ZÁPIS
z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 5. funkčním období, které se
konalo dne 26. března 2020 videokonferenčně
Přítomní členové Rady AKČR:
 Jiří Běhounek, pověřen řízením Rady AKČR, hejtman Kraje Vysočina
 Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
 Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
 Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje
 Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
 Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
 Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
 Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
 Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje
 Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
 Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje
 Zdeněk Hřib, primátor Hlavního města Prahy (dostavil se v závěru jednání)
Přítomní hosté:
 Jan Hodovský, ředitel Kanceláře AKČR
 Radek Polma, zástupce ředitele Kanceláře AKČR
 Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
 Martin Klika, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
 Jana Plešmídová, Plzeňský kraj
Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu:
15.00 – 16.00 Zasedání Rady – projednávání materiálů
16.00 – 16.30 Zasedání Rady – vystoupení ministra zdravotnictví
A. Zahájení jednání Rady Asociace krajů České republiky:
1. místopředseda Rady Asociace krajů ČR (dále jen „Rada“) Jiří Běhounek přivítal přítomné a
zahájil jednání.
Navrhovaný program zasedání Rady AK ČR byl následně schválen všemi hlasy přítomných členů
Rady.
B. Projednávání materiálů
(Zasedání bylo zahájeno bez přítomnosti primátora Zdeňka Hřiba a hejtmana Jiřího Čunka)
1. ZÁPIS z 20. zasedání Rady AK ČR
 Schválen bez další rozpravy.
PRO 10 ZDRŽEL SE 0 PROTI 0.
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2. INFORMACE č. 1 Termíny jednání Rady AK ČR a odborných komisí Rady AK ČR
 Vzato na vědomí.
Jiří Běhounek
 Doporučil, aby se za současného stavu všechna nezbytná jednání konala
videokonferenčně.
 Požádal Kancelář spojit se se Sdružením SK8 a prověřit, jestli je reálné, aby se
plánované jednání uskutečnilo v původním termínu, resp. možnost jednání
v náhradním termínu.
3. TISK č. 186, Rozhodnutí 1. místopředsedy
 Projednáno bez další rozpravy.
 Přijato navržené Usnesení Rady č. 242
PRO 10 ZDRŽEL SE 0 PROTI 0.
(K jednání se připojuje hejtman Jiří Čunek)
4. TISK č. 187, Hospodaření AKČR 2019
Jiří Běhounek
 Hospodaření AKČR za rok 2019 skončilo v přebytku, z důvodu započtení odpisů
za videokonferenční systém je ale účetní výsledek záporný.
 Požádal Kancelář, aby na příští zasedání připravila souhrnný soupis
nepoužívaného hmotného majetku, aby mohl být následně odepsán.
 Přijato navržené Usnesení Rady č 243
PRO 11 ZDRŽEL SE 0 PROTI 0.
5. TISK č. 188, Zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální věci
Martin Klika
 Představil požadavky krajů směrem k ministerstvu práce a sociálních věcí
ohledně rozdělení návrhu zákona o sociálních službách na dvě části – část
odbornou a část financování; zmínil též apel na MPSV a vládu týkající se změn
v úhradové vyhlášce.
 I přes naléhavost požadavků krajů uznal, že za současného stavu bude složité o
navržených opatřeních jednat.
 Přijato navržené Usnesení Rady č. 244
PRO 11 ZDRŽEL SE 0 PROTI 0.

6. TISK č. 189, Zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro veřejnou správu a
legislativu
Jiří Běhounek
 Uvedl v krátkosti navrhovaná usnesení Komise pro VSL.
Martin Netolický
2





Ve stručnosti okomentoval některé body programu jednání Komise, zejména
problematiku RUD, kde navrhuje stažení krajských legislativních iniciativ s
ohledem na současnou situaci a vývoj v této době – Pardubice budou na
zastupitelstvu tuto jejich iniciativu stahovat – problematika RUD bude ještě
řešena zvlášť v závěru jednání.
Přijato navržené Usnesení Rady č. 245
PRO 11 ZDRŽEL SE 0 PROTI 0.

7. TISK č. 190, Zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu
Radek Polma
 Seznámil členy Rady s informacemi, které na jednání Komise sdělil ministr
dopravy Karel Havlíček, tj.:
 rozšíření mýta pro nákladní dopravu na silnicích I. tříd momentálně není
na programu dne;
 poskytnutí prostředků ze SFDI na opravy silnic II. a III. tříd ve výši 4
mld. Kč není za současné situace reálné.
 Přijato navržené Usnesení Rady č. 246.
8. TISK č. 191, Projekt přípravy výzvy, implementace projektu a následného provozu
digitální technické mapy (DTM) ČR na úrovni krajů



Projednáno bez další rozpravy.
Přijato navržené Usnesení Rady č. 247
PRO 11 ZDRŽEL SE 0 PROTI 0.

