ZÁPIS
z diskusní schůzky členů Rady Asociace krajů České republiky, která se konala dne
15. ledna 2020 v Brně
Přítomní členové Rady AKČR:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje
Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje

Přítomní hosté:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jan Hodovský, ředitel Kanceláře AKČR
Radek Polma, zástupce ředitele Kanceláře AKČR
Martin Klika, náměstek hejtman Ústeckého kraje
Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu
Milan Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu
Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu
Klára Dostálová, ministryně regionálního rozvoje
Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně regionálního rozvoje
Zdeněk Semorád, náměstek ministryně regionálního rozvoje
Pavel Vinkler, ministerstvo průmyslu a obchodu
Petr Filipi, ministerstvo průmyslu a obchodu
Petr Vokřál, Národní sportovní agentura
Libor Duba, generální ředitel Ondrášovka cup

1. Ondrášovka cup
Vystoupil: Libor Duba, generální ředitel
Představil projekt turnaje mladých hráčů v kategoriích U8 – U13 Ondrášovka Cup. Jedná se o projekt
Karlovarských minerálních vod a.s., které poslední dva ročníky spolupracují i s Fotbalovou asociací ČR.
Projekt trvá v průběhu celého roku a má nejenom soutěžní, ale také edukativní část, která probíhá
formou přednášek o výživě, správném tréninku atp. Turnaj podporuje řada aktivních i bývalých
fotbalových hráčů.
Požadavek směrem ke krajům: Udělení záštity, účast hejtmanů/zástupců krajů na zahájení/závěrečném
turnaji.
2. Česká pošta
Vystoupili:
Roman Knap, generální ředitel
Boris Šlosar, manažer specializovaného útvaru rozvoj sítě Pošta Partner

Představili změny v doručování listovních zásilek v regionech s účinností od února 2020 Kdy změny
v České poště jsou nevyhnutné, ČP musí reagovat na svou pozici v rámci tržního prostředí. Pokles
zásilek je natolik vysoký, že udržet síť poboček je za stávající situace nemožné. Rovněž chybí
doručovatelé, v některých regionech až 40% potřebných zaměstnanců. Finanční ohodnocení pracovníků
je i přes navyšování nedostatečné.
Řešení nedostatku zaměstnanců a neefektivnost doručování v souvislosti s klesáním počtu zásilek ČP
vidí v tzv. doručování obden a také ve dvourychlostním doručování listových zásilek. ČP o plánech již
informuje obce, resp. starosty obcí.
Další zásadní problém je, že ČP je ve ztrátě, ani samotný stát své závazky vůči poště zatím nenaplnil.
2000 poboček je povinných, ČR má o tisíc poboček víc, než nařizuje nařízení Evropské komise. (tj,
v souladu s nařízením vlády 3200 poboček). ČP připravuje optimalizace fungování poboček, rovněž
poboček Pošta Partner, které budou vznikat již jenom v součinností s příslušnou obcí. ČP připravuje
akční plány pro kraje, pilotně v Královéhradeckém kraji. Když celkovou situaci ohledem poboček
vyhodnotí, s kraji se spojí a o plánech bude informovat.
3. Ministerstvo průmyslu a obchodu (Situační zpráva k plnění Akčního plánu k broadband)
Vystoupil:
Marian Piecha, náměstek ministra,
Petr Filipi
Představil dosavadní podporu MPO (v rámci IROP) v souvislosti s budováním sítí prostřednictvím
podnikatelů v elektronických komunikacích.
Priority MPO v této oblasti jsou pokrýt bílá místa, rozšiřovat paterní síť. Malé obce jsou stále ve velké
míre pokryty přes wifi a mají nízký podíl optických sítí. MPO podporuje také tvorbu digitálních
technických map.
Kromě dotačních opatření, MPO doporučuje realizovat i nedotační opatření, tj. motivovat operátory,
aby stavěly bez dotací. Vhodná opatření jsou např. zrychlení stavebního řízení, koordinace pokládky
optických kabelů, snížení nákladů na služebnosti a věcná břemena.
MPO má k dispozici analýzy rozvoje sítí a trhu a v případě zájmu je může krajům poskytnout.
V příštím programovém období bohužel dojde velkému ponížení objemu finančních prostředky v rámci
Evropských fondů, které budou vyčleněny k budování sítí.
4. Národní sportovní agentura
Vystoupil: Petr Vokřál
Představil záměr agentury prezentovat se v krajích. V nejbližších dnech kraje dostanou bližší informace
prostřednictvím dopisu. Bude se jednat o 7 dvoudenních zastávek, kdy zástupci agentury navštíví
všechny kraje. Budou pozvání zástupci sportovních klubů, obcí a sportovních organizací. Setkání by
trvalo cca 3 hodiny. Cílem je zjistit, co nejvíc sportovní kluby a organizace o obcích trápí.
Požadavek směrem ke krajům:
- Diskuse, kde setkání udělat, aby bylo místo dostupné a prostor vyhovující
- Spolupráce při oslovování obcí
- Jmenování kontaktní osoby na kraji, která bude v této věci s Národní agenturou komunikovat

