 



 
 

- Rozhodnutí předsedy AKČR ve věci změny zástupců Středočeského kraje 

v komisích Rady AKČR (čj: 451-1/AKČR/2014), 
 

- dopis předsedovi vlády ve věci schváleného iniciativního návrhu úpravy zákona č. 

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 

daní), (čj: 002/AKČR/2015), 

 

- dopis řediteli odboru památkové péče MKČR ve věci nominace zástupce a 

náhradníka do Ústřední komise pro program regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón (čj: 004-1/AKČR/2015), 

 

- dopis náměstkyni ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace zástupce a 

náhradníka AKČR do Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (čj: 008-

2/AKČR/2015), 

 

- dopis předsedovi vlády ve věci nedostatečného příspěvku na výkon státní správy 

krajů a předložení podnětu k řešení personální kapacity pracovníků krajských 

úřadů (čj: 009-1/AKČR/2015), 

 

- dopis předsedovi vlády ČR ve věci nalezení možnosti kompenzovat krajům a 

hlavnímu městu Praha dopad nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě ve výši 400 mil. Kč (čj: 010/AKČR/2015), 

 

- dopis generálnímu sekretáři České biskupské konference s žádostí o sdělení jmen 

zástupců církve, kteří budou plnit funkci stálého hosta jednotlivých Regionálních 

stálých konferencí (čj: 015-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ředitelce odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ve věci nominace 

zástupce Asociace krajů ČR do Výboru pro vzdělávání při Radě vlády pro 

udržitelný rozvoj (čj: 016-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministrovi zemědělství ve věci nominace zástupců Asociaci krajů České 

republiky do Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova ČR pro období 

2014 – 2020 (čj: 019-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministrovi pro lidská práva ve věci nominaci zástupce Asociace krajů ČR do 

Výboru pro spolupráci se samosprávami Rady vlády pro záležitosti romské 

menšiny (čj: 020-1/AKČR/2015), 

 

- Rozhodnutí předsedy AKČR č. 01/2015 ve věci změny zástupců Jihočeského kraje 

v komisích Rady AKČR (čj: 024-1/AKČR/2015), 

 

- dopis předsedovi vlády ČR ve věci zajištění financování péče o lokality soustavy 

Natura 2000 (čj: 032/AKČR/2015), 

 



 
- dopis řediteli Státního fondu dopravní infrastruktury ve věci zástupce Asociace 

krajů ČR do Hodnotitelské komise programů Bezpečnost 2015 pro oblast B a C 

(čj: 033-1/AKČR/2015), 

 

- udělení záštity Asociace krajů ČR nad účastí sportovců České republiky na 14. 

Světových letních hrách speciálních olympiád 2015 v Los Angeles (čj: 039-

1/AKČR/2015), 

 

- udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Na kole jen s přilbou (čj: 042-

1/AKČR/2015), 

 

- udělení záštity Asociace krajů ČR kampani „Česko svítí modře" (čj: 046-

1/AKČR/2015), 

 

- dopis ředitelce odboru realizace ESF MPSV ve věci nominace zástupců Asociaci 

krajů České republiky do Platformy programového partnerství pro adaptabilitu, 

investiční priorita 1.3 Operačního programu Zaměstnanost a do Platformy 

programového partnerství pro rovnost žen a mužů, investiční priorita 1.2. 

Operačního programu Zaměstnanost (čj: 048-1/AKČR/2015), 

 

- Rozhodnutí předsedy AKČR č. 02/2015 ve věci změny zástupců hl. m. Prahy 

v komisích Rady AKČR (čj: 052-1/AKČR/2015), 

 

- udělení záštity Asociace krajů výstavnímu projektu „Život ve stínu šibenice" (čj: 

055-1/AKČR/2015), 

 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 17. ročníku soutěže ZLATÝ ERB 2015 o 

nejlepší webové stránky měst a obcí (čj: 056-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci nominace zástupce a náhradníka AKČR 

do Kolegia ministryně pro místní rozvoj pro oblast stavebního zákona (čj: 059-

1/AKČR/2015), 

 

- dopis ředitelce odboru realizace ESF MPSV ve věci nominace zástupců AKČR do 

platforem programového partnerství Operačního programu zaměstnanost a to: pro 

Platformu programového partnerství pro začleňování a přístup ke službám; pro 

Platformu programového partnerství pro sociální inovace a mezinárodní spolupráci 

a pro Platformu programového partnerství pro veřejnou správu (čj: 060-

1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci pozvání na společné setkání s Radou 

Asociace krajů ČR, které se bude konat dne 6. března 2015 v Praze (čj: 

065/AKCŘ/2015), 

 

- dopis mistrovi životního prostředí vě věci nominace zástupců Asociace krajů ČR 

do Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 

(čj: 068-1/AKČR/2015), 

 



 
- dopis náměstkovi ministra financí ve věci návrhu zákona o vnitřním řízení a 

kontrole ve veřejné správě (čj: 072-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministryni pro místní rozvoj a předsedovi vlády ČR ve věci problematiky 

regionálních rad a přípravy implementační struktury Integrovaného regionálního 

operačního programu (čj: 073/AKČR/2015), 

 

- dopis náměstkovi ministryně práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupce a 

náhradníka AKČR do Monitorovacího výboru Operačního programu 

Zaměstnanost (čj: 074-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministrovi kultury ve věci pozvání na setkání s Radou Asociace krajů ČR, 

které se bude konat dne 20. března 2015 (čj: 078/AKČR/2015), 

 

- dopis ministrovi financí ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR do 

Monitorovacího výboru pro Finanční mechanismy EHP/Norsko 2009 – 2014 (čj: 

085-1/AKČR/2015), 

 

- dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci nominace zástupců Asociace krajů České 

republiky do Pracovní skupiny pro novelizaci integrovaného záchranného systému 

(čj: 094-1/AKČR/2015), 

 

- dopis ministrovi životního prostředí ve věci nominace zástupce Asociace krajů 

České republiky do meziresortní pracovní skupiny pro boj s krádežemi kovů (095-

1/AKČR/2015), 

 

- dopis předsedovi vlády ČR ve věci dopadů zákona o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi se sdělením údajů o výzvách nebo 

žalobách na jednotlivé kraje a organizace vlastněné nebo zřizované krajem (čj: 

100-12/AKČR/2015). 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 171 

ze dne: 20. března 2015 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo 

ve dnech 14. – 15. ledna 2015 v Táboře  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo 

ve dnech 14. - 15. ledna 2015 v Táboře, 

 

II. souhlasí s uvolněním finanční částky pro akci Soutěžní přehlídka stavebních řemesel 

SUSO při veletrhu FOR ARCH 2015 ve výši 10 tis. Kč, 

 

III. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Bc. Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR smlouvu 

o propagaci AKČR na akci uvedenou v bodě II., 

 

IV. pověřuje JUDr. Martina Havla, hejtmana Karlovarského kraje,  

a) řízením Komise Rady AKČR pro školství, 

b) jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ve věci uvolnění 300 mil. 

Kč krajům určených na neinvestiční výdaje pro sport. 

 

. 

  

    
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 172 

ze dne: 20. března 2015 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo  

dne 3. února 2015 v Praze 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se 

konalo dne 3. února 2015 v Praze, 

 

II. žádá Ministerstvo práce a sociálních věci ČR 

a) o dofinancování sociálních služeb v krajích ve výši 721 mil. Kč nejpozději do 

poloviny roku 2015, 

b) o kompenzaci nákladů krajů za nově přijaté úředníky v souvislosti s přechodem 

financování sociálních služeb na kraje ve výši 34,4 mil. Kč. 

 

   

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 

číslo: 173 

ze dne: 20. března 2015 

 

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

dne 13. února 2015 v Českých Budějovicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, 

které se konalo dne 13. února 2015 v Českých Budějovicích, 

 

II. žádá ministerstvo dopravy 

a) o rozpracování modelu řešení železniční dopravy po roce 2019 ve variantě, 

která přesune cca 1/3 regionální dopravy, tvořené především rychlými a 

páteřními vlaky na stát a ostatní, především osobní vlaky, budou nadále 

financovány z prostředků krajů, 

b) o dopracování přehledu o financování regionální železniční osobní dopravy od 

roku 2009, ve kterém bude přehledně uvedeno inflační navýšení dotací dle 

usnesení vlády č. 1132/2009, 

c) o prodloužení stávajících smluv na zajištění údržby silnic I. třídy do platnosti 

novelizovaného zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

 

III. žádá vládu ČR  

a) o zapracování obdobné částky určené na opravy, rekonstrukce a modernizace 

mostů a silnic II. a III. třídy v roce 2015 v rozpočtu SFDI i do rozpočtového 

výhledu SFDI na léta 2016 - 2017, pokud nedojde v mezidobí ke změně zákona 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 

určení daní), v platném znění, zařazením položky sdílených daní pro kraje o 

spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv, 

b) aby umožnila v rámci převodu majetku z ČD a.s. na SŽDC s. o. následný 

bezúplatný převod nemovitostí ve vlastnictví SŽDC s. o. na kraje pro využití 

těchto nemovitostí na zajištění regionální dopravní obslužnosti (dopravní 

terminály), 

 

IV. pověřuje 
a) své členy Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje a JUDr. Martina 

Netolického Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, jednáním s ministerstvem pro 

místní rozvoj k vyjednání územního zacílení výzev pro rozvoj regionální 

dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti v IROP, 



 
 

b) svého člena Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje, jednáním s 

Hospodářským výborem PSP a členy PSP s cílem zapracovat do novely zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, možnost vysokorychlostního 

vážení, zvýšení sankce za překročení povolené hmotnosti vozidla a rozšíření 

okruhu možných správců o obchodní společnost zřízenou nebo založenou 

krajem za účelem správy a údržby silnic ve vlastnictví kraje, která jsou v plné 

výši vlastněna krajem, 

 

V. ukládá členům Rady AKČR, aby v termínech 1. 4. 2015, 1. 5. 2015 a 1. 6. 2015 zaslali 

Kanceláři AKČR závaznou informaci o čerpání finančních prostředků ze SFDI na 

opravy mostů a silnic II. a III. třídy dle stanoveného vzoru. 

 

  

 

  

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 174 

ze dne: 20. března 2015 

 

Členství zástupců Rady AKČR v Řídícím výboru pro přípravu zadávací dokumentace 

výběrového řízení na dodavatele Systému elektronického mýta po roce 2016 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. doporučuje svým členům JUDr. Michalovi Haškovi a Ing. Jiřímu Rozbořilovi 

rezignovat na členství v Řídicím výboru pro přípravu zadávací dokumentace 

výběrového řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb 

souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016, dle usnesení vlády ČR č. 126 

ze dne 26. února 2014. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 175 

ze dne 20. března 2015 

 

Zápis z jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo  

dne 4. března 2015 v Hradci Králové 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

a) Zápis z jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo dne 4. března 

2015 v Hradci Králové, 

b) kladný výsledek hospodaření AKČR za rok 2014 ve výši 143 395,27 Kč, 

 

II. schvaluje 
a) roční účetní závěrku AKČR za rok 2014, 

b) převod kladného výsledku hospodaření AKČR ve výši 143 395,27 Kč za účetní 

období 2014 ve prospěch fondu rezerv AKČR, 

 

III. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Bc. Radku Polmovi zajistit převod prostředků dle 

bodu II. b) usnesení. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 176 

ze dne: 20. března 2015 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo 

ve dnech 27. - 28. listopadu 2014 v Ostravě   

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se 

konalo ve dnech 27. - 28. listopadu 2014 v Ostravě, 

 

II. žádá ministerstvo pro životní prostředí, aby vydalo metodické stanovisko k řešení 

postupu vodoprávních úřadů při povolování k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových z tzv. „volných výustí“ kanalizací obcí o velikosti do 2000 

ekvivalentních obyvatel po 22. 12. 2015 tak, aby obce nebyly vystaveny neprávnímu 

stavu a nebyl zablokován jejich další rozvoj. 
 

    

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 177 

ze dne: 20. března 2015 

 

15. výročí vzniku krajů 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje plán oslav 15. - letého výročí vzniku krajů, 

 

II. ukládá  

a) Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, zajistit přípravu a realizaci akcí u 

příležitosti oslav 15. – letého výročí vzniku krajů:  

1. výstavu „Památky našeho kraje“ konanou v Jiřském klášteře Pražského 

hradu v době od 17. 8. 2015 do 18. 10. 2015, 

2. společenské setkání Rady AKČR s prezidentem České republiky dne 1. 10. 

2015 ve Španělském sále Pražského hradu,  

3. putovní výstavu u příležitosti 15. let založení krajů a 15. let založení AKČR, 

zahájenou v listopadu 2015 v Senátu PČR a ukončenou v Pardubickém kraji 

v květnu-červnu 2016, 

4. vydání výroční knižní publikace, kde bude shrnuta historie 15. let práce 

krajských samospráv, 

b) zúčastněným krajům poskytnout Kanceláři AKČR nezbytnou součinnost, 

 

III. doporučuje účast krajům a hl. městu Praze na krajských akcích. 

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 178 

ze dne: 20. března 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 29. - 30. ledna 2015 v Plzeňském kraji 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 

ve dnech 29. – 30. ledna 2015 v Plzeňském kraji. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 179 

ze dne: 20. března 2015 

 

Společná výzva Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě  

a Komise informatiky Svazu měst a obcí Ministerstvu vnitra ČR  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí text Společné výzvy Komise Rady AKČR pro informační technologie 

ve veřejné správě a Komise informatiky Svazu měst a obcí,  

 

II. žádá Ministerstvo vnitra ČR  

a) o předložení jasné vize budování eGovernmentu v České republice, 

b) o vysvětlení aktivit Ministerstva vnitra ČR v oblasti eGovernmentu a 

vyhodnocení dopadů na: 

1. stávající koncept eGovernmentu, 

2. udržitelnost realizovaných projektů nejen na úrovni centrální, ale i 

regionální (obce, kraje), 

3. využití či zhodnocení dosavadních investic obcí, či krajů v této 

oblasti.  