C. Vystoupení Hostů – Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
1. místopředseda Rady hejtman Běhounek informoval, že jednání k předloženým materiálům
bude přerušeno a bude připojen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Adam Vojtěch kraje informoval zejména o situaci ohledně přerozdělování ochranných pomůcek.
Ministerstvo zdravotnictví prioritizuje, které zařízení jsou nejohroženější (nemocnice
s infekčními odděleními, hygienické stanice, odběrová místa atd.) a tyto zařízení mají největší
podíl dodaných ochranných pomůcek nejvyšší třídy, tj. respirátorů FFP3.
Podněty ze strany členů Rady:
 Stát by měl při přerozdělování zásob respirátorů FFP3 zohlednit, že kraje nemají
možnost tyto ochranné pomůcky pro svoje nemocnice zabezpečit. Jejich
nedostatek je přitom zcela urgentní a mnohdy je nezbytné jej řešit např. výměnou
se zásobami distribuovanými MV ČR či získáním darů od soukromoprávních osob.
 Stát by měl zveřejňovat, kolik prostředků nakoupil a přerozdělil.
 Kraje jsou kontaktovány s požadavky na zabezpečení ochranných pomůcek, a to
od různých organizací, některé se chovají nátlakově a agresivně a hrozí i žalobami
v případě, že kraj není schopen dostatek ochranných pomůcek zabezpečit. Apel na
MZD definovat, které organizace mají být zásobovány prostřednictvím kraje, aby
jeho návrh na objem ochranných prostředků pro organizace nebyl závazný.
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 Apel na MZD brát v potaz, že i nemocnice bez infekčního oddělení se můžou dostat
(a dostávají) do kontaktu s nakaženými pacienty. I tyto nemocnice potřebují
alespoň nějaký počet respirátorů FFP3.
 I některé profese, které dosud používaly respirátory FFP2 by měly mít respirátory
FFP3, např. zubaři.
 Kyslíkové láhve se můžou také stát nedostatkovým zbožím, apel řešit jejich
dodávku již v předstihu a systémově.
 Znovu zařadit do algoritmu rychlotesty, a to pro pacienty, kteří opouští nařízenou
karanténu a nebyly u nich zaznamenány klinické příznaky.
 Apel, aby všechny hygienické stanice informovaly o počtu a umístění nakažených
stejným způsobem.
Adam Vojtěch
 Návrh MZD na objem ochranných prostředků určených pro jednotlivé organizace
je pouze doporučením, nikoliv závazným nařízením. Počet respirátorů FFP3 je
omezený.. Vybídl kraje, aby aktuálně MZD informovaly o počtu hospitalizovaných
nakažených ve svých nemocnicích. Hygienické stanice používají jednotnou
metodiku a budou informovat jenom o počtu nakažených v krajích.
Jiří Běhounek
 Uvedl, že informatici krajů jsou připraveni úzce spolupracovat s MZD na výměně
aktuálních informací pomocí moderních technologií.
9. INFORMACE č. 2 – RUD
Martin Netolický
 S ohledem na současnou situaci navrhuje stáhnout legislativní iniciativy krajů na
změnu RUD.
Závěr
 Kraje se shodly na tom, že i když do konání příštích voleb do krajských
zastupitelstev pravděpodobně nevznikne jednotný návrh na změnu RUD,
se kterým by souhlasily všechny kraje, pracovní skupina zabývající se touto
problematikou by měla dále fungovat a zabývat se různými variantami na změnu
systému s tím, že na tyto výstupy se bude dále navazovat.
10. INFORMACE č. 3 - Koronavirus
Probráno v rámci vystoupení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
Ke konferenčnímu hovoru se poté připojil primátor Zdeněk Hřib, který informoval o jednání
Ústředního krizového štábu (ÚKS), jež právě probíhá.
Zdeněk Hřib
 Momentální nárůst případů je spojen s výším počtem otestovaných osob.
 ÚKS řeší otázky proplácení ochranných pomůcek, zda bude účtovat kraj, jakým
způsobem (paušálně, v rámci RUD) – zatím není dořešeno.
 Na jednání ÚKS byly předloženy materiály krajů směrem k ÚKS; jelikož členům
Rady není zřejmé, o jaké požadavky se přesně jedná, primátor Hřib dokumenty
předložené na ÚKS rozešle členům Rady prostřednictvím Kanceláře.
 Stát plánuje pilotní projekt inteligentní karantény, který bude startovat od pondělí
30. března v Jihomoravském kraji.
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Martin Netolický
 připravuje se materiál řešící jakým způsobem přistupovat ke karanténě osob
s trvalým pobytem na obecním úřadě. Materiál bude krajům rozeslán
prostřednictvím Kanceláře.
11. RŮZNÉ – videokonferenční systém
Jiří Běhounek
 prostřednictvím Kanceláře bude členům Rady rozeslán materiál týkající se
obnovy videokonferenčního systému, kdy současný VCF je již provozován bez
servisní smlouvy a její prodloužení je finančně nevýhodné. Rovněž neodpovídá
nejaktuálnějším požadavkům a vývoji HW / SW v dané oblasti.
Poté 1. místopředseda Rady Jiří Běhounek všem přítomným poděkoval a zasedání ukončil.
V Praze dne 26. března 2020
Zapsala: Mgr. Zuzana Lištiaková, Mgr. Ivo Dočekal
Ověřil: RNDr. Jan Hodovský, MBA

MUDr. Jiří Běhounek
1. místopředseda Rady Asociace krajů ČR
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