Termíny návštěv předsedy NSA Milana
Hniličky v regionech.
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Středočeský kraj
Praha kraj

27.2.
28.2.
19.3.
20.3.
2.4.
3.4.
29.4.
30.4.
14.5
15.5.
21.5.
22.5.
8.6.
9.6.

5. Ministerstvo pro místní rozvoj
Vystoupili:
Klára Dostálová - ministryně
Marcela Pavlová - náměstkyně ministryně
Zdeněk Semorád - náměstek ministryně
Programovací období 2021 - 2027
-

14. ledna byla přijata nová legislativa v rámci uhelných regionů. ČR žádá 7,2 mld KČ nad rámec
Kohezní obálky.
Míra kofinancování se pravděpodobně nebude měnit, přechodové regiony dostanou jenom 55%.
V rámci jednání je ještě otázka tzv. safety net.
Krácení prostředků hrozí hlavně v oblasti dopravy.
Doporučení urychleně připravovat projekty, aby se stihly realizovat, jelikož teď bude platit
pravidlo N+2.
Priority v rámci RAP, silnice (6,1 mld Kč), střední školy, záchranky (900 mil Kč) a
deinstitucionalizace sociálních služeb

Čerpání prostředku na financování silnic II. a III. tříd z IROP (stávající období)
-

18.2. proběhne jednání Rady AKČR, kde se kraje pokusí domluvit, jak dál postupovat, v případě
dohody, kraje uvítají vyhlášení nové výzvy
MMR uvítá informace k dohodě krajů co nejdřív

Rekodifikace stavebního veřejného práva
Ministryně okomentovala schůzku s předsedou SMOČR, která se původně očekávala s jinými výstupy,
nicméně následně bylo dohodnuto vynětí obcí ze státní linie SÚ při sjednocení odvolacího řízení pod
SSS (státní stavební správu). SÚ by byly vázány jen na ORP, nebudou už „jednohlavé“ úřady a budou
rozhodovat jen o „běžných“ stavbách. Stavby liniové a stavby ve veřejném zájmu má rozhodovat již
SSS. Hejtman Netolických vyjádřil pochybnosti nad vhodností přiřazení SÚ pouze k ORP, když už, tak

logičtější z hlediska územního dosahu / rozsahu jsou obce 2. typu (pověřené OÚ). Dále vyjádřil obavu
z tohoto atypického narušení spojeného modelu výkonu veřejné správy. Souhlasí s vytvořením
jednotného vrcholového orgánu za účelem sjednocení metodického vedení a řešení zásadních stavebních
projektů, nicméně dalšího zachování institucionálního ukotvení. Ministryně reaguje v tom duchu, že
pokud má za cíl zrychlit proces stavebních řízení, není možné tohoto dosáhnout bez změny institucí a
esenciální je zejména sjednocení dotčených orgánů do jednoho místa. Ministryně zmiňuje problematiku
schvalování územních plánů, jakožto opatření obecné povahy, kdy zejm. velká města jsou zcela
paralyzována nemožností schválení územního plánu.
Závěr: Nová dohoda partnerů k rekodifikaci (ze dne 13. ledna 2020) nebyla s kraji projednána. Členové
Rady požadují, aby byla probrána v rámci Komise Rady AKČR pro veřejnou správu a legislativu, pak
se s ministryní Dostálovou potkají a budou ji informovat o závěrech.
Digitální technická mapa - Kraje požadují, aby provozní výdaje digitálních technických map byly
hrazeny ze státního rozpočtu.
6. Ministerstvo průmyslu a obchodu – podpora podnikání na venkově
Vystoupili:
Karel Havlíček, ministr
Silvana Jirotková, náměstkyně pro řízení sekce hospodářské politiky a podnikání
Pavel Vinkler, zástupce náměstkyně a ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání
Ministerstvo průmyslu a obchodu si dalo za cíl zlepšit obchodní obslužnost venkovských oblastí. Jedná
se o malé obce do 1000 obyvatel, nebo v obce do 3000 obyvatel, jejichž místní části nemají více než
1000 obyvatel s jednou nebo žádnou maloobchodní prodejnou, a to formou jak dotační podpory, tak
jiných stimulů, třeba snížení administrativní zátěže podnikatelům s obratem do 1 mil Kč.
Možným řešením by mohla být alokace finančních prostředků ze strany EU, státu a kraje, kdy za
předpokladu souhlasu vedení obce by si daný podnikatel provozující místní „veřejně prospěšnou službu“
mohl zažádat o poskytnutí finančního příspěvku. Případně, aby toto za takového podnikatele řešilo
vedení obce. Některé kraje již takový druh podpory poskytují v rámci vlastních dotačních programů.
Dotační podpora je buďto provozní (chce poskytnout MPO), investiční (poskytuje MMR), či obojí
(poskytují některé kraje).
Požadavek směrem ke krajům: Připojit se k podpoře, vyčlenit zaměstnance, který bude mít grantové
schéma na starosti (Některé kraje již mají vlastní programy).
Závěr: Komise pro regionální rozvoj domluví s MPO návrh grantového schématu. Kraje komisi zašlou
informace, jak fungují jejich programy.
7. Národní investiční plán (probrán průřezově v rámci některých již probraných bodů)
Závěr: Kraje vnímají různé nedostatky v rámci plánu, v některých ohledech (projektech) nereflektuje
skutečné potřeby ve vybraných oblastech, rovněž existují pochybnosti nad jasným a transparentním
způsobem přípravy regionálních investicí. Přítomna ministerstva doporučují krajům lépe identifkovat
své priority. NIP je živý dokument. Co se týče Státní plánovací komise, kraje by v ní taky měly mít
zastoupení.
8. Různé
Duální vzdělávání.
Vystoupil: Karel Havlíček, ministr

