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Z Á P I S  

z 1. zasedání Rady Asociace krajů České republiky 

ve 4. volebním období 

které se konalo dne 5. prosince 2012 v Praze (Poslanecká sněmovna PČR) 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

2. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

3. JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

4. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 

5. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

6. JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje 

7. Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje 

8. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

9. Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

10. Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 

11. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. města Prahy 

12. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

1.     Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

 
10.00 - 10.05 zahájení ustavujícího zasedání 

 

10.05 - 11.00                              volba předsedy a místopředsedů Rady  

 

    příprava ustavení poradních orgánů Rady 

 

11.15 – 11.45                         vystoupení hostů 

                      

11.45 – 12.15   tisková konference 
    

 
 

A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 
schválení programu jednání,  
 

Jednání zahájil předseda Rady AKČR ve 3. volebním období JUDr. Michal Hašek, seznámil 

přítomné členy Rady s návrhem programu a požádal doyena Rady a zároveň jediného člena 

Rady s pokračujícím mandátem, primátora hl. města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobodu, 

CSc. o zahájení volby orgánů Rady na dvouleté funkční období. Primátor Svoboda oficiálně 

přivítal členy Rady a předal řízení volby hejtmanovi Jihomoravského kraje M. Haškovi. Členové 

Rady, poradci, ředitel a pracovníci Kanceláře se poté přítomným představili. Omluvena byla 
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neúčast hejtmana Ústeckého kraje O. Bubeníčka. Byl navržen model fungování vedení Rady 

(předseda, místopředseda pověřený zastupováním předsedy a 4 místopředsedové). Na návrh 

hejtmana kraje Vysočina MUDr. J. Běhounka byl aklamací zvolen předsedou Rady na dvouleté 

funkční období JUDr. Michal Hašek, který po volbě Radě poděkoval za projevenou důvěru; na 

návrh předsedy byli místopředsedy Rady aklamací zvoleni: J. Běhounek, M. Chovanec, M. 

Novák, B. Svoboda a J. Zimola.  Místopředseda Rady MUDr. Jiří Běhounek byl trvale pověřen 

řízením Rady po dobu nepřítomnosti předsedy; bude tedy po dvouleté období zastávat funkci 

statutárního místopředsedy Rady. K volbě bylo přijato usnesení  Rady č. 1. Rada rozhodla o 

novém modelu fungování poradních orgánů Rady, kdy 14 komisí bude řízeno přímo členy Rady, 

Gremium ředitelů KÚ povede ředitelka KÚ Jihomoravského kraje JUDr. Věra Vojáčková. K 

tomu bylo přijato usnesení  Rady č. 2 s tím, že nominace krajů do jednotlivých komisí budou 

provedeny tak, aby je Rada mohla schválit na svém 2. zasedání 18. ledna 2013 v Brně 

(Regiontour). Kromě vedení komisí byly dále dohodnuty gesce za související oblasti resp. styk 

s příslušnými orgány takto: 

 

- MUDr. Jiří Běhounek - Komise Rady pro zdravotnictví, Komise Rady pro 

informační technologie ve veřejné správě, styk s MZDr, 

- Oldřich Bubeníček - Komise Rady pro sociální věci, styk s MPSV, 

- Bc. Lubomír Franc - Revizní komise, styk se Senátem PČR, 

- JUDr. Michal Hašek - Komise Rady pro hospodářský rozvoj, meziregionální 

spolupráci a energetiku, styk s  PS PČR, vládou , MPO a MZV, 

- Milan Chovanec - Komise Rady pro dopravu, styk s MD, 

- MVDr. Stanislav Mišák - Komise Rady pro zemědělství, venkov, styk s Mze, 

- JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - Komise Rady pro financování krajů a fondy 

EU, styk s MF a MMR, 

- Miroslav Novák - Komise Rady pro životní prostředí, styk s MŽP, 

- PaedDr. Josef Novotný -  Komise Rady pro školství, styk s MŠMT, 

- Bc. Martin Půta - Komise Rady pro veřejnou správu a legislativu, styk s CSÚ 

MV, 

- Ing. Jiří Rozbořil - Komise Rady pro kulturu a cestovní ruch, styk s MK a 

MMR, 

- MVDr. Josef Řihák - Komise pro integrovaný záchranný systém, styk s MV a 

MO, 

- Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. - Komise pro prevenci kriminality a 

sociálně patologických jevů, styk s MZDr, 

- Mgr. Jiří Zimola - Komise Rady pro regionální rozvoj, styk s MMR,MF, Mze. 

