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17.

zÁpls

zasedání Rady Asociace kľajůčeskéľepubliky v jejím 5. funkčnímobdobí, které
se konalo dne 11. čeľvna2019 v Praze

Přítomní členovéRady AKčR:
o Jana Mračková Vildumetzová' hejtmanka Kaľlovarského kľaje a předsedkyně Rady

AKČR

o
o
o
o
o
o
o
o

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Jiří Čunek' hejtman Zlínského kľaje
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Martin Netolický, hejtman Paľdubického kľaje
Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kľaje

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoľavskéhokľaje
Jiří Štěpán, hejtman Kĺálovéhĺadeckéhokraje
Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy

Přítomní hosté:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Radek Polma, zástupce ředitele Kanceláře AKČR
MarcelaKrejzová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kľaje
Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kĺaje
Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky Středočęského kraje
Martin Klika' náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Milena Johnová, členka Rady hl. m. Prahy
Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí
ZuzanaJęntschke Stöcklová, náměstkyně ministryně pľáce a sociálních věcí
David Pospíšil, ředitel odboru sociálních sluŽeb, sociální práce a sociálního bydlení,
Ministerstvapráce a sociálních věcí ČR
Michaela Německá, vedoucí oddělení koncepcí a analýz odboru azy|ové a migrační
politiky, Ministerstva vnitra ČR
Pavel Bacík, ředitel spľávy upľchlických zaÍizení Ministerstva vnitľa ČR
Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitľa ČR
Silvana Jirotková, náměstkyně ministra prumyslu a obchodu ČR, geneľální ředitelka
Czechlnvest

o
o
o
o

Jednání Rady AKCR pľobíhalopodle následujícího časovéhohaľmonogramu:
1s.00
16.00
r7.30

-

16.40
11.30
18.15

Zasedáni Rady
Zasedáni Rady
Zasedáni Rady

AKČR _ vystoupení hostů (ministerstvo práce a sociálních věcí)
- projednávání mateľiálů
AKČR _ vystoupení hostů (ministerstvo vnitľa, Czechlnvest)
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A. Zaháiení iednání Radv

Asocĺace kľaiůčeskérepublĺkv:

Předsedlqlně Rady Asociące tcraiů ČR@ále jen ,,Rctdo") Jana Mračková Vildumetzová přivítala
přítomné a poděkovala hostiteli primátorovi Zděňku Hřibovi za uspořádání zasedání Rady
v rezidenci primátoľa.

B.

Vystoupení hostů

Předsedlĺyně Mračková Vildumetzová přivítala ministrynĺ Janu Maláčovou
Zuzanu Jentschke Stöcklovo u.

a

ndměstkyní

Ministryně Maláčová uvítala, že existuje dohoda na úrovni vláđyna uvolnění dodatečných
prostředků na doJinancovóní sociúlníchslužeb, tj. l miliaľdu na dofinancování nárůstu platů v
sociálních službách o 7 procent a navýšenínĺóštnĺchpříplatku. Tyto prostředlcy by měly být
uvolněny příštíýden. A následně pak 1,5 miliaľdy korun postupně nafinancování individuĺźlních
projektů vletošnímroce a ýľoce 2020 a 2021. I přes obavy některých zástupců lcrajů, že
prostředky z evropsĘchfondů je možnéčerpat jenom na něheré sociální služby a jejich čerpání
je administrativně náročnější(a tím pádem tyto prostředlry adekvótně nepolcryjí požadavek na
dofinancovóní), ministryně přislíbila plnou součinnosti ministersva a informovala o zřízení
speciáĺnĺhotýmu, který bude slotłžitk tomu' aby v součinnosti s lcraji čerpáníprostředků
z Evropslých fondu urychlil a administrativně zjednodušil. Tyto finančníprostředlql je možné
čerpat i zpětně od l. ledna 20]9, a to na pľojekty, které ještě nebyly zahájené. Jako kontaktní
osobu na mínisterstvu uvedla núměstkyni pro řízení sekce evropských fondů a mezinároĺIní
spo l up rúc e Martin u Štěptűn kovo u.