Klíčová je role krajů a krajských komisí, které by měly pracovat přímo pod hejtmanem/náměstkem. Má
se vytvořit systém škol napojených na podniky. Česká školní inspekce bude dohlížet nad vyhovujícími
podmínkami pro vzdělávaní. Ministr by uvítal, aby se do nastavení duálního vzdělávání, kromě zástupců
dotčených ministerstev a zaměstnavatelských svazů, zapojily také všechny kraje. Plzeňský kraj se zatím
nemá zájem zapojit. Středočeský kraj vyzývá ministerstvo, aby bližší informace poslalo co nejdřív.
Memorandum o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v
České republice
Přijato Usnesení Rady č. 229
Rada Asociace krajů České republiky vyzývá ministra zdravotnictví ČR Vojtěcha Adama, aby zajistil
a)
zpětné doplnění Rokycanské nemocnice na seznam nemocnic uvedených v Memorandu o
spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v České republice,
b)
podepsání Memoranda o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními
urgentními příjmy v České republice s jednotlivými kraji.
PRO 9 ZDRŽEL SE 0 PROTI 0.

Závěry k příštím jednáním členů Rady AKČR:
Pozvat Milana Hniličku, který má detailněji přiblížit, jak Agentura plánuje spolupracovat s kraji.
Jednání se bude konat 18. 2. v Praze (Středočeský kraj), v 17:00. Pozvat náměstka Semoráda, kraje
projednají další postup ve věci čerpání prostředků z IROP na silnice II. a III. tříd.
V rámci navazující diskuse týkající se problematiky nastavení parametrů rozpočtového určení daní
(RUD) a finančních zdrojů z něj plynoucích krajům bylo dohodnuto ustanovení speciální pracovní
skupiny Rady AK ČR, která shromáždí z jednotlivých krajů podklady a rozpracuje návrhy na řešení,
s nimiž se bude dále pracovat. Předsedkyní pracovní skupiny k RUD bude hejtmanka Jaroslava Pokorná
Jermanová a členové skupiny budou zástupci jednotlivých krajů, vyslaní k tomuto účelu nebo hejtmanky
či hejtmané osobně.
Náměty 1. místopředsedu Rady AKČR Jiřího Běhounka
Prezentoval: Jan Hodovský, ředitel Kanceláře AKČR
-

pobídka ke spolupráci krajských nemocnic v rámci Asociace krajských nemocnic při vyjednání
financování zdravotní péče a hodnotě bodu;
dotaz na vyvolání setkání s vládou – zájem hejtmanů;
uspořádat akce k 20 výročí založení krajů – námět k zamyšlení do dalšího jednání Rady
(například pozvání a ocenění všech dosavadních hejtmanů).

V Brně dne 15. ledna 2020
Zapsala: Zuzana Lištiaková