 

 

  

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



 
 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 180 

ze dne: 20. března 2015 

 

 

Národní park Křivoklátsko 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí podporu Středočeského a Libereckého kraje vyhlášení Národního 

parku Křivoklátsko.  

 

  

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

 
 



 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. nevydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového oboru 82-41-M/11 Design 

interiéru do rejstříku škol a školských zařízení pro školu MICHAEL - Střední škola a 

Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o., se sídlem Machkova 1646, 

149 00 Praha 4. 

 
. 

  

    
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 
Asociace krajů ČR 

 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 181 
ze dne: 25. března 2015 

 

 

Stanovisko Rady AKČR k žádosti školy MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola 

reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. ke změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení  

 



 
 

U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 182 
ze dne: 25. března 2015 

 
Účast zástupců ministerstev v komisích krajů k výběrovým řízením na opravy a 

rekonstrukce mostů a silnic II. a III. třídy spolufinancovaných ze SFDI 
 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. souhlasí, nad rámec schválené metodiky Státního fondu dopravní infrastruktury, 
s účastí zástupců ministerstva dopravy a financí v komisích krajů k výběrovým řízením 

na opravy a rekonstrukce mostů a silnic II. a III. třídy spolufinancovaných z prostředků 

Státního fondu dopravní infrastruktury, kde výběrová řízení dosud neproběhla,   

 

II. žádá o reciproční přístup při výběrových řízeních organizovaných ministerstvy financí 

a dopravy.    

 

 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
 





 

 

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 184 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Podpora lázeňství v České republice  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. děkuje ministru zdravotnictví MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, MBA za účinné 

kroky vedoucí k podpoře a rozvoji českého lázeňství. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

 - 2 - 

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 185 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Podpora Asociace krajů ČR stanovisku vlády ČR  

ve věci povinných kvót pro přijetí uprchlíků 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. podporuje stanovisko vlády České republiky v oblasti odmítnutí povinných kvót 

pro přijetí uprchlíků, které navrhla Evropská komise, 

 

II. bere na vědomí ujištění ministra vnitra Milana Chovance, že na území České 

republiky v okolí azylových středisek je a bude dle zákona zajištěna bezpečnost 

občanů České republiky a není na místě zvýšená obava před možným příchodem 

migrantů.  

 

 

 

 

JUDr. 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: 186 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Stanovisko Asociace krajů ČR k problematice s. p. Česká pošta  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. nesouhlasí s legislativním záměrem Českého telekomunikačního úřadu výrazným 

způsobem snížit počet poboček České pošty v regionech, 

 

II. žádá ministra vnitra Milana Chovance o nominaci Mgr. Jiřího Zimoly, 

místopředsedy Rady AKČR a hejtmana Jihočeského kraje, do dozorčí rady s. p. 

Česká pošta. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 187 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Nízký výběr daní v roce 2015  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. vyjadřuje znepokojení nad výběrem daní v roce 2015 a vyzývá ministra financí 

Ing. Andreje Babiše k jasnému sdělení, jakým způsobem zlepší daňový výběr dle 

deklarovaných prognóz.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



 

 - 5 - 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 188 

ze dne: 5. června 2015 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo  

dne 19. března 2015 v Plzni  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které 

se konalo dne 19. března 2015 v Plzni, 

 

II. souhlasí se zapojením krajů do administrace tzv. „kotlíkových dotací“ formou 

grantových schémat realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

specifického cíle 2.1, 

 

III. pověřuje Mgr. Daniela Havlíka, člena Monitorovacího výboru Operačního 

programu Životní prostření, informovat o stanovisku AKČR na nejbližším zasedání 

Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostření, které se koná dne 

16. 6. 2015, 

 

IV. doporučuje svým členům  

a) připravit a podat jednotlivá grantová schémata krajů na první dvouleté období 

s alokacemi pro jednotlivé kraje ve výši: 

1. Hl. m. Praha                    24 mil. Kč, 

2. Jihočeský kraj               303 mil. Kč, 

3. Jihomoravský kraj        136 mil. Kč, 

4. Karlovarský kraj             67 mil. Kč, 

5. Královéhradecký kraj   200 mil. Kč, 

6. Liberecký kraj              140 mil. Kč, 

7. Moravskoslezský kraj  469 mil. Kč, 

8. Olomoucký kraj           172 mil. Kč, 

9. Pardubický kraj            178 mil. Kč, 

10. Plzeňský kraj                231 mil. Kč, 

11. Středočeský kraj           518 mil. Kč, 

12. Ústecký kraj                  162 mil. Kč, 

13. Kraj Vysočina               239 mil. Kč, 

14. Zlínský kraj                   161 mil. Kč, 

b) podpořit projekt Enersol. 

 

  

JUDr. 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: 189 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

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

v období od 13. března 2015 do 29. května 2015 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

- stanovisko AKČR se zapsáním nového oboru 82-41-M/11 Design interiéru do 

rejstříku škol a školských zařízení pro školu MICHAEL - Střední škola a Vyšší 

odborná škola (čj: 375-1/AKČR/2015) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR šestnáctému ročníku soutěže o nejlepší webové 

stránky knihoven BIBLIOWEB 2015 (čj: 453-1/AKČR/2014) 

- dopis ministrovi vnitra ve věci žádosti o mimořádné financování níže uvedené 

techniky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky 

z prostředků ministerstva vnitra v letošním roce (čj: 081-1/AKČR/2015) 

- Rozhodnutí předsedy AKČR č. 03 ve věci změny zástupců Libereckého kraje 

v komisích Rady AKČR (čj: 087/AKČR/2015) 

- dopis předsedovi Podvýboru pro sport Senátu Parlamentu ČR ve věci návrhu 

společného jednání vedení senátního podvýboru pro sport a Rady Asociace krajů 

ČR (čj: 089-1/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi zdravotnictví ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů České 

republiky do Mezirezortní pracovní skupiny pro snižování škod způsobených 

alkoholem (čj: 091-1/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi zdravotnictví ve věci jmenování zástupců AKČR do nově 

zřízených podskupin Pracovní skupiny pro koordinaci projektů Evropských 

strukturálních a investičních fondů (čj: 103-1/AKČR/2015) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 11. ročníku vzdělávacího projektu Enersol 2015 

(čj: 115-2/AKČR/2015) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci přehledu potřebných finančních 

prostředků pro regionální operační programy v roce 2015 (čj: 116-1/AKČR/2015) 

- dopis náměstkovi ministra průmyslu a obchodu ve věci nominace zástupců AKČR 

do Platformy pro plánování výzev Operačního programu pro Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost (čj: 125-1/AKČR/2015) 
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- dopis předsedovi vlády ČR v souvislosti s problematikou zřízení Evropských domů 

jako jednotného místa poradenství a kontaktu s žadateli či příjemci dotací z fondů 

EU v daném kraji (čj: 127/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi pro lidská práva ve věci změn v legislativní agendě včetně výzvy 

k identifikaci problematicky pociťovaných legislativních oblastí (čj: 131-

1/AKČR/2015) 

- Rozhodnutí předsedy AKČR č. 05 ve věci změny zástupců Karlovarského kraje 

v komisích Rady AKČR (čj: 133-1/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci rezignace zástupců AKČR v Řídícím výboru pro 

přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického 

mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016 

(čj 149/AKČR/2015) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 5. ročníku veletrhu CZECHBUS 2015, který se 

koná ve dnech 24. až 26. listopadu 2015 a 4. ročníku veletrhu PAMÁTKY, který se 

koná v termínu 22. až 23. října 2015 (čj: 153-1/AKČR/2015) 

- dopis náměstkovi ministra zdravotnictví ve věci nominace zástupců Asociace krajů 

České republiky do Mezirezortní a mezioborové pracovní skupiny pro přípravu 

Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na 

léta 2014 – 2017 (čj: 155-1/AKČR/2015) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR aktivitám konaným v rámci Celosvětového týdne 

bezpečnosti silničního provozu (čj: 164-1/AKČR/2015) 

- Dopis řediteli odboru strategického rozvoje Ministerstva vnitra ve věci nominace 

zástupců Asociace krajů České republiky k řešení problematiky snižování 

regulatorní zátěže veřejné správy (čj: 167-1/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi školství ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů ČR do 

komise pro přípravu vypracování Strategie a koncepce sportu pro období 2016 – 

2020 (čj: 170-1/AKČR/2015) 

- udělení záštity Asociace krajů ČR 2. ročníku konference k podpoře technického 

vzdělávání Partnerství (čj: 171-1/AKČR/2015) 

- plná moc předsedy AKČR na ředitele Kanceláře AKČR ve věci realizace projektu 

„Rozvoj videokonferenčního systému krajů“ dle usnesení Rady č. 168 ze dne 30. 

ledna 2015 (čj: 172/AKČR/2018) 

- Rozhodnutí předsedy AKČR  č. 06 ve věci úhrady platebního výměru Finančního 

úřadu pro hlavní město Prahu na odvod za porušení rozpočtové kázně při realizaci 

projektu AKČR E-GOV z roku 2012 (čj: 180/AKČR/2015) 

- dopis předsedovi vlády ve spojitosti s připravovanou novelou zákona č. 166/1993 

Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (čj: 

182/AKČR/2015) 

- dopis náměstkovi ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace zástupců Asociaci 

krajů České republiky do Monitorovacího výboru OPTP 2014 – 2020 (čj: 185-

1/KAČR/2015) 

- dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci vyškrtnutí krajů, jakožto příjemců 

podpory z Integrovaného operačního programu, specifický cíl podpory 3.3. Podpora 

pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (čj: 186/AKČR/2015) 
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- dopis prezidentovi republiky v souvislosti s žádostí o spolupráci na připravovaných 

oslavách 15 let od svého založení (čj: 187/AKČR/2015) 

- dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci potvrzení stávajících zástupců AKČR v 

Řídícím výboru pro lidské zdroje do kompetence sekce pro státní službu 

ministerstva vnitra (čj: 195/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi dopravy ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR do 

Monitorovacího výboru Operačního programu Doprava 2014 – 2020 (čj: 207-

1/AKČR/2015) 

- dopis ministrovi vnitra ve věci projednání předložených projektových okruhů a 

jejich karet k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 3 (čj: 196-1/AKČR/2015) 

-  

 

 

 

JUDr. 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: 190 

ze dne: 5. června 2015 

 

Zápis ze zasedání Řídícího výboru regionů a Setkání územních partnerů, které se 

konalo dne 29. dubna 2015 v Senohrabech 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Řídícího výboru regionů a Setkání územních 

partnerů, které se konalo dne 29. dubna 2015 v Senohrabech,   

 

II. vyzývá ministerstvo pro místní rozvoj, aby do návrhu státního rozpočtu na rok 

2016 zapracovalo rozpočtové prostředky pro národní dotační tituly pro témata: 

cestovní ruch, kultura, památky, místní komunikace, otázka seniorů, která nelze 

financovat ze strukturálních fondů EU 2014 +. 

 

 

 

    
JUDr. 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: 191 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 2. a 3. dubna 2015 v Poděbradech  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 

ve dnech 2. a 3. dubna 2015 v Poděbradech. 

 

 

 

 

      
JUDr. 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: 192 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo  

ve dnech 10. - 11. března 2015 v Ostravě  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které 

se konalo ve dnech 10. - 11. března 2015 v Ostravě, 

 

II. žádá předsedu Legislativní rady vlády o předložení návrhu vládě ČR na zařazení 

zástupců Asociace krajů ČR do Legislativní rady vlády a pracovních komisí 

Legislativní rady vlády. 

 

  

 

 

JUDr. 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: 193 

ze dne: 5. června 2015 

 

 
Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch,  

které se konalo dne 12. března 2015 v Liberci  

 

 
Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou péči 

a cestovní ruch, které se konalo dne 12. března 2015 v Liberci, 

 

II. žádá  
a) ministerstvo kultury a ministerstvo pro místní rozvoj o: 

1. publikování závazného indikativního seznamu navržených Národních 

kulturních památek ve formě použitelné pro čerpání prostředků 

z IROP,  

2. o spolupráci při stanovení konečných parametrů žadatelů o dotace v 

oblasti muzejnictví a knihoven, 

 

b) ministerstvo kultury o 

1. účast zástupce krajů při hodnocení žádostí v oblasti podpory festivalů, 

2. podporu projektu Artediem, podpora estetické výchovy na středních i 

základních školách na státní úrovni, 

 

III. doporučuje krajům, aby se dle svých možností zapojily či podpořily projekty: 

a) Artediem, podpora estetické výchovy na středních i základních školách, 

pořádaným Domem kultury v Kroměříži za podpory Norských fondů, 

b) kulturní charitativní činnosti N. V. Palatajkova, který pořádá Charitativní 

představení v Národním divadle pro děti z dětských domovů a sociálních 

ústavů, 

c) „Máme vybráno“, zaměřený na informování o veřejných sbírkách, pořádaný 

Institutem pro památky a kulturu, o.p.s., ve spolupráci s ministerstvem 

kultury a Národním památkovým ústavem. 

                                                                                                                                      

 

  
JUDr. 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: 194 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo  

ve dnech 7. a 8. dubna 2015 na zámku Valeč u Hrotovic 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se 

konalo ve dnech 7. a 8. dubna 2015 na zámku Valeč u Hrotovic. 

 

  

 

 

JUDr. 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: 195 

ze dne: 5. června 2015 

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

dne 26. února 2015 ve Zlíně  

 
Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání ze zasedání Komise Rady AKČR pro 

zemědělství, které se konalo dne 26. února 2015 ve Zlíně, 

 

II. doporučuje krajům zapojení do projektu Zemědělského svazu „Zemědělství žije“ a 

žádá kraje o vyjádření, zda tak učiní, 

 

III. žádá Ministerstvo zemědělství ČR o úpravy pravidel AEKO v rámci dotací 

poskytovaných z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 na titul 

podmáčené a rašelinné louky v tomto smyslu: „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“. 