K novele zdkona o sociúlníchslužbdch ministryně Maláčová sdělila, že ministerstvo chce
víceleté finąncování, na tři rolły dopředu. Výdaje na sociální služby by měly být mandatorní a
změnit by se měl i přerozdělovací klíč(tn' směrné číslo).Výsledkem by měla být stabilizace sítě
sociálnĺch služeb. Hejtmanka Stráská podotkla, že víceletéfinancování je ĺĺrokk jistotě a spolu
s koĺegl tento záměr podpořili. Zároveň dodąla, že bude náročnéstąnovit exaktní výpočet pro
nové koeficiený pŕerozdělení prostředků mezi lcraje tak, aby nebyl nikdo poškozen. Dále

doplnila, že stát by měĺ jasně definovat sít' služeb, definovat co je standard, jaĘm způsobem bude
sociální sĺllžbafinancována a stanovit cenu jednotlivé slllžby. Když bude poslqttovatel poslqltovat
službu dražší,na dofinancování rozdílu nebude mít nárok. Zároveň by mělo být stanoveno jalqlm
způsobem Se který sl,lbjekt (stát, obec, klient, zdravotní pojišt'ovna atp.) podílína
spolufinancování.

Ve věci navýšeníúhradových limitů pobytových socidlních služeb mezi lcraji a ministerstvem
nedošlo ke shodě' Hejtman Běhounek se jasně vyjádřil za navýšení limitů, ministryně Maĺáčová
dodala, že i přesto, že S navýšenímnesouhląsí, bude muset rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČRv ftto věci respektovat.

K otázce socÍdlně zclravotního pomezí se vyjádřila náměstkyně Jentschke Šacklová. Sdělila, že
ministersilo pracuje na změnovém zákoně, kteľý mimo jiného přinese registrovanou sociálně
zdravotní službu, tj. úhrady avykazovaní zdľavotních služeb v pobytových ząřízeních sociálních
služeb budou zjednodušeny. Zařízenífungujícĺv ľámci zdravotně sociálního pomezí, kteľébudott
dodržovat nově zavedené standardy, pak budou moci požadovat úhrady za bydlení klientů' V pľvé
fazi by se jednalo o cca ]stis. lůžek,tj' 2 mld. Kč navíc zľozpočtůjak ministersva pľáce a
sociálních věcí tak ministerstva zdravotnictví. Legislativní změny by měly platit od roku 202l.
2

E

E

696;ACE

KRAJTJ

ČesxÉRepugt_lKY

-K apelu
-

hejtmana Běhounka řešit situaci i s ohledem na refoľmu psychiatrické péčenáměstlqlně
uvedla, že i když je zatím financována z prostředků EU, do budoucna musí vznilłlollt dohodą
s ministerstvemfinancí, jak budou ýto prostředĺĺy sanovány. Do konce července má proběhnout
společnéjednání všech ahérů(lĺrąje, dotčená ministeľstva) kde se definují základní principy, jak
konlcrétně v reformě polcračovat.

Ministryně Maĺóčová seznómila se záměrem transfoľmovat ulravotnicktź zařízeníposkytující
péčiohroženým dětem do 3 let věku (kojeneck,! ústavy) tak, aby Ęto služby, které ústavy
poslqltují byly víc terénnía blížvšem rodinám s ohroženými dětmi. PředsedtEně Rady Jana
Mračková Vildumetzová vybídla k tomu, aby byly k debatě o transformaci přinany i ĺcraje. Jsou
zřizovateĺé ústavůa někteľé již s transformącí mají zkušenosti.
Předsedĺqłně Mračková Viĺdumetzová minisĺryni Maľáčovéa náměstlryní Jentschke Stacklové
poděkovala a zahájila dalšíčást jednání.
(Jednání opouštíhejtman Stěpĺin)

C. Proiednávání mateľĺálů
Předsedlqlně Rady Janą Mračková Vildumetzová kolegům navrhlą prioritně probrat tisky č. I47
a č. ]46 a závěry z pracovního jednání s ministryněmi pro místnírozvoj a financí s hejtmany, a
řediteli úřadůľegionálních rad ze dne 3.6.20 ] 9, ve věci noveĺy zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře
ľegionálního romoje a financování závazků regionálních rad regionů soudržnosti, jelikož
primátoľ Hřib ą hejtman Běhounek musí odejít, čímžse Rąda stane neusnášeníschopnou. Pak
vystoupí dalšíhosté. Zbylé tislql budou předloženy ke schválení v koľespondenčním hlasovóní.
Upravený pľogram byl konsenzuálně schvólen.

I.

zÁpls z ]6. zasedání Rady AKČR v Plzni

'

2.

vzat ną

vědomí

PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR,TI

TISKč. l42, Rozhodnutí předsedlĺyně
. přijato Usnesení Rad:ł č. ]87

3. INF)RMACE
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8
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O

PROTI

0.

O.

č. 1, Termíny jednóní Rady AKČR a odboľných komisí Rady AKČR

. Termíny následujících zasedóní Rady ÁKČR a odborných orgánů Rady AKČR
byly vzaý na vědomí dĺe předloženého haľmonogramu.

'

Příštízasedání se bude konat 3. října 20I9 v Praze na Pražském hradě a poslední
zasedání v tomto ľoce bude 10. a 11. prosince 20]9 v Královéhradeckém lcraji.
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Novela zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a financování závazků
re gionálních rad re gionů soudržnosti

'S

ohledem no ukončování činnosti regionálních rad, je nutné vyřešit otázku
zachování jejich funkčnosti, do doby, než tato situace nastane a zároveň ĺÍhrady
neuznatelných výdajů regionálních ľad. Ministeľstvo pro místnírozvoj požádalo
kraje o vyjádření k této otózce' Informovala předsedĺEně Jana Mračková
Vildumetzová.

. ČlenovéRady

se shodli, že souhlasí s navrženými zóvěry zjeĺlnúníz 3.6.201g, tj.
aby zajištění financovóní sporných případů (úľoĺEz prodlení, naklady řízení,
úrolql z neoprávněného jednání správce daně apod'), bylo zajištěno 50 oÁ ze zdrojů
Stótního ľozpočtu ą 50 % ze zdrojů lcrajů'

. Souhlas vysĺovili takĺźs transfoľmací úřadů regionálních rad, a to tak, že
. budou zachovány stávající orgány Regionální rady,

'

snížíse počet členůVýboru regionální rady na 3
na 6, resp' 9 členů),

(v

případě více lcrajů

. doplní se původnítext zákona č. 248/2000 Sb., kdy náhľadníka
případně jmenuje ministr pro místní rozvoj,
. přijato novĺźUsnesení Rad)ł č.]88
PRo 8 ZDRŽEL SE 0 PR)TI 0

5.

TISK č' ]47, Zasedóní Komise Rady Asociace lcrajů ČR pro sociáIní věci

'

ČlenovéRady vzali ną vědomí závěry mimořádného jednání Komise Rady AKČR
pro sociálních věcí ze dne ] I. června 2019 a rozhodli se uložítkomisí vyhodnotit
dopady finančníhopříslibu Ministerstva financí Čna Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR ve věci zabezpečenífinančníchprostředků pro dofináncovdní
sociáĺních služeb a individuálních projektů pro rok 20] 9, a to do příštíhozasedání
Rady AKČR, kteľĺése bude konat 3. října 20]g.
' Ve věci administrace finančních kompenzací pro sociúlnízařízení na realizaci
uvolnění rúdíovýchkmitočtůa přechoĺlu na DVB-T2, předsedlqłně Rady Jana
Mračková Vildumetzovó požádala kolegl o pověření jednat v této věci s ministrem
průmyslu a obchodu Kaľlem Havlíčkem.Komise Rady AKČR pro sociální věci se
pľoblematikou opakovaně zabinala, a rovněž navrhla ĺĺritéľia
pro čeľpóní
kompenzací o nichž bylo ministeľstvo průmyslu a obchodu informováno dopisem
čj. AKČR-|67-2019/0] ze dne 20. března 201g,
. přijato upravené Usnesení Radv

č. ]

89

PRo 8 ZDRŻEL SE 0 PR)TI 0.
(Usnesení doplněné o nový bod II, zbylé body následně přečíslovanéa doplněn
bod VIII. viz závěry diskuse)

6.

TISK č. ]46, Zasedání Komise Rady Asociace lĺľajůČR pro dopravu

'

PředsedlEně Rady Jąna Mračková Vildumetzová kolegl seznámila s usnesením
Wády CR č. 301 ze dne 29' dubna 2019, kdy, rámci čerpánídotací z IR)P ną
opravy silnic II. a III. tříd mají za stávajících podmínek největšíšanci uspět ty
4
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projekty, které budou mít nejvyššífinančníspolĺłl.Íčast
konlcrétníhoregionu'
Clenové Rady se shodli, že takový přístup je nespravedlivý, protože ty lcraje, které
mají nejvíce peněz, mohou mít vysokou spoluúčasta ostatní by na finanční

prostředlql''*:':,u,':,:::::,ľľ,';:;:,::::::,

a to

pro všechny,

'

40o%

náktadů projektl)

. stanovit maximální výši ceny pľojektu ną I00 mil. Kč.
K pľobĺematice zpoplatnění silnic I. tříd (dalšíchcca 900 km), členovéRady
opětovně zaujali negativní stanovisko a zároveň pověřili předsedĺqtni Jąnu
MľačkovouVildumetzovou a předsedu Komise Rady AKČR pro dopravu Martina
Půtu v této věci jednat s ministerstvem dopravy,

. přijato upravené Usnesení Radv č. 190

(Usnesení doplněné o body IL c) a
bod III a) přečíslován na bod III b.)