                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                      

 

  

 
JUDr. 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: 196 

ze dne: 5. června 2015 

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

dne 23. dubna 2015 v Bystřici nad Pernštejnem  

 

 
Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se 

konalo 23. dubna 2015 v Bystřici nad Pernštejnem. 

 

 

 

  

JUDr. 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: 197 

ze dne: 5. června 2015 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo  

dne 30. dubna 2015 v Praze 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se 

konalo dne 30. dubna 2015 v Praze, 

 

II. oceňuje zdařilou realizaci pilotního projektu přijímacích zkoušek na střední 

školy,  

 

III. apeluje na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zakotvilo povinné 

a jednotné přijímací zkoušky na střední školy do připravovaného školského 

zákona, 

 

IV. pověřuje JUDr. Martina Havla, předsedu Komise Rady AKČR pro školství, 

projednáním problematiky ukotvení povinné a jednotné přijímací zkoušky na 

střední školy do připravovaného školského zákona s MŠMT. 

 

 

  

    
JUDr. 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: 198 

ze dne: 5. června 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR zdravotnictví, které se konalo  

dne 4. dubna 2015 v Hradci Králové  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR zdravotnictví, které se 

konalo dne 4. dubna 2015 v Hradci Králové, 
 

II. pověřuje své členy MUDr. Jiřího Běhounka a Oldřicha Bubeníčka k jednání 

s ministerstvem práce a sociálních věcí ve věci reformy psychiatrické péče s cílem 

nastavit spolupráci mezi zdravotním a sociálním sektorem, 
 

III. podporuje ustanovení krajských koordinátorů pro reformu psychiatrické péče a 

vznik Center podpory zdraví v každém kraji. 

 

 

 

 

JUDr. 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: 199 

ze dne: 5. června 2015 

 

Jednání Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů, které se konalo 

dne 21. května 2015 v Praze 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí přijaté závěry ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování a 

majetek krajů, které se konalo dne 21. května 2015 v Praze. 

 

 

 

 

     
JUDr. 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: 200 

ze dne: 5. června 2015 

 

Memorandum o spolupráci  

mezi Rusko-českou smíšenou obchodní komorou a Asociací krajů České republiky 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje text Memoranda o spolupráci mezi Rusko-českou smíšenou obchodní 

komorou a Asociací krajů České republiky,  

 

II. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady Asociace krajů ČR, k podpisu 

Memoranda o spolupráci mezi Rusko-českou smíšenou obchodní komorou a 

Asociací krajů České republiky. 

 

 

 

     
JUDr. 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: 201 

ze dne: 5. června 2015 

 

Národní dohoda o řešení klíčových problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů   

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí připomínky krajů k materiálu Národní dohoda o řešení klíčových 

problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který byl Asociaci krajů ČR 

předložen Svazem průmyslu a dopravy ČR,  

 

II. žádá Svaz průmyslu a dopravy ČR o zohlednění připomínek a podnětů krajů v 

textu materiálu Národní dohoda o řešení klíčových problémů v oblasti rozvoje 

lidských zdrojů ve spolupráci s jednotlivými kraji, 

 

III. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady Asociace krajů ČR, k předložení 

stanovisek krajů k textu materiálu Národní dohoda o řešení klíčových problémů 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

 

 

 

      
JUDr. 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: 202 

ze dne: 5. června 2015 

 

Identifikace problematických legislativních oblastí  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí stanoviska a podněty krajů k identifikaci problematických 

legislativních oblastí z pohledu krajů, 

 

II. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady Asociace krajů ČR k zaslání 

identifikovaných problematických oblastí Jiřímu Dienstbierovi, ministru pro lidská 

práva, rovné příležitosti a legislativu.  

 

 

 

 

      
JUDr. 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: 203 

ze dne: 5. června 2015 

 

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

dne 13. února 2015 v Českých Budějovicích 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se 

konalo dne 10. dubna 2015 v Mostě a výsledek korespondenčního hlasování 

Komise Rady AKČR pro dopravu ke způsobu rozdělení prostředků IROP, 

specifický cíl 1.1 – „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a 

rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ mezi 

jednotlivé kraje,  

 

II. schvaluje klíč pro rozdělení alokace Integrovaného regionálního operačního 

programu, specifický cíl 1.1 – „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 

modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-

T“ pro jednotlivé kraje dle přílohy tohoto usnesení, 

 

III. vyzývá vládu České republiky, aby revokovala své usnesení č. 178/2015 z 9. 3. 

2015, neboť podkladový materiál na jednání vlády ČR nebyl předložen po 

vzájemném konsenzu AKČR a ministerstva dopravy, a žádá zrušení zadávacího 

řízení ministerstva dopravy na zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na 

období po 1. 5. 2015 a prodloužení příslušných příkazních smluv s kraji do doby 

nabytí účinnosti novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

 

IV. pověřuje JUDr. Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje, aby 

informoval ministerstvo pro místní rozvoj o způsobu rozdělení prostředků IROP, 

specifický cíl 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a 

rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“ mezi 

jednotlivé kraje. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
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Příloha usnesení Rady AKČR č. 203 

 

Kraj 

Podíl dle celkové 
délky silnic II. a III. 

třídy splňující 
kritéria 

přijatelnosti pro 
IROP (bez Prahy, %) 

Rozdělení 
(EUR) 

Rozdělení (Kč) 
konečná částka 

po doladění 
Klíč 

nová % 

Středočeský  17,43 164 760 958 4 526 477 788 3 228 292 066 12,43 

Jihočeský  10,67 100 801 467 2 769 318 714 2 893 569 200 11,14 

Plzeňský  7,49 70 809 782 1 945 357 146 2 401 958 090 9,25 

Karlovarský  3,19 30 155 666 828 466 598 957 397 475 3,69 

Ústecký  7,36 69 601 897 1 912 172 922 1 944 995 663 7,49 

Liberecký  3,82 36 125 167 992 466 707 1 095 392 785 4,22 

Královéhradecký  6,67 63 009 518 1 731 060 498 1 760 860 068 6,78 

Pardubický  7,12 67 287 609 1 848 592 492 1 848 592 492 7,12 

Kraj Vysočina 9,93 93 883 356 2 579 257 430 2 579 257 430 9,93 

Jihomoravský  9,86 93 217 534 2 560 965 306 2 560 965 306 9,86 

Olomoucký  6,11 57 696 310 1 585 090 711 1 643 374 758 6,33 

Zlínský  5,60 52 950 163 1 454 699 830 1 454 699 830 5,60 

Moravskoslezský  4,74 44 763 525 1 229 788 310 1 594 359 291 6,14 

Celkem 100,00 945 062 951 25 963 714 453 25 963 714 453 100,00 

 



 

 

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 204 

ze dne: 18. září 2015 

 

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí 

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. odmítá jako celek návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a doporučuje 

Ministerstvu financí ČR jeho přepracování, 

 

II. zmocňuje Václava Šlajse, předsedu Komise Rady AKČR pro financování a majetek 

krajů a hejtmana Plzeňského kraje, ke sdělení stanoviska AKČR Ing. Andreji 

Babišovi, 1. místopředsedovi vlády ČR a ministru financí.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

  

U S N E S E N Í 

 

Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 205 

ze dne 18. září 2015 

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

dne 9. září 2015 v Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  

a) Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 9. září 

2015 v Olomouci, 

b) informaci o návrzích čerpání finančních prostředků při modernizaci 

železničních kolejových vozidel v rámci OPD II pro období 2014 – 2020, 

c) informaci o stavu zajištění zimní údržby silnic I. třídy u Libereckého, 

Královehradeckého, Zlínského, Středočeského kraje a Kraje Vysočina, 

d) úpravu pravidel při čerpání finančních prostředků SFDI na opravy a 

rekonstrukce mostů a silnic II. a III. třídy v roce 2015, kdy SFDI nově 

umožňuje převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do roku 

2016, 

e) dosavadní stav jednání o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti 

regionální železniční dopravou po roce 2019, 

  

II. deklaruje 
a) zájem na dokončení dohody o zajištění stabilního financování dopravní 

obslužnosti regionální železniční dopravou po roce 2019 za podmínky: 

1) formálního ujištění vlády ČR o podpoře národního dopravce po roce 

2019 s definicí právního postupu potvrzeného ze strany Úřadu na 

ochranu hospodářské soutěže za  podpory krajů v rovině právní a 

mediální, 

2) fixní doby trvání memoranda na10 let, 

3) navýšení státního příspěvku min. o  0,5 mld. Kč, 

b)  že všechny kraje vyčerpají svoje alokace v programu oprav a rekonstrukce 

mostů a silnic II. a III. tříd SFDI bez zbytku do konce roku 2015,   

 

III. žádá vládu ČR o vyčlenění 3 mld. Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní 

infrastruktury na rok 2016 ve prospěch krajů na opravy a rekonstrukce mostů a silnic 

II. a III. třídy,  

 

IV. zmocňuje  
a) JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR a hejtmana Jihomoravského 

kraje, a Ing. Jiřího Rozbořila, předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu a 

hejtmana Olomouckého kraje, k jednání s vládou ČR ve věci dohody o 

regionální železniční dopravě po roce 2019, 

b) JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR a hejtmana Jihomoravského 

kraje, Ing. Jiřího Rozbořila, předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu a 

hejtmana Olomouckého kraje, a Bc. Lubomíra France, hejtmana 



  

  

Královéhradeckého kraje, k předložení návrhu rozdělení navýšeného státního 

příspěvku mezi kraje, 

c) Ing. Věru Fuksovou, tajemnici Komise Rady AKČR pro dopravu, 

zajišťováním spolupráce AKČR s Českou asociací organizátorů veřejné 

dopravy, 

 

V. doporučuje krajům a jimi řízeným organizacím při jednáním s ministrem dopravy 

trvat na navýšení limitní ceny za výkon na 44 Kč za 1 km jako podmínky pro 

akceptaci výzev ministerstva dopravy na uzavření smlouvy s kraji formou JŘBÚ, 

 

VI. ukládá Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, aby zajistil zpracování 

analýzy a návrhů řešení na téma legislativně-technická opatření proti poškozování 

komunikací 2. a 3. třid v návaznosti na zavedení mýtného na regionálních 

komunikacích a závěry poskytl krajům k využití. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 206 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

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

v období od 30. května 2015 do 10. září 2015 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a) Rozhodnutí předsedy AKČR č. 07 ve věci změny zástupců Olomouckého kraje 

v komisi Rady AKČR pro IZS (čj: 219-1/AKČR/2015) 

b) dopis ministrovi zemědělství s žádostí o úpravu podmínek údržby podmáčených a 

rašelinných luk v rámci agroenvironmentálně - klimatických opatření (čj: 

184/AKČR/2015) 

c) Společný dopis se SMOČR ministrovi životního prostředí s 

problematikou Operačního programu Životní prostředí 2014+ (dále jen „OPŽP“) 

a jeho návaznosti na schválené nebo připravované změny v oblasti odpadového 

hospodářství (čj: 225/AKČR/2015) 

d) udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 

2016, který se uskuteční v termínu 18. až 21. února 2016 (čj: 228-1/AKČR/2015) 

e) dopis náměstkovi ministra zdravotnictví ve věci nominace zástupců Asociace krajů 

České republiky do Pracovní skupiny pro nelékařská zdravotnická povolání (čj: 

227-1/AKČR/2015) 

f) Rozhodnutí předsedy AKČR č. 08 ve věci změny zástupců Plzeňského kraje 

v komisi Rady AKČR pro IZS (čj: 206-1/AKČR/2015) 

g) udělení záštity Asociace krajů ČR kulturní a společenské akci MISS GYPSY 2015, 

která se uskuteční 5. prosince 2015 v Ostravě (čj: 223-1/AKČR/2015) 

h) udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhům cestovního ruchu GO a 

REGIONTOUR 2016, které se uskuteční v termínu 14. až 17. ledna 2016 (čj: 239-

1/AKČR/2015) 

i) dopis předsedovi vlády a ministrovi financí s velmi naléhavou žádostí o 

dofinancování sociálních služeb ještě v letošním roce (čj: 240/AKČR/2015) 

j) dopis hlavnímu řešiteli připravovaného projektu UK v Praze s potvrzením zájmu o 

využití výsledků projektu „Hodnocení a modelování dostupnosti primární 

zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR“ (čj: 237-

1/AKČR/2015) 



  

  

k) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci pozměňovacího návrhu zákona č. 