(Jednóní opouštíprimátor
neusndšenischooné|

Hřib ą hejtman

PRo

8

ZDRŻEL SE

noý bod III a) viz závěry

Běhounek, iedndní Radv

0

PR)TI

0.

diskuse, původní

AKCR se

stdvú

D. Vystoupení hostů
Předsedlcyně Mrąčková Vilđumetzová pověřila vedením zasedání místopředsedu Rady Čunka a
odešla na tiskovotł konfeľenci. Hejtman Čunek přivítal zástupce minÍsteľstva vnitra a předaĺ jim
s|ovo. Michaela Německá, vedoucí oddělení koncepcí a analýz odboru azylov,é a migračnípolitilły
seznámila s aktuální situaci ohĺedně pobytu cizinců na územíČn, uy počty cizinců stoupají.
Michal Barbořík, ředitel odboru prevence lłiminaĺitydoplnil informace o výhodách a
nevýhodách, které ekonomická migrace Českérepublice přináší. Paveĺ Bacĺk, řediteĺ správy
uprchlicĺqlch zařízení seznámil s prací regionáIních integračníchcenter, které sleůłjísttuaci
ohledně pobytu cizinců, zprostředkování výměny informací mezi zaměstnavateli, obcemi a dalšími
institucemi, a tím přispívají k předchózení sociálně patologicĘch jevů.

Ministerstvo nabídlo lcrajům v této věci bližšíspolupráci a vyzvaĺo je, aby na svém územípokusily
identifikovat nejzávažnějšíproblém v ľámci pobytu cizinců' Zároveň nabídlo uzavření společných
memoľand (lłaj a MV), kdy někteľézlĺrajůjiž ktakové spolupráci přistoupily. Hejtman Čunek
kolegl z ministerstva požádal, aby zaslali Kanceláři AKČR návrh memoľanda a informace o
pľogrąm ministerstva v ľámci ekonomické migrace. Poté hostům poděkoval o vedení jednĺźní
př e dal př e ds e dleyni Janě Mľ ačkov é Vil dume ĺz ov é.

přivítala ndměstkyni ministra pľůmyslua obchodu Silvanu Jirotkovou, kterd je łÍroveň
generáIní řeďitelkou Czechlnvestu. Náměstlĺyně Jiľotková seznámila se schválenou Inovační
strategií ČR 20I g_2030, jejížsoučástíje i tn. chytrý marketing, který souvisí s Koncepcí jednotné
prezentace ČR v zahľaničí,a to no bázi inovací, lcreativity, ron,oje, průmyslu apod.- Krajům
nabídla součinnost a intenzivnějšíspolupľáci v oblasti pľezentace Čn v zahľaničív rámci
jednotné značlE, tj Czech republic, the countľy of the future. Náměstlqlně také otevřela
problematiku náboru zahrąničníchzačínajícíchfirem a pracovníkůjak kvalifikovaných, tak
Ta
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nelcvalifikovaných. Nezaměstnanost je opravdu nízká, Czechlnvest se proto snažívyvíjet různé
aktivity k tomu, aby do ČRnatĺźkalvíce nových pracovníků(např. Roadshow ve Francii minulý
ľok, tento rok plánují prezentact ČRve Španělsku). Nópomocný by měl být i web, herý bude
součástíjiž zmíněné informačníplatformy, tj. jednotné prezentace ČR v zahraničí.Czechlnvest
jeho spuštění připravuje. Na závěr lłaje vybídla, aby vybraly svého zástupce, který bude v rámci
přípravy platformy spolupracovat a přislíbila zaslat doplňující materiály.

Poté předsedlĺyně Rady Mračková Vildumetzová všem přítomným poděkovala
ukončila.

V Praze dne

]]' června 20]9

Zapsala: Zuzana Lištiaková

ĺ'łq-. H'^il-l

ułŁ/

vĘ{. ĺ"nuMľačková Vildumetzová
předsedkyně Rady Asocĺace krajů ČR
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