248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje (čj: 236-1/AKČR/2015) 

l) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci nominace zástupců Asociaci krajů České 

republiky do Monitorovacího výboru Integrovaného regionálního operačního 

programu pro období 2014 – 2020 (čj: 230-1/AKČR/2015) 

m) dopis ministrovi dopravy ve věci nominace zástupce Asociace krajů ČR do Rady 

vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu (čj: 254-1/AKČR/2015) 

n) dopis ředitelce odboru realizace programů ESF MPSV ve věci nominace zástupců 

Asociace krajů České republiky do Programového partnerství pro komunitně 

vedený místní rozvoj Operačního programu Zaměstnanost (čj: 249-1/AKČR/2015) 

o) dopis generální ředitelce Svazu průmyslu a dopravy ČR ve věci projektu 

„Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých 

problémů v oblasti lidských zdrojů“ (čj: 173-2/AKČR/2015) 

p) dopis ministryni školství ve věci nominace zástupců Asociace krajů České 

republiky do Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 2014 – 2020 (čj: 86-2/AKČR/2015) 

q) dopis ministryni školství ve věci nominace zástupců Asociace krajů České 

republiky do pracovních skupin Monitorovacího výboru Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020 (čj: 86-3/AKČR/2015 

r) dopis předsedovi vlády a ministrovi financí ve věci poděkování za uvolnění 

finančních prostředků ve výší 720 mil. Kč určených na dofinancování sociálních 

služeb pro rok 2015 (čj: 279/AKČR/2015) 

s) dopis předsedovi vlády s požadavky krajů na státní rozpočet pro rok 2016 (čj: 

280/AKČR/2015) 

t) dopis náměstkyni ministryně práce a sociálních věcí ve věci nominace zástupce 

Asociace krajů České republiky do Výběrové komise Ministerstva práce a 

sociálních věcí pro Dotační program na podporu veřejně účelných aktivit 

seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností (čj: 263-

1/AKČR/2015) 

u) společný dopis se SMOČR ministrovi vnitra k otázce komunikace bezpečnostních 

složek se zástupci krajů a obcí v krizových a mimořádných situacích 

(čj:285/AKČR/2015) 

v) udělení záštity Asociace krajů ČR 24. ročníku odborné degustační soutěže Zlatý 

pohár PIVEX – PIVO 2016 a 3. ročníku soutěže Zlatý soudek PIVEX 2016, s 

odbornou garancí Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského Praha (čj: 281-

1/AKČR/2015) 

w) udělení záštity Asociace krajů ČR XXII. ročníku mezinárodní klavírní soutěže 

AMADEUS 2015, která se bude konat ve dnech 22. -24. října 2015 v Besedním 

domě v Brně (čj: 282-1/AKČR/2015) 



  

  

x) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci nominace zástupce Asociace krajů ČR 

do Oponentní skupiny pro Jednotné metodické prostředí (čj: 289-1/AKČR/2015) 

y) udělení záštity Asociace krajů ČR XXIV. ročníku dějepisné soutěže studentů 

gymnázií České republiky a Slovenské republiky, pořádanou Nadačním fondem 

Gaudeamus v Chebu dne 26. listopadu 2015 (čj: 224-1/AKČR/2015) 

z) udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Anketa Dobrovolní hasiči roku (čj: 

297-1/AKČR/2015) 

aa) udělení záštity Asociace krajů ČR soutěži Nejkrásnější náměstí či náves, 

pořádanou společností Magnus Regio s.r.o., s vyhlášením vítězů dne 24. listopadu 

2015 v Brně na odborné konferenci Moravské obce a města 2015 (čj: 177-

1/AKČR/2015) 

bb) dopis ministrovi průmyslu a obchodu ve věci podpory nadaných studentů a 

lidských zdrojů pro vědu a zaměstnavatelskou sféru z postsovětských zemí nebo 

z oblasti Balkánu (čj: 054-1/AKČR/2015) 

cc) dopis předsedovi vlády s informací o zcela zásadním a precedentním rozhodnutí 

soudu ve věci vydávání majetku církvím a náboženským společnostem dle zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými 

společnostmi (čj: 278-2/AKČR/2015) 

dd) dopis náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje se Závěrečnou zprávou o 

čerpání peněžitého daru na činnost pobočky Kanceláře AKČR ve výši 500 tis. Kč 

(čj:296-AKČR/2015) 

ee) dopis ministrovi vnitra ve věci nominace zástupce AKČR do dozorčí rady s.p. 

Česká pošta (čj: 302/AKČR/2015) 

ff) dopis předsedovi vlády ve věci přehledu soudních sporů vedených církvemi nebo 

náboženskými společnostmi proti jednotlivým krajům dle zákona č. 428/2012 Sb., 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 

některých zákonů (čj: 278-6/AKČR/2015) 

gg) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci připomínek AKČR k aktualizaci 

materiálu „Národní dokument k územní dimenzi (čj: 287-1/AKČR/2015) 

hh) Rozhodnutí předsedy AKČR č. 09 ve věci změny zástupců Ústeckého kraje 

v komisi Rady AKČR pro IZS (čj: 308-1/AKČR/2015) 

ii) udělení záštity Asociace krajů ČR Diplomatickému večeru států Gulf Business 

Council, který se uskuteční dne 17. září 2015 za účasti předních osobností 

z obchodní sféry Zálivu a České republiky (čj: 293-1/AKČR/2015) 

jj) dopis ministryni školství v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_15_004 pro 

projekty Smart Akcelerátorů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

období 2014 – 2020 (čj: 267-1/AKČR/2015) 

kk) dopis ministrovi zemědělství ve věci změny nominace náhradníka Asociace krajů 

ČR do Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 

2020 (019-3/AKČR/2015) 



  

  

ll) Rozhodnutí předsedy AKČR č. 10 ve věci změny zástupců Moravskoslezského 

kraje v komisi Rady AKČR pro IZS (čj: 321-1/AKČR/2015) 

mm) dopis místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace ve věci nominace 

zástupce Asociace krajů České republiky do Výboru pro digitální ekonomiku a 

kulturní a kreativní průmysly Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský 

růst (čj: 329-1/AKČR) 

nn) dopis náměstkovi pro řízení sekce evropských programů MMR ve věci nominace 

zástupců Asociace krajů České republiky do pracovních týmů Integrovaného 

regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, zřizovaných ke 

specifickým cílům IROP (čj: 312-1/AKČR/2015) 

oo) dopis primátorce hl. m. Prahy ve věci úpravy procentuálních podílů krajů na 

celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu 

na podporu sociálních služeb ve prospěch hl. m. Prahy (čj: 313-1/AKČR/2015) 

pp) udělení záštity Asociace krajů ČR pro Ocenění za nejnižší následky dopravní 

nehodovosti, které bude předáno na Silniční konferenci dne 21. října 2015 v Plzni 

(čj:288-2/AKČR/2015) 

 

qq) dopis ministrovi pro lidská práva ve věci identifikace problematicky pociťovaných 

legislativních oblastí z pohledu krajů (čj:131-3/AKČR/2015) 

 

rr) dopis hejtmana Šlajse v zastoupení předsedy AKČR panu ministrovi financí ve 

věci připomínek AKČR k návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí a 

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

řízení a kontrole veřejných financí (čj: 291-2/AKČR/2015) 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR   

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 207 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 4. června 2015 ve Vlčnově  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se 

konalo dne 4. června 2015 ve Vlčnově. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 208 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 14. – 15. května 2015 v Lipnici nad Sázavou 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 

ve dnech 14. – 15. května 2015 v Lipnici nad Sázavou. 

 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 209 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

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

které se konalo dne 4. června 2015 v Plzni 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou 

péči a cestovní ruch, které se konalo dne 4. června 2015 v Plzni, 

 

II. pověřuje Ing. Ladislava Kryštofa, radního Zlínského kraje, ke svému zastupování 

při spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 

 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 210 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které se konalo  

ve dnech 9. - 10. června 2015 v Jihlavě  

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu, které 

se konalo ve dnech 9. - 10. června 2015 v Jihlavě. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 211 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

 dne 9. června 2015 formou videokonference 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví, které se 

konalo dne 9. června 2015 formou videokonference, 

 

II. schvaluje dokumentaci Národního centra pro výměnu zdravotní dokumentace NIX 

ZD jako první verzi technického standardu výměny zdravotní dokumentace mezi 

zdravotnickými zařízeními krajů ČR, 
 

III. ukládá  
a) Komisi Rady Asociace krajů ČR pro informační technologie ve veřejné správě 

a Komisi Rady Asociace krajů ČR pro zdravotnictví průběžně aktualizovat 

standard NIX ZD, zejména pak prostřednictvím komunikace s příslušnou 

národní autoritou, zohlednit architekturu národní eHealth strategie a zajistit 

propagaci NIX ZD jako výměnné platformy vůči dalším zdravotnickým 

zařízením, 

b) Kraji Vysočina realizaci a provoz technické části NIX ZD, 

 

IV. doporučuje jednotlivým krajům aktivní přístup k NIX ZD a jeho využívání pro 

mezikrajskou výměnu zdravotnických dat. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 212 

ze dne: 18. září 2015 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro prevenci kriminality a Integrovaný záchranný 

systém, které se konalo dne 11. června 2015 v Brně 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro prevenci 

kriminality a Integrovaný záchranný systém, které se konalo dne 11. června 2015 

v Brně, 

 

II. souhlasí s variantou II. návrhu Ministerstva vnitra ČR na zřízení nového dotačního 

programu „Zlepšení podmínek výkonu služby jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí“, tzn. přidělení účelové investiční dotace obcím cestou krajů, při zohlednění 

připomínek vzešlých z jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro prevenci 

kriminality a Integrovaných záchranný systém: 

a) ponechat krajům a obcím možnost zvolit si v plné výši k čemu dotaci v rámci 

pomoci jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí použijí (stavební 

úpravy/nákup techniky/kombinace), 

b) finanční model projektu tvoří z 50% podíl státu, z 50% přispívají kraj a města a 

obce v daném teritoriu na základě vzájemné dohody, 

 

III. zmocňuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška vyvolat jednání k možnosti 

samostatné legislativní úpravy dobrovolné požární ochrany za účasti zástupců 

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Svazu měst a obcí ČR a 

Ministerstva vnitra ČR. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 213 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 12. června 2015 ve Velimi 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo 

dne 12. června 2015 ve Velimi. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 214 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 15. června 2015 v Plzni  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo 

dne 15. června 2015 v Plzni, 

 

II. souhlasí  
a) s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro 24. ročník dějepisné 

soutěže studentů gymnázii České a Slovenské republiky, která se uskuteční 

26. listopadu 2015 v Chebu, 

b) s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro 6. ročník celostátního 

soutěžního festivalu pro handicapované Nad oblaky aneb Každý může být 

hvězdou 2015, který se uskuteční 14. října 2015 v Olomouci, 

c) s poskytnutím 30 dárkových balíčků s reklamními předměty AKČR pro 

oceněné účastníky XXII. ročníku mezinárodní klavírní soutěže AMADEUS 

konané ve dnech 22. - 24. října 2015 v Brně, 

 

III. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Bc. Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR 

smlouvu o propagaci AKČR na akce uvedené v bodě II., 

 

IV. vydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového oboru VOŠ 82-42-N/.. 

Konzervátorství a restaurátorství (Muzejní konzervace památek ze dřeva) do rejstříku 

škol a školských zařízení pro školu Střední škola umělecká a řemeslná, Nový Zlíchov 

1063/1, 150 00 Praha 5, 

 

V. nevydává souhlasné stanovisko  

a) k žádosti o zapsání nového oboru 41-46-M/01 Lesnictví pro školu Střední 

škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Náměstí Svobody 318, 696 

81 Bzenec, do rejstříku škol a školských zařízení, 

b) k žádosti o zapsání nového oboru  82-41-M/11 Design interiérů pro školu SOŠ 

a SOU, U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno, do rejstříku škol a školských 

zařízení. 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 215 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 18. června  2015 v Lokti  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které 

se konalo dne 18. června 2015 v Lokti. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 216 

ze dne: 18. září 2015 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo  

dne 30. června 2015 ve Velkých Karlovicích 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální věci, 

které se konalo dne 30. června 2015 ve Velkých Karlovicích, 

 

II. schvaluje stanovisko Asociace krajů ČR k reformě psychiatrické péče,  

 

III. žádá  
a) vládu ČR o uvolnění dotace ze státního rozpočtu na sociální služby pro rok 

2016 v minimální výši 8,9 mld. Kč při předpokládaném navýšení platů 

zaměstnanců o 3% , pro kraje  a hl. m. Prahu,   

b) Ministerstvo zdravotnictví ČR o začlenění Bc. Miloslava Čermáka, 1. 

místopředsedu Komise Rady AKČR pro sociální věci a náměstka hejtmana 

Karlovarského kraje jako člena a Mgr. et. Bc. Petra Krčála, radního Kraje 

Vysočina jako náhradníka do pracovní skupiny k financování reformy 

psychiatrické péče, 

c) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, aby zajištění činností sociálně-právní 

ochrany dětí, které vykonávají krajské úřady, bylo řešeno formou účelové 

dotace, 

 

IV. pověřuje Oldřicha Bubeníčka, předsedu Komise AKČR pro sociální věci a hejtmana 

Ústeckého kraje, a Bc. Miloslava Čermáka, 1. místopředsedu Komise AKČR pro 

sociální věci a náměstka hejtmana Karlovarského kraje, přípravou memoranda mezi 

AKČR a SMO ČR k Dostupnému (Sociálnímu) bydlení a řešení problematiky 

doplatku na bydlení v rámci novely zákona o hmotné nouzi. 

 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 217 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 16. - 17. července 2015 v Praze  

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 

ve dnech 16. - 17. července 2015 v Praze. 

 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 218 

ze dne: 18. září 2014 

 

Výroční zpráva Asociace krajů České republiky za rok 2014 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje Výroční zprávu Asociace krajů České republiky za rok 2014,  

 

II. ukládá Radku Polmovi, řediteli Kanceláře Asociace krajů ČR, zajistit vydání 

Výroční zprávy Asociace krajů České republiky za rok 2014, její distribuci 

významným partnerům a zveřejnění na webových stránkách AKČR. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 219 

ze dne: 18. září 2015 

 

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

dne 26. a 27. srpna 2015 v Nových Dvorech  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí   
a) Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zemědělství, které se konalo dne 26. 

a 27. srpna 2015 v Nových Dvorech, 

b) představení mezinárodního veletrhu Gastro Fair Vino & Delikatesy 2016, který 

se koná 26. – 28. 4. 2016 v Praze-Holešovicích a nabídku možnosti prezentace 

nejlepších výrobků krajů, 

 

II. vyzývá Ministerstvo zemědělství ČR k úpravě podmínek pro poskytování dotací 

z programů společnosti Podpůrný garanční a lesnictví fond a.s. a z operačního 

programu Rybářství (2014 – 2020) tak, aby žadatelé o podporu byli rozšířeni o školy 

a školní organizace hospodařící v lesní a rybářské výrobě na majetcích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení a spolků s právní subjektivitou, 

krajů, obcí nebo jejich svazků. 
 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 220 

ze dne: 18. září 2015 

 

 

Závěry korespondenčního hlasování Komise AKČR pro informační technologie ve veřejné 

správě, které se konalo dne 3. července 2015 

  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí závěry korespondenčního hlasování Komise AKČR pro informační 

technologie ve veřejné správě, které se konalo dne 3. července 2015. 

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje text aktualizovaného Memoranda o spolupráci, podpoře a poskytování 

informací mezi Asociací krajů ČR a Hospodářskou komorou ČR,  

 

II. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu AKČR, k podpisu Memoranda o 

spolupráci, podpoře a poskytování informací mezi Asociací krajů ČR a Hospodářskou 

komorou ČR. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 221 

ze dne: 18. září 2015 

 

Memorandum spolupráci, podpoře a poskytování informací  

mezi Asociací krajů ČR a Hospodářskou komorou ČR 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí rezignaci Ing. Jiřího Rozbořila na funkci předsedy Komise Rady 

AKČR pro dopravu,  

 

II. pověřuje JUDr. Michala Haška, předsedu AKČR, vedením Komise Rady AKČR pro 

dopravu. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 222 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

Změna v řízení odborného orgánu Rady Asociace krajů ČR 



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 223 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

Přistoupení Asociace krajů České republiky k Národnímu centru energetických úspor, z. s. 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí informaci o možnosti stát se členem spolku Národní centrum 

energetických úspor, z. s., IČO 04460286, 

 

II. schvaluje 
a) záměr AKČR stát se členem spolku Národní centrum energetických úspor, z. s., 

IČO 04460286, 

b) členský příspěvek AKČR pro rok 2016 do Národního centra energetických úspor, 

z. s., IČO 04460286, ve výši 200 tis. Kč, 

c) nominaci Miroslava Nováka, místopředsedu Rady AKČR a hejtmana 

Moravskoslezského kraje, jako zástupce AKČR ve Správní radě Národního centra 

energetických úspor, z. s., IČO 04460286, 

d) nominaci Ing. Tomáše Kotyzy, ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje, jako zástupce AKČR na Valné hromadě Národního centra energetických 

úspor, z. s., IČO 04460286, 

e) nominaci Bc. Radka Polmy, ředitele Kanceláře Asociace krajů ČR, jako zástupce 

(náhradníka) AKČR na Valné hromadě Národního centra energetických úspor, z. 

s., IČO 04460286, 

 

III. souhlasí se stanovami spolku Národní centrum energetických úspor, z. s., 

IČO 04460286, 

 

IV. ukládá Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, aby zajistil veškeré správní 

úkony spojené se vstupem AKČR do Národního centra energetických úspor, z. s. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje záměr projektu Bezpečné Česko,  

 

II. pověřuje Komisi Rady AKČR pro Integrovaný záchranný systém zpracováním 

konceptu zadání projektu ve spolupráci s odbornými poradci gen. Ing. Andorem 

Šándorem a Ing. Josefem Fiřtem, 

 

III. ukládá Komisi Rady AKČR pro Integrovaný záchranný systém průběžně informovat 

Radu AKČR o realizaci projektu. 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 224 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

Projekt Bezpečné Česko 



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 225 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

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

 v období od 11. září do 11. listopadu 2015 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 

a) dopis náměstkovi ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti ve věci vodní 

záchranné služby (čj: 202-16/AKČR/2015) 

b) dopis SŠUAR Praha 5 ve věci vydání stanoviska AKČR k posouzení zařazení 

studijního oboru vyššího vzdělávaní 82-42-N/.. Konzervátorství a restaurátorství 

(Muzejní konzervace památek ze dřeva) (čj: 205-1/AKČR/2015) 

c) dopis SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno ve věci vydání stanoviska AKČR k posouzení 

zařazení studijního oboru vyššího vzdělávaní 82-41-M/11 Design interiérů (čj: 235-

1/AKČR/2015 

d) dopis předsedovi vlády ČR ve věci aktualizace údajů týkající se soudních sporů 

vedených církvemi nebo náboženskými společnostmi proti jednotlivým krajům dle 

zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi a o změně některých zákonů ke dni 30. září 2015 (čj: 278-

9/AKČR/2015) 

e) udělení záštity Asociace krajů ČR konferenci Hejtmani, starostové a primátoři mezi 

paragrafy (čj: 309-1/AKČR/2015) 

f) dopis ministryni školství ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů České 

republiky do Meziresortní pracovní skupiny pro podporu nadání (čj: 328-

1/AKČR/2015) 

g) dopis řediteli odboru analytického Kanceláře prezidenta ve věci přípravy projektu 

vodního koridoru Dunaj - Odra – Labe a doplnění jmen krajských koordinátorů (čj: 

339-1/AKČR/2015) 

h) dopis předsedovi Rady vlády pro informační společnost ve věci nominace zástupců 

Asociace krajů České republiky do Pracovní skupiny pro prostorové informace (čj: 

346/AKČR/2015) 

i) dopis předsedovi vlády ČR ve věci spolupráce při vyhodnocení Strategického rámce 

udržitelného rozvoje České republiky (čj: 352-1/AKČR/2015) 

j) o udělení záštity Asociace krajů ČR sedmému ročníku celostátní soutěže Žena 

regionu (čj: 356-1/AKČR/2015) 



  

  

k) udělení záštity Asociace krajů ČR celorepublikové kampani TÝDEN RANÉ PÉČE 

(čj: 359-1/AKČR/2015) 

l) udělení záštity Asociace krajů ČR čtvrtému ročníku ankety Kraj mého srdce 2015 

(čj: 372-1/AKČR/2015) 

m) dopis ministryni školství ve věci potvrzení zástupce Asociace krajů ČR v Národní 

radě pro kvalifikace (čj: 386-1/AKČR/2015) 

n) udělení záštity Asociace krajů ČR VII. ročníku gastronomického festivalu GRAND 

RESTAURANT FESTIVAL (čj: 392-1AKČR/2015) 

o) dopis výkonnému místopředsedovi Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

ve věci nominace zástupkyně AKČR do Výboru zástupců resortů a institucí Rady 

vlády pro koordinaci protidrogové politiky (čj: 393-1/AKČR) 

p) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci změny stávající nominace zástupců AKČR 

do Pracovní skupiny k problematice veřejné podpory zřízené dle Rozhodnutí ministra 

pro místní rozvoj č. 127/2013 ze dne 9. října 2013 (čj: 394/AKČR/2015) 

q) Rozhodnutí č. 11 předsedy Rady Asociace krajů ČR ve věci změny zástupce 

Středočeského kraje v Komisi Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu (čj: 

401-1/AKČR/2015) 

r) dopis náměstkovi generálního ředitele HZS ČR ve věci nominace zástupkyně AKČR 

do pracovní skupiny – optimalizace stanic první pomoci Vodní záchranné služby 

ČČK (čj: 405-1/AKČR/2015) 

s) udělení záštity Asociace krajů ČR akci Dny teplárenství a energetiky 2016 (čj: 409-

1/AKČR/2015) 

t) dopis ministryni pro místní rozvoj ve věci připomínek AKČR k novele zákona č. 

256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů (čj: 411/AKČR/2015) 

u) dopis Úřadu vlády ČR ve věci nominace zástupkyně AKČR do Odborné skupiny 

Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro koncepční řešení problematiky 

života osob s poruchou autistického spektra (čj: 415-1/AKČR/2015) 

v) udělení záštity Asociace krajů ČR odborné konferenci Moravské obce a města 2015 

(čj: 417-1/AKČR/2015) 

w) udělení záštity Asociace krajů ČR připravované publikaci Městská heraldika Čech, 

Moravy a Slezska (čj: 425-1/AKČR/2015) 

x) udělení záštity Asociace krajů ČR sportovním projektům Kolo pro život a Stopa pro 

život (čj: 426-1/AKČR/2015) 

y) dopis předsedovi Rady vlády pro informační společnost ve věci nominace zástupců 

AKČR do pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro národní 

koordinaci rozvoje sítí nové generace (čj: 436-1/AKČR/2015) 

z) dopis ministrovi životního prostředí ve věci financování péče o lokality soustavy 

Natura 2000 (čj: 440/AKČR/2015) 

aa) Rozhodnutí č. 12 předsedy Rady Asociace krajů ČR ve věci změny zástupce 

Plzeňského kraje v Komisi Rady AKČR pro zdravotnictví (čj: 443-1/AKČR/2015) 

  



  

  

 

bb) dopis předsedovi Senátu a předsedům senátorských klubů ve věci žádosti o vyslovení 

podpory vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o 

rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a 

některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění schváleném 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 23. října 2015 (čj: 

449/AKČR/2015). 

 
 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR  

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 226 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě,  

které se konalo dne 7. září 2015 v Mikulově 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí  
a) Zápis z jednání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné 

správě, které se konalo dne 7. září 2015 v Mikulově, 

b) výsledky korespondenčního hlasování Komise Rady AKČR pro informační 

technologie ve veřejné správě, které se konalo dne 12. srpna 2015, 

 

II. žádá ministra průmyslu a obchodu o zohlednění připomínek krajů uplatněných 

v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona o opatřeních ke 

snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o 

změně některých souvisejících zákonů do připravované nové verze návrhu zákona,  

 

III. doporučuje krajům ve věci dopadů zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti, 

a) plošné zařazení informačních systémů uvedených v příloze do kategorie 

významných informačních systémů (VIS) v případě naplnění dopadových 

určujících kritérií dle § 4 vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných 

informačních systémech a jejich určujících kritériích,  

b)  postupovat dle doporučení a metodiky Národního bezpečnostního úřadu u 

všech ostatních informačních systémů. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 227 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu,  

které se konalo dne 11. září 2015 v Ústí nad Labem 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a 

legislativu, které se konalo dne 11. září 2015 v Ústí nad Labem, 
 

II. žádá Poslaneckou sněmovnu PČR o zohlednění pozměňovacích návrhů Senátu PČR 

ve věci vypuštění ustanovení týkající se obligatorního vázání účinnosti smluv na 

jejich zveřejnění v systému registru smluv z návrhu zákona o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 228 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

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

které se konalo dne 16. září 2015 ve Dvoře Králové nad Labem 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro kulturu, památkovou 

péči a cestovní ruch, které se konalo dne 16. září 2015 ve Dvoře Králové nad Labem, 

 

II. žádá  
a) ministerstvo kultury o navýšení prostředků v programu ISO, pro podporu ochrany 

movitého kulturního dědictví uchovávaného v muzeích a galeriích ČR, 

b) ministerstvo pro místní rozvoj o společné jednání ke statutu a jednacímu řádu 

zřizovaných regionálních kolegií cestovního ruchu,  

 

III. pověřuje Ing. Miloše Peteru, předsedu Komise Rady AKČR pro kulturu a cestovní 

ruch a hejtmana Středočeského kraje, jednáním dle bodu II. s ministerstvem kultury a 

ministerstvem pro místní rozvoj.  

 

 

 

 
 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 229 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AK ČR pro životní prostředí, které se konalo  

dne 17. září 2015 v Lednici 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které 

se konalo dne 17. září 2015 v Lednici, 
 

II. žádá ministerstvo životního prostředí, aby v rámci následných výzev, z nichž budou 

kraje oprávněny čerpat finanční podporu pro realizaci opatření pro zajištění péče o 

lokality soustavy Natura 2000, byla maximální výše podpory stanovena na 100 %, 
 

III. pověřuje Miroslava Nováka, předsedu Komise Rady AKČR a hejtmana 

Moravskoslezského kraje, aby tento požadavek komunikoval s ministerstvem 

životního prostředí. 

 

 

 

  

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 230 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  

ve dnech 1. - 2. října 2015 v Dolní Vltavici  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo 

ve dnech 1. - 2. října 2015 v Dolní Vltavici.  

 

 

 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 231 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

Příspěvek na výkon státní správy 2003 - 2014 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí zprávu týkající se příspěvku na výkon státní správy resp. výše 

úhrady na výkon státní správy, 

 

II. zastává názor, že výše příspěvku, která na základě skutečných a prokazatelných 

zjištění pokrývá 65,69 % skutečných průměrných nákladů na výkon státní správy 

všech krajů, je nedostatečná, 

 

III. žádá vládu České republiky, aby zohlednila nedostatečnou úhradu nákladů na 

výkon státní správy krajů v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017, 

 

IV. zmocňuje  
a) předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška, aby s tímto usnesením Rady 

AKČR seznámil předsedu vlády ČR a ministra vnitra,  

b) JUDr. Věru Vojáčkovou, MPA, ředitelku Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje, a Ing. Romana Rokůska, ředitele Krajského úřadu Karlovarského 

kraje, aby detailní analýzu projednali s Mgr. Janu Vildumetzovou, 

náměstkyní ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy, 

 

V. ukládá Grémiu ředitelů krajských úřadů dále sledovat předmětnou problematiku, 

vyhodnocovat ji a pravidelně informovat o vývoji Radu AKČR ve 3. čtvrtletí 

každého roku.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 232 

ze dne 20. listopadu 2015 

 
Zákonná povinnost zpracovávat hodnocení dopadů regulace (RIA)  

z důvodu promítnutí nákladů na výkon státní správy 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí zprávu Zákonná povinnost zpracovávat hodnocení dopadů 

regulace (RIA) z důvodu promítnutí nákladů na výkon státní správy, 

 

II. žádá vládu České republiky, aby zavedla zákonnou povinnost zpracovat při 

tvorbě nových právních předpisů vždy hodnocení dopadů regulace (RIA), které v 

sobě obsahuje zpracování analýzy vycházející z Metodiky stanovení plánovaných 

nákladů na výkon státní správy, dle zákonem stanovených parametrů, 

 

III. ukládá Grémiu ředitelů krajských úřadů prostřednictvím zpracovatele zprávy 

zpracovat pro Radu AKČR návrh na doplnění legislativy ČR tak, aby se RIA 

stala hodnověrným a správným podkladem legislativních procesů, 

 

IV. zmocňuje předsedu Rady AKČR JUDr. Michala Haška, aby s tímto usnesením 

Rady AKČR seznámil předsedu vlády ČR. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 233 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

Příprava novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu připomínkování novely zákona 

č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, 

 

II. žádá Parlament České republiky, aby při svém jednání zohlednil zásadní 

připomínky krajů k připravované novele zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším 

kontrolním úřadu, které byly uplatněny v rámci připomínkového řízení, zejména 

otázku zásahu do ústavně zaručeného práva územních samosprávných celků na 

samosprávu a otázku absence analýzy systému kontrolních činností na všech 

úrovních veřejné správy s cílem odstranění duplicit realizovaných kontrol u 

územních samosprávných celků, 

 

III. zmocňuje Miroslava Nováka k uplatnění připomínek krajů v rámci probíhajícího 

legislativního procesu.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 234 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Řídícího výboru regionů AKČR, který se konal  

dne 6. října 2015 v Stříteži u Jihlavy 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Řídícího výboru regionů AKČR, které se konalo 

dne 6. října 2015 v Stříteži u Jihlavy. 

 

  

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 235 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci,  

které se konalo dne 14. září 2015 v Olomouci 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí  
a) Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální věci, které se konalo dne 

14. září 2015 v Olomouci, 

b) informaci ministerstva práce a sociálních věcí o rozdělení částky 8,57 mld. Kč 

na dotace pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 dle podílu 

směrných čísel tak, jak je stanoví zákon o sociálních službách, 

 

II. požaduje  
a) navýšení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 – MPSV 

ISPROFIN státního rozpočtu ČR za rok 2016 o částku 300 mil. Kč, vzhledem 

k nutnosti rekonstruovat a vybudovat nové kapacity sociálních služeb, a 

omezit tak rozvoj neregistrovaných sociálních služeb, z důvodu nemožnosti 

financovat investice do vybraných sociálních služeb z Integrovaného 

regionálního operačního programu, 

b) navýšení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 – MPSV 

Neinvestiční nedávkové transfery státního rozpočtu ČR za rok 2016 o částku 

200 mil. Kč, vzhledem k potřebnosti obnovit a rozvíjet sociální práci v 

souladu s § 102 a 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v 

platném znění,  

 

III. požaduje zařazení odbornosti 913 Všeobecná sestra v sociálních službách do 

úhradové vyhlášky na rok 2016, a to za následujících podmínek: 

a) pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) a 

e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se stanoví výše 

úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou 

bodu ve výši 1,02 Kč a celková výše úhrady poskytovateli za výkony bude 

nejméně 103 % roku 2015, 

b) měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši 103 % průměrné 

měsíční zálohy roku 2015, 

  



  

  

 

 

IV. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč na propagaci v rámci akce 

Festival očima generací 2016, 

 

V. ukládá Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem AKČR 

smlouvu o propagaci na akci uvedenou v bodě IV. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 236 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů, které se konalo  

dne 14. října 2015 ve Dvoře Králové  

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování a majetek 

krajů, které se konalo dne 14. října 2015 ve Dvoře Králové, 

 

II. souhlasí s  převodem  prosincové tranše daně z příjmu právnických osob až po 

obdržení plné výše záloh této daně a jejím vyplácení ještě v prosinci daného roku 

s tím, že tento postup bude uplatňován i v následujících obdobích.   

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 237 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis z jednání Revizní komise Rady AKČR, které se konalo  

dne 19. října 2015 v Hradci Králové 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

a) informaci o čerpání rozpočtu Asociace krajů ČR na rok 2015, 

b) informaci o vypořádání projektů AKČR spolufinancovaných z fondů EU, 

c) informaci ke kontrolám kontrolních orgánů k projektů AKČR 

spolufinancovaných z fondů EU.  

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 238 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo ve   

dnech 4. - 5. listopadu 2015 v Karlových Varech 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se 

konalo ve dnech 4. - 5. listopadu 2015 v Karlových Varech, 

 

II. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro 3. ročník projektu České 

filharmonie „Společný orchestr“ se žáky ZUŠ a koncertu dne 15. 4. 2016 

v Rudolfinu s přímým přenosem Českého rozhlasu, 

 

III. ukládá řediteli Kanceláře AKČR Bc. Radku Polmovi uzavřít jménem AKČR 

smlouvu o propagaci AKČR na akce uvedené v bodě II., 

 

IV. vydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového unikátního oboru do 

rejstříku škol u níže uvedených škol:  

a) Střední průmyslová škola stavební, Komenského sady 257, 751 31 Lipník nad 

Bečvou, pro obor 82-41-M/05 Grafický design,  

b) Vyšší odborná škola restaurátorská, s.r.o., Alšovo nám. 75, Písek 397 01, pro 

obor 82-42-N/.. Restaurování historických dopravních prostředků,  

c) Gymnázium bratří Čapků a První české soukromé střední odborné učiliště s.r.o., 

Trhanovské náměstí 129/8, Praha 10, 102 00, pro obor 82-51-H/05 Vlásenkář a 

maskér, 

d) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 pro 

obor 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, Interiérový design, 

e) ScholastikA, spol. s r.o., Schnirchova 662/22, Praha 7, 170 00, pro obor 82-41-

N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, 

 

V. nevydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového unikátního oboru do 

rejstříku škol u níže uvedených škol:  

a) Taneční konzervatoř Ballet Art s.r.o., Murgašova 1273/5, Praha 4 – Krč, 142 00, 

pro obor 82-46-M/01 Tanec-konzervatoř – uměním pomáhat, pobočka 

v Karlových Varech, 

b) škola Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké 

tvorby, s.r.o., Machkova 1646, Praha 4, 149 00, pro obor 82-41-M/11 Design 

interiérů,  

  



  

  

 

c) Střední škola Náhorní, U Měšťanských škol 525/1, Praha 8, 182 00, pro obor 

82-41-M/11 Design interiérů 

 

 

 

 
 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 239 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Projekt Vzdělávání pracovníků veřejné správy,  

kteří komunikují v rámci své pracovní náplně s osobami se zdravotním postižením 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí záměr Národní rady osob se zdravotním postižením na realizaci 

projektu „Vzdělávání pracovníků veřejné správy, kteří komunikují v rámci své 

pracovní náplně s osobami se zdravotním postižením“, 

 

II. schvaluje partnerství Asociace krajů České republiky v projektu uvedeném v bodě 

I., 

 

III. doporučuje krajům proškolení svých pracovníků v projektu uvedeném v bodě I.,  

 

IV. pověřuje předsedu Rady JUDr. Michala Haška k podpisu prohlášení o partnerství 

s Národní Radou osob se zdravotním postižením na realizaci projektu uvedeném 

v bodu I. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 240 

ze dne: 20. listopadu 2015 

 

 

Memorandum o spolupráci při vyrozumívání zástupců obcí a krajů o událostech 

ovlivňujících bezpečnostní situaci na území obce nebo kraje 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje text Memoranda o spolupráci při vyrozumívání zástupců obcí a krajů o 

událostech ovlivňujících bezpečnostní situaci na území obce nebo kraje, 

 

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

spolupráci při vyrozumívání zástupců obcí a krajů o událostech ovlivňujících 

bezpečnostní situaci na území obce nebo kraje 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 241 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

Legislativně – technická analýza možných opatření proti poškozování silnic 2. a 3. třídy  

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí zpracovanou Legislativně – technickou analýzu možných opatření 

proti poškozování silnic 2. a 3. třídy zpracovanou Kanceláří AKČR na základě 

usnesení Rady AKČR č. 205 z  8. září 2015, 

 

II. doporučuje krajům využít poznatky a závěry z analýzy uvedené v bodě č. I při 

svém postupu v zavádění opatření proti poškozování silnic 2. a 3. třídy.  

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  



  

  

 

USNESENÍ 

 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 242 

ze dne 20. listopadu 2015 

 

 

Memorandum s Českou poštou, s. p. k projektu Pošta Partner 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. schvaluje text Memoranda k projektu Pošta Partner mezi Asociací krajů ČR a 

Českou poštou, s. p.,  

 

II. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR, k podpisu Memoranda 

k projektu Pošta Partner mezi Asociací krajů ČR a Českou poštou, s. p. 

 

 

 

 

JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. podporuje  
a) vládu ČR v dosavadním řešení migrační krize a doporučuje koordinovaný 

postup států Visegrádské skupiny (V4),  

b) ministra vnitra Milana Chovance v požadavcích na navýšení tabulkových počtů 
policistů a hasičů a požadavcích na investice a financování profesionálních i 
dobrovolných složek Integrovaného záchranného systému. 

 

 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 

Asociace krajů ČR 

  

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 243 

ze dne: 13. ledna 2016 

 

Podpora řešení migrační krize   



 

 

 
 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

a) dopis členům Rady AKČR v souvislosti se soudními spory vedenými církvemi 
nebo náboženskými společnostmi proti jednotlivým krajům (čj: 278-
10/AKČR/2015) 

 
b) udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Společný orchestr České filharmonie a 

žáků základních uměleckých škol (čj: 286-1/AKČR/2015) 
 
c) dopis náměstkovi ministra financí ve věci vypořádání připomínek k návrhům 

zákona o řízení a kontrole veřejných financí (čj: 291-4/AKČR/2015) 
 
d) udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Festival OČIMA GENERACÍ 2016 (čj: 

334-1/AKČR/2015) 
 
e) dopis řediteli školy SPŠ stavební ve věci posouzení zařazení studijního oboru 

vyššího vzdělávaní 82-41-M/05 Grafický design (čj: 336-1/AKČR2015) 
 

f) dopis ředitelce Gymnázia bratří Čapků ve věci posouzení zařazení studijního oboru 
vyššího vzdělávaní 82-51-H/05 Vlásenkář a maskér (čj: 368-1/AKČR/2015) 

 

g) dopis řediteli školy VOŠ restaurátorská ve věci posouzení zařazení studijního oboru 
vyššího vzdělávaní 82-42-N/.. Restaurování historických dopravních vozidel (čj: 
383-1/AKČR/2015) 

 

h) dopis ředitelce školy Michael SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby ve věci 
posouzení zařazení studijního oboru vyššího vzdělávaní 82-41-M/11 Design 
interiérů (čj: 388-1/AKČR/2015) 

 
i) udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Obědy pro děti (čj: 402-1/AKČR/2015) 
 

j) udělení záštity Asociace krajů ČR projektu Galerie Talentů – Kraje České 
republiky očima dětí (čj: 408-1/AKČR/2015) 

 

k) dopis náměstkovi ministra zdravotnictví ve věci nominace zástupců Asociace krajů 
České republiky do Pracovní skupiny pro lékařskou pohotovostní službu (čj: 428-
1/AKČR/2015) 

 

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 244 
ze dne: 26. února 2016 

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

 v období od 11. listopadu 2015 do 18. února 2016 
   



  

  

l) udělení záštity Asociace krajů ČR XIX. ročníku konference Internet ve státní 
správě a samosprávě - ISSS 2016 (čj: 438-1/AKČR/2015) 

 

m) dopis řediteli školy VOŠ SPŠ Šumperk ve věci posouzení zařazení studijního oboru 
vzdělávaní 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, název vzdělávacího 
programu Interiérový design (čj: 454-1/AKČR/2015) 

 
n) dopis ministru zdravotnictví ve věci vyjádření Asociace krajů ČR k převodu 

dětských domovů pro děti do 3 let věku, zřizovaných podle zákona o 
zdravotnických službách, z gesce ministerstva zdravotnictví do gesce ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy (čj: 456-1/AKČR/2015) 

 

o) dopis předsedovi Sdružení místních samospráv ČR ve věci novely zákona o 
rozpočtovém určení daní, kterou aktuálně projednává Senát Parlamentu ČR (čj: 
464-1/AKČR/2015) 

p) udělení záštity Asociace krajů ČR pro mezinárodní veletrh horských technologií 
InterMountain 2016 (čj: 465-1/AKČR/2015) 

 
q) dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci nominaci zástupce Asociace krajů 

České republiky do pracovní skupiny k přípravě zákona o sociálním bydlení (čj: 
469-1/AKČR/2016) 

 
r) Národní dohoda v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního 

dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ – 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (čj: 475/AKČR/2015) 

 
s) dopis ministrovi pro lidská práva ve věci plánu legislativních prací vlády na rok 

2016 (čj: 478/AKČR/2016) 
 
t) dopis předsedovi vlády ve věci stanoviska AKČR k materiálu - Informace o 

systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků 
(čj: 481-1/AKČR/2015) 

 
u) udělení záštity Asociace krajů ČR výstavě České památky v Paříži 2016 (čj: 482-

1/AKČR/2015) 
 
v) udělení záštity Asociace krajů ČR výstavě Architektura pro korunu: Lidé a 

architektura v době Karla VI. 2016 (čj: 483-1/AKČR/2015) 
 

w) dopis náměstkovi ministryně pro místní rozvoj ve věci nominace zástupců Asociace 
krajů České republiky do pracovní skupiny k zadávání veřejných zakázek na 
dopravní obslužnost v regionech (čj: 488-1/AKČR/2015) 

 

x) Smlouva o užití výsledku k projektu Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím 
pokročilých simulací davové dynamiky a požáru mezi AKČR a VUT v Brně (čj: 
493/AKČR/2015) 

 

y) dopis generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru ve věci nominace 
zástupců Asociace krajů České republiky do Komise pro udělování dotací pro 
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (čj: 510-1/AKČR/2015) 

 



  

  

z) dopis řediteli odboru ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií 
Ministerstva kultury ve věci nominace zástupců Asociace krajů České republiky do 
Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na evidenci a dokumentaci 
movitého kulturního dědictví (čj: 511-1/AKČR/2015) 

 

aa) dopis náměstkyni ministryně školství ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů 
ČR do výběrové komise Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol (čj: 
518-1/AKČR/2015) 

 

bb) dopis řediteli odboru památkové péče na Ministerstvu kultury ve věci nominace 
zástupkyně Asociace krajů České republiky do Ústřední komise pro Program 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro 
rok 2016 (čj: 534-1/AKČR/2015) 

 
cc) udělení záštity Asociace krajů ČR 20. ročníku „Soutěžní přehlídky stavebních 

řemesel SUSO" (čj: 537-1/AKČR/2015) 
 

dd) udělení záštity Asociace krajů ČR mezinárodní soutěži Mladí fotografují památky 
(čj: 002/AKČR/2016) 

 

ee) udělení záštity Asociace krajů ČR soutěži Památka roku 2015 (čj: 
003/AKČR/2016) 

 

ff) 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  

 

gg) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky: číslo: 2/2016 ze dne 
15. ledna 2016 - Změny v řízení odborných orgánů Rady Asociace krajů ČR  

 

hh) 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  

 

ii) 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  

 

jj) 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 

 

kk) 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  

 

ll) 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 

 



  

  

mm) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 8/2016 ze dne: 
15. ledna 2016 - Partnerství se zájmovým sdružením Cesta za snem  

 

nn) Rozhodnutí předsedy Rady Asociace krajů České republiky číslo: 9/2016 ze dne: 
15. ledna 2016 - Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 

 

oo) 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 

 

pp) udělení záštity Asociace krajů ČR patnáctému ročníku soutěže o nejlepší webové 
stránky knihoven BIBLOWEB 2016 (čj: 008-1/AKČR/2016) 

 

qq) dopis předsedovi vlády ve věci aktualizace údajů týkající se soudních sporů 
vedených církvemi nebo náboženskými společnostmi proti jednotlivým krajům dle 
zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi a o změně některých zákonů, resp. dle zákona č. 298/1990 Sb., ke dni 
31. prosince 2015 (011-1/AKČR/2016) 

 

rr) dopis ministrovi dopravy v záležitosti vyjasnění problematiky právní povahy 
pozemních komunikací včetně komunikací účelových (čj: 016/AKČR/2016) 

 

ss) dopis ředitelce odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR ve 
věci nominace zástupkyně Asociace krajů České republiky do pracovní skupiny pro 
Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání (čj: 021-1/AKČR/2016) 

 

tt) dopis řediteli Státního fondu dopravní infrastruktury ve věci nominace zástupců 
Asociaci krajů České republiky do Hodnotitelské komise (čj: 022-1/AKČR/2016) 

 

uu) dopis řediteli odboru středního a vyššího školství a institucionální výchovy MŠMT 
ve věci nominace zástupců Asociace krajů České republiky do Pracovní skupiny 
pro novou koncepci domovů mládeže (čj: 023-1/AKČR/2016) 

 

vv) udělení záštity Asociace krajů ČR 18. ročníku soutěže ZLATÝ ERB 2016 o 
nejlepší webové stránky měst a obcí (čj: 027-1/AKČR/2016) 

 

ww) dopis řediteli odboru ochrany movitého kulturního dědictví muzeí a galerií MKČR 
ve věci nominace zástupkyně Asociace krajů České republiky do hodnotící komise 
dotačního programu na podporu kulturních aktivit konaných u příležitosti 700. 
výroční narození Karla IV. (čj: 030-1/AKČR/2016) 

 

xx) udělení záštity Asociace krajů ČR čtvrtému ročníku projektu Handy cyklo maraton 
2016 (čj: 032-1/AKČR/2016) 

 

yy) udělení záštity Asociace krajů ČR XXIII. ročníku mezinárodní klavírní soutěže 
AMADEUS 2016 (čj: 033-1/AKČR/2016) 

 

zz) dopis ministrovi dopravy ve věci vyjádření krajských samospráv k materiálu 
s názvem „Návrh dalšího postupu zajištění údržby silnic I. třídy po 1. 5. 2017“ (čj: 
040-1/AKČR/2016) 

 



  

  

aaa) dopis pana hejtmana Běhounka náměstkovi ministra vnitra Jaroslavu Strouhalovi 
v souvislosti s přijetím zákona č. 340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu 2015 o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) vzniká vybraným územně samosprávným 
celkům a jejich organizacím povinnost zveřejňovat smlouvy určené tímto zákonem 
v Registru smluv (čj: 049/AKČR/2016) 

 

bbb) udělení záštity Asociace krajů ČR odborné konferenci s názvem “Lokální 
ekonomika” (čj: 053-1/AKČR/2016) 

 
ccc) dopis generální ředitelce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism ve věci 

nominaci zástupkyně Asociace krajů České republiky do Rady pro strategii 
CzechTourism (čj: 058-1/AKČR/2016) 

 

ddd) udělení záštity Asociace krajů ČR XVII. ročníku mezinárodního festivalu česko-
německo-židovské kultury Devět bran 2016 - ŠANGHAJ MĚSTO 
ZACHRÁNENÝCH (čj: 064-1/AKČR/2016) 

 

eee) udělení záštity Asociace krajů ČR konferenci Bezpečná škola 2016 (čj: 066-
1/AKČR/2016) 

 

fff) udělení záštity Asociace krajů ČR 1. ročníku České ceny za architekturu (čj: 070-
1/AKČR/2016) 

 

ggg) udělení záštity Asociace krajů ČR 12. ročníku projektu  Enersol  2016 (čj: 072-
1/AKČR/2016) 

 

hhh) udělení záštity Asociace krajů ČR seriálu 14 konferencí Dopravní snídaně 
s BESIPEM (čj: 075-1/AKČR/2016) 

 

iii) dopis ministrovi obrany v záležitosti právní úpravy branné povinnosti zaměstnanců 
složek Integrovaného záchranného systému, zejména pak poskytovatelů 
zdravotnické záchranné služby (čj: 076/AKČR/2016) 

 

jjj) dopis ministryni školství ve věci základního postoje krajů k cílům navrhovaných 
změn v rámci reformy financování regionálního školství a k zveřejněným 
principům pro dosažení těchto cílů (čj: 077-1/AKČR/2016) 

 

kkk) dopis ministryni školství ve věci nominace zástupců Asociace krajů ČR do 
platformy pro problematiku společného vzdělávání (čj: 079-1/AKČR/2016) 

 
 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
  



  

  

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo ve 

dnech 10. - 11. prosince 2015 ve Velichovkách.  
 
 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 
Asociace krajů ČR 

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 245 
ze dne: 26. února 2016 

 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  
ve dnech 10. - 11. prosince 2015 ve Velichovkách  

 



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 246 
ze dne: 26. února 2016 

 
 

Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo  
ve dnech 28. - 29. ledna 2016 v Ústí nad Labem  

  
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Grémia ředitelů krajských úřadů, které se konalo ve 

dnech 28. - 29. ledna 2016 v Ústí nad Labem.  
 
 
 

      
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 
Asociace krajů ČR 

 

  



  

  

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo  
dne 18. ledna 2016 v Červeném Hrádku 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se konalo 

dne 18. ledna 2016 v Červeném Hrádku, 
 
II. vydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového unikátního oboru do 

rejstříku škol u školy Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola 
textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9, příspěvková organizace,, pro obor vyššího 
odborného vzdělávání 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, s názvem 
vzdělávacího programu Design módních doplňků,  

 
III. nevydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového unikátního oboru do 

rejstříku škol u níže uvedených škol:  
a) Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., Opava, pro obor vzdělávání 34-52-

L/01 Tiskař na polygrafických strojích, 
b) EKO Gymnázium a Střední odborná škola multimediálních studií, Poděbrady, pro 

obor vzdělávání 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba, 
 
IV. nesouhlasí se záměrem potlačovat a postupně zcela utlumit alternativu skupinového 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v samostatných speciálních třídách,  
 
V. vítá záměr ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy posílit prostředky na podporu 

individuální integrace žáků, 
 
VI. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro 20. ročník Soutěžní 

přehlídky stavebních řemesel SUSO, 
 

VII. ukládá  
a) Bc. Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci na akci uvedenou v bodě VII., 
b) JUDr. Martinovi Havlovi, předsedovi Komise pro školství a hejtmanu 

Karlovarského kraje, dojednat s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
dotační program pro financování sportu v regionech. 

 

    
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 
Asociace krajů ČR 

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 247 
ze dne: 26. února 2016 

 



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 248 
ze dne: 26. února 2016 

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

dne 21. ledna 2016 v Brně 
 
 

Rada Asociace krajů České republiky 
 

I. bere na vědomí  
a) Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 21. ledna 

2016 v Brně, 
b) návrh ministerstva dopravy na systémové řešení koordinace informací o objížďkách a 

uzavírkách před zahájením letošní investiční výstavby na silniční síti a informaci o 
zařazení zástupců jednotlivých krajů do výlukových komisí ministerstva dopravy, 

 
II. žádá  

a) kraje o pravidelné předkládání čtvrtletních přehledů o čerpání finančních prostředků 
ze SFDI, určených na rekonstrukci, opravy mostů a silnic II. a III. třídy a to vždy k 10. 
dni následujícího měsíce po skončení čtvrtletí na Kancelář AKČR dle definované 
struktury, 

b) České dráhy, a.s., o předložení zprávy shrnující rizika, která pro kraje vyplývají 
z převodu majetku společnosti České dráhy, a.s. na Správu železniční a dopravní 
cesty, zejména výpravních budov,  

 
III. podporuje stanovisko vlády ČR při vyjednávání s Evropskou komisí na téma EIA 

zejména v oblasti dopravních staveb, 
 
IV. pověřuje Bc. Radka Polmu, ředitele Kanceláře AKČR, předložením věcného záměru 

technicko - legislativní novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v oblasti zlepšení podmínek pro realizaci nízkorychlostního vážení v krajích na 
následujícím jednání Komise Rady AKČR pro dopravu, 

 
V. ukládá Komisi Rady AKČR pro dopravu zmapovat v jaké fázi se nachází zavedení 

Komplexního telematického systému pro nízkorychlostní vážení v jednotlivých krajích a 
předložit konsolidovaný názor ke koordinovanému postupu krajů ve věci. 

 
 
 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 249 
ze dne: 26. února 2016 

 
 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné správě,  
které se konalo dne 10. prosince 2015 v Praze 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. bere na vědomí  

a) Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro informační technologie ve veřejné 
správě, které se konalo 10. prosince 2015 v Praze, 

b) závěry korespondenčního hlasování Komise Rady AKČR pro informační 
technologie ve veřejné správě, které se konalo dne 12. února 2016, 

 
II. souhlasí s uvolněním finanční částky ve výši 10 tis. Kč pro akci: 

a) Zlatý Erb 2016 o nejlepší webové stránky měst a obcí, 
b) BIBLOWEB 2016 o nejlepší webové stránky knihoven, 

 
III. ukládá Radku Polmovi, řediteli Kanceláře AKČR, uzavřít jménem AKČR smlouvu o 

propagaci AKČR na akce uvedené v bodě II. 
 

  
 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 250 
ze dne: 26. února 2016 

 
 

Projekt Kraje pro bezpečný internet 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí závěry korespondenčního hlasování Komise Rady AKČR pro informační 
technologie ve veřejné správě, které bylo uzavřeno dne 22. února 2016, 

 
II. schvaluje 

a) dokument Závěrečná zpráva za rok 2015 k projektu Kraje pro bezpečný internet, 
b) dokument Realizace projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2016, 
c) znění Memoranda o spolupráci – Kraje pro bezpečný internet,  

 
III. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR, k podpisu Memoranda o 

spolupráci – Kraje pro bezpečný internet, 
 

IV. doporučuje krajům zapojení do projektu dle koordinovaného postupu a svých možností. 
 

 
 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
  



  

  

 
U S N E S E N Í 

 
Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 251 

ze dne: 26. února 2016 
 
 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se konalo  
ve dnech 4. a 5. února 2016 v Ostravě 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro životní prostředí, které se 

konalo ve dnech 4. a 5. února 2016 v Ostravě, 
 
II. nominuje   

a) Ing. Tomáše Kotyzu, ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do 
Koordinačního výboru pro naplňování Národního akčního plánu pro energetickou 
účinnost (NAPEE) na řídicí pozici,  

b) Ing. Rostislava Rožnovského, ředitele Krajské energetické agentury 
Moravskoslezského kraje, o.p.s. a Moravskoslezského energetického centra, p.o. do 
Koordinačního výboru pro naplňování Národního akčního plánu pro energetickou 
účinnost (NAPEE) na pracovní pozici,  

c) Ing. Michala Symerského, z Olomouckého kraje, do společné pracovní skupiny se 
Svazem měst a obcí ČR k jednáním na SFŽP ve věci Operačního programu Životní 
prostředí, 

  
III. žádá ministerstvo životního prostředí či ministerstvo zemědělství o vytvoření dotačního 

titulu na podporu individuálního čištění odpadních vod, 
 
IV. vyzývá ministerstvo životního prostředí ke sjednocení evidence odpadů v ČR pro 

potřeby vykazování odpadového hospodářství, resp. určení jedné směrodatné evidence 
odpadového hospodářství v rámci celé ČR namísto stávajících dvou evidencí, které 
vykazují zcela zásadní rozpory. 

  
 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 
Asociace krajů ČR   

  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 252 
ze dne: 26. února 2016 

 
Dofinancování sociálních služeb v roce 2016 

 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. bere na vědomí informaci Komise Rady AKČR pro sociální věci na téma dofinancování 

sociálních služeb v roce 2016, 
 

II. žádá, s podporou ministryně práce a sociálních věcí a sociálních partnerů, ministra 
financí o navýšení dotace na sociální služby v roce 2016 o finanční prostředky na 
odměňování zaměstnanců v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 278/2015 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, které představuje navýšení tarifních platů a mezd o 3%. 

 
 

 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
  



  

  

U S N E S E N Í 
 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 253 
ze dne: 26. února 2016 

 
Systémové financování organizací působících na úseku požární ochrany  

ve prospěch Integrovaného záchranného systému  
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. bere na vědomí analýzu možností krytí nákladů spojených s činností spolků působících 

ve prospěch Integrovaného záchranného systému, kterou zpracovalo Generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR, 
 

II. žádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Českou hasičskou jednotu a Moravskou 
hasičskou jednotu o předložení návrhu výše a struktury příspěvku na činnost spolků 
působících na úseku požární ochrany ve prospěch IZS.  
 

 

 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 
  

























  

 

 

 
U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 261 
ze dne 20. července 2016 

 
Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. schvaluje úpravu článku 3 Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní 

a běžné údržby silnic I. třídy mezi ministerstvem dopravy a Asociací krajů České 
republiky, 
 

II. doporučuje krajům, aby Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní 
a běžné údržby silnic I. třídy ve svých orgánech v nejkratším možném termínu 
projednaly a schválily,  
 

III. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR, k podpisu Memoranda o 
společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy jménem 
AKČR v upraveném znění. 

. 
 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 
Asociace krajů ČR 



  

 

 

 
U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 262 
ze dne 20. července 2016 

 
Memorandum o zapojení jednotek požární ochrany v oblasti přednemocniční péče  

formou předlékařské první pomoci   
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I.       schvaluje znění Memoranda o zapojení jednotek požární ochrany v oblasti 

přednemocniční péče formou předlékařské první pomoci, 
 

II.        zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady AKČR a hejtmana Jihomoravského 
kraje, k podpisu Memoranda o zapojení jednotek požární ochrany v oblasti 
přednemocniční péče formou předlékařské první pomoci. 

 
 

 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

 

 

 
U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 263 
ze dne 20. července 2016 

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

 v období od 19. května 2016 do 14. července 2016 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. schvaluje rozhodnutí předsedy Rady AKČR: 

 
a) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 25/2016 – Změna zástupců hl. m. Prahy 

v komisích Rady AKČR 

b) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 26/2016 - Zápis ze zasedání Grémia ředitelů 
krajských úřadů, které se konalo ve dnech 17. -18. března 2016 ve Frýdlantu  

c) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 27/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 
pro veřejnou správu, které se konalo ve dnech 22. – 23. března 2016 v Kutné Hoře 

d) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 28/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 
pro školství, které se konalo dne 13. dubna 2016 ve Velichovkách 

e) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 29/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 
pro financování a majetek krajů, které se konalo dne 26. dubna 2016 v Třeboni 

f) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 30/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 
pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, které se konalo dne 4. května 2016 
v Hnanicích 

g) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 31/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 
pro dopravu, které se konalo dne 6. května 2016 ve Vysokém Mýtě 

h) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 32/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 
pro informační technologie ve veřejné správě, které se konalo dne 30. března 2016 
formou videokonference 

i) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 33/2016 - Zajištění financování odborného 
garanta projektu Kraj pro bezpečný internet 

j) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 34/2016 - Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR 
pro legislativu, které se konalo dne 18. května 2016 v Karlových Varech 

k) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 35/2016 - Memorandum o partnerství mezi 
provincií Zhejiang v Čínské lidové republice a Asociací krajů České republiky 

l) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 36/2016 – Zápis ze zasedání Řídícího výboru 
regionů, které se konalo dne 18. května 2016 v Ostravě 

m) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 37/2016 – Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických 



  

 

 

záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014 – 2020 

n) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 38/2016 – Zápis ze zasedání Komise pro 
zemědělství a Komise pro životní prostředí, které se konalo ve dnech 19. a 20. května 
2016 v Teplicích nad Bečvou 

o) rozhodnutí předsedy Rady AKČR č. 39/2016 – Zasedání Komise Rady AKČR pro 
sociální věci, které se konalo dne 25. května 2016 v Českých Budějovicích 

p) dopis předsedovi vlády s aktualizací údajů týkající se soudních sporů vedených 
církvemi nebo náboženskými společnostmi proti jednotlivým krajům podle zákona č. 
428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o 
změně některých zákonů, resp. podle zákona č. 298/1990 Sb., ke dni 30. června 2016 
(čj: 011-5/AKČR/2016) 

q) dopis ministrovi pro lidská práva ve věci změny zastoupení Asociace krajů České 
republiky v pracovní komisi Legislativní rady vlády pro hodnocení realizace dopadů 
regulace (RIA) (čj: 029-3/AKČR/2016) 

r) rozhodnutí předsedy č. 26/2016-1 ve věci uvolnění 10. tis. Kč jako příspěvek AKČR 
na konání mezinárodní klavírní soutěže AMADEUS 2016 v říjnu 2016 (čj: 033-
2/AKČR/2016) 

s) udělení záštity Asociace krajů ČR 7. ročníku celostátního soutěžního festivalu pro 
handicapované talenty Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou (čj: 059-
1/AKČR/2016) 

t) udělení záštity Asociace krajů ČR publikaci Vlastivědná knížka pro vzpomínání a 
procvičování paměti (čj: 168-1/AKČR/2016) 

u) dopis vedoucímu Úřadu vlády ČR ve věci okruhu možných témat pro společné jednání 
mezi vládou ČR a Radou Asociace krajů ČR dne 20. července 2016 (čj: 207-
3/AKČR/2016) 

v) dopis hejtmanům ve věci zajištění zimní údržby silnic I. třídy po 1. 5.2017 (čj: 215-
6/AKČR/2016) 

w) dopis náměstkovi ministra vnitra ve věci nominace zástupců jednotlivých krajů do 
Pracovní skupiny pro komunikaci Rady vlády pro informační společnost (čj: 
230/AKČR/2016) 

x) dopis předsedovi Veřejné platformy Nemoforum ve věci zastoupení Asociace krajů 
České republiky ve sdružení Nemoforum (čj: 234/AKČR/2016) 

y) dopis prezidentovi Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR ve věci 
připravovaného Memoranda o zapojení jednotek požární ochrany v oblasti 
přednemocniční péče formou předlékařské první pomoci (čj: 264/AKČR/2016) 

z) dopis náměstkovi ministra průmyslu a obchodu ve věci nominace zástupkyně 
Asociace krajů ČR do Koordinační skupiny k plnění legislativních a nelegislativních 
opatření Národního plánu čisté mobility (čj: 275-1/AKČR/2016) 

aa) udělení záštity Asociace krajů ČR 5. ročníku veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – 
ŘEMESLA (čj. 281-1/AKČR/2016) 



  

 

 

bb) dopis pana Miroslava Nováka, místopředsedy Asociace krajů ČR a předsedy Komise 
Rady AKČR pro životní prostředí ve věci rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího 
kontrolního úřadu všem senátorům (čj: 282/AKČR/2016) 

cc) udělení záštity Asociace krajů ČR veletrhům cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 
2017 (čj: 287-1/AKČR/2016) 

dd) dopis řediteli odboru strategického rozvoje Ministerstva vnitra ve věci stanovisko 
Asociace krajů ČR k Vámi zaslanému materiálu, který vzešel z jednání pracovní 
skupiny ve věci administrativního členění státu (čj: 289-1/AKČR/2016) 

ee) dopis ministrovi dopravy ve věci zahájení mezirezortního připomínkového řízení na 
téma „Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po 
roce 2019“, včetně návrhu smlouvy o stabilním financování regionální železniční 
dopravy (čj: 290-1/AKČR/2016) 

ff) dopis předsedovi vlády v souvislosti s aktuálním vývojem právního zajištění 
spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019 (čj: 290-3/AKČR/2016) 

gg) plná moc předsedy Haška na ředitele Polmu ve věci uzavírání darovacích smluv s kraji 
(čj: 304/AKČR/2016) 

hh) dopisy prezidentovi, předsedovi vlády, předsedovi PSP ČR a předsedovi Senátu PČR 
ve věci Analýzy smluvního právního vztahu mezi státem a církevními společnostmi 
(čj: 310-2/AKČR/2016) 

ii) dopis ministryni práce a sociálních věcí ve věci určování krajských sítí sociálních 
služeb a jejich financování po roce 2016 (čj: 311/AKČR/2016) 

jj) udělení záštity Asociace krajů ČR soutěži Památka roku 2016 v České republice a 
Mladí fotografují památky 2017 v České republice (čj: 324/AKČR/2016) 

 
 
 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 
Asociace krajů ČR   



  

 

 

U S N E S E N Í 
Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 264 

ze dne 20. července 2016 
 

Příprava postupného dokončení vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe 
 
Rada Asociace krajů České republiky  
 

I. bere na vědomí  
a) informaci o jednání krajských koordinátorů pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe 

s prezidentem republiky dne 10. 3. 2016 na Pražském hradě, 
b) informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Dokončení vodního koridoru 

Dunaj-Odra-Labe a; o postupu Ministerstva dopravy ČR při jeho přípravě a při 
projednávání zařazení tohoto projektu do nového návrhu transevropské dopravní 
sítě TEN-T, 
 

II. konstatuje, že příprava projektu pokračuje pomalu, přičemž 
a) příprava není koordinována s dalšími investičními záměry,  
b) postup přípravy je narušován malými pravomocemi investorské organizační složky 

státu Ředitelství vodních cest ČR,  
c) jednání s partnerskými státy se nevedou efektivně,  
d) neexistuje efektivní koordinace postojů na půdě EU, a to zejména s Polskem a 

Slovenskem,  
e) aktivita centrálních orgánů směrem ke krajům je malá, což blokuje možnost řešení 

regionálních strukturálních problémů, 
 

III. schvaluje podporu legislativních úprav, které podpoří rychlejší přípravu strategických 
staveb, včetně návrhu na jednotné povolovací řízení, 

 
IV. doporučuje zainteresovaným krajům 

a) trvat vůči ministerstvu dopravy a zpracovateli připravované Studie proveditelnosti 
na vzájemné systematické spolupráci, 

b) dle svých možností připravit regionální podklady pro konkrétní úseky vodního 
koridoru Dunaj-Odra-Labe, s využitím prostředků EU, 

c) zajistit ve svých Zásadách územního rozvoje trvalé zachování územní rezervy pro 
vodní koridor Dunaj-Odra-Labe a současně se zasadily o jeho vložení do Politiky 
územního rozvoje ČR při její příští aktualizaci. 

 
 

 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

 

 

 
U S N E S E N Í 

 
Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 265 

ze dne: 20. července 2016 
 

Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo 
dne 17. června 2016 v Ústí nad Labem  

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 
 

I.     bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro dopravu, které se konalo dne 
17. června 2016 v Ústí nad Labem. 

 
 
 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

 

 

 
U S N E S E N Í 

Rady Asociace krajů České republiky 
 

číslo: 266 
ze dne 20. července 2016 

 
Projekt Kraje pro bezpečný internet – Smlouva o spolupráci AKČR a Regionální rozvojové 

agentury Plzeňského kraje, o. p. s 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. bere na vědomí  

a) zprávu o stavu projektu „KPBI – průběžná zpráva o realizaci projektu za 1. pololetí 
2016, 

b) zprávu o spolupráci „KPBI – informace o spolupráci s Regionální rozvojovou 
agenturou Plzeňského kraje o.p.s., 

 
II. schvaluje Smlouvu o spolupráci Asociace krajů ČR a Regionální rozvojové agentury 

Plzeňského kraje, o.p.s., 
 

III. zmocňuje JUDr. Michala Haška, předsedu Rady Asociace krajů ČR a hejtmana 
Jihomoravského kraje k podpisu smlouvy Smlouvu o spolupráci Asociace krajů ČR a 
Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s., 

 
IV. ukládá 

a) MUDr. Jiřímu Běhounkovi, 1. místopředsedovi Rady AKČR a hejtmanovi Kraje 
Vysočina zajistit úkoly vyplývající z titulu Partnera dle bodu II. písm. A a B 
Smlouvy o spolupráci Asociace krajů ČR a Regionální rozvojové agentury 
Plzeňského kraje, o.p.s., 

b) MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina, a Václavu Šlajsovi, 
hejtmanovi Plzeňského kraje, předložit závěrečnou zprávu projektu za rok 2016 a 
návrh realizace a financování projektu na rok 2017 do 31. 1. 2017. 

 
  

 
 

JUDr. Michal Hašek 
předseda Rady 

Asociace krajů ČR 



  

 

 

 
U S N E S E N Í 

 
Rady Asociace krajů České republiky 

 
číslo: 267 

ze dne 20. července 2016 
 

Zápis ze zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství, které se konalo 
dne 28. června 2016 v Loučni 

 
 

Rada Asociace krajů České republiky 

 
I. bere na vědomí Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro školství, které se 

konalo dne 28. června 2016 v Loučni,  
 
II. žádá ministerstvo pro místní rozvoj o významné navýšení alokace zohledňující 

reálné potřeby regionů v oblasti investic ve středním a vyšším odborném školství 
pro vyhlášené výzvy v rámci IROP a to i s ohledem na realizaci a naplňování 
Krajských akčních plánů v jednotlivých krajích, 

 
III. vydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání nového unikátního oboru do 

rejstříku škol u následujících škol:  
a) Integrovaná střední škola, 28. října 607, Semily, pro odbor vzdělávání 39-08-

M/01 Požární ochrana, 
b) Střední umělecko-průmyslová škola Karlovy Vary, náměstí 17. listopadu 

710/12, 360 05 Karlovy Vary, pro obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla 
a světelných objektů, 

c) Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 794/4, 190 00 
Praha 9 – Vysočany, pro obor  82-48-L/01 Starožitník-antikvář a galerista,  

 
IV. nevydává souhlasné stanovisko k žádosti o zapsání unikátního oboru do rejstříku 

škol pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, U Hvězdy 2279, 272 
01 Kladno, pro odbor 82-41-M/11 Design interiéru,  

 
V. konstatuje, že níže uvedené žádosti o zapsání unikátního oboru do rejstříku škol 

svým předmětem neodpovídají rozsahu posuzování dle Sdělení MŠMT a AKČR 
k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do 
rejstříku škol a školských zařízení ze dne 9. února 2016 čj. MŠMT-3861/2016 : 
a) Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o., Podkovářská 794/4, 190 00 

Praha 9 - Vysočany pro obor Umělecké řemeslné práce 82-51-L/51, dálková 
forma studia, 

b) Střední škola vizuální tvorby, s.r.o., Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové, 
navýšení kapacity školy a oboru, 



  

 

 

 
 

VI. schvaluje nominaci do pracovních skupin Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 2014 - 2020: 
a)    plánovací komise programu pro výzvy PO 1 a PO 2 -  člen Mgr. Martin 

Radvan, vedoucí odboru regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje a  
náhradník člena Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje 
Libereckého kraje, 

b) plánovací komise programu pro výzvy PO 3 náhradník člena Mgr. Miroslav 
Gajdůšek, MBA, vedoucí odboru školství Olomouckého kraje.  

 
 

 

 
JUDr. Michal Hašek 

předseda Rady 
Asociace krajů ČR 

 
 

 