Dále bylo projednáno zapojení členů Rady v rámci národní delegace ve Výboru regionů EU; 

k tomu bylo přijato usnesení  Rady č. 3. 

V rámci organizačních záležitostí dále Rada projednala předběžně stanovení výše příspěvku 

(zachována výše 700,- tis. Kč ročně/kraj), dohodnuto bylo pořádat zasedání Rady zásadně 

jednodenní a více využívat operativních videokonferencí Rady. Předseda Rady JUDr. M. Hašek 

dále informoval o přípravě přijetí členů Rady prezidentem republiky počátkem příštího roku. 

 

B. K aktuální problematice  
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K aktuálním problémům v jednotlivých problémových okruzích: v bloku věnovaném 

zdravotnictví uvedl místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek podrobně výsledky posledních 

jednání s Ministerstvem zdravotnictví a VZP (stav jednání o podpisu smluv zdravotnických 

zařízení se zdravotními pojišťovnami, vyjednávání o úhradové vyhlášce, situace ve vedení VZP). 

Bylo dohodnuto, že místopředseda Rady a předseda zdravotní komise MUDr. J. Běhounek 

napíše oficiální dotaz vedení VZP a Ministerstva zdravotnictví na právní stav úhrady za 

poskytovanou péči po 1. lednu příštího roku v případě nepodepsání smluv. 

Následně jednotliví členové Rady podrobně informovali Radu o stavu vyjednávání o smlouvách 

se zdravotními pojišťovnami za zdravotnická zařízení v jejich krajích. 
V rámci bodu Různé byla z iniciativy hejtmana Zlínského kraje MVDr. St. Mišáka opakovaně 

diskutována otázka rušení pošt v obcích, které mnohde znamená vyvedení posledního výkonu 

státní správy z malých obcí. Česká pošta uplatňuje při jednání v obcích nehorázné podmínky;  

některé smlouvy mezi poštou a obcemi jsou dokonce v rozporu se zákonem tajné. Komise pro 

veřejnou správu a legislativu se problémem bude zabývat s cílem vyvolat jednání s vedením 

České pošty. 

Hejtman Karlovarského kraje PaedDr. J. Novotný upozornil na problémy v projednávaném 

státním rozpočtu na r. 2013, ( za poslední 4 roky dopady na kraje minus 32 mld Kč ),je nutno  

zvážit možnost podání pozměňovacího návrhu a po kvantifikaci dopadů v klíčových oblastech 

jednat o zmírnění dopadů. 

Místopředseda Rady Mgr. J. Zimola upozornil na akci Hospodářských novin (dotazník o 

majetkových poměrech) – v diskusi byla konstatována dostatečnost povinností uložených 

povinným osobám zákonem. Předseda Rady JUDr. M. Hašek upozornil na zákonnou povinnost 

podání přiznání do 30 dnů po zvolení do funkce (vztahuje se i na opakovaně zvolené členy).  

 

 

E. Vystoupení hostů – zástupci krizového štábu LOK – SČL, AČMN a OSZSP ČR: 

 

Předseda Rady JUDr. M. Hašek přivítal zástupce krizového štábu, seznámil hosty stručně s 

informacemi z jednotlivých krajů; uvedl, že kraje jsou  připraveny dodržet koordinovaný postup 

a vyvíjet i nadále tlak na Ministerstvo zdravotnictví. V úvodním slově místopředseda AČMN 

MUDr. Ing. Petr Fiala poděkoval za postoj krajů a ocenil spolupráci s místopředsedou Rady a 

předsedou zdravotní komise MUDr. J. Běhounkem. Upozornil, že krizový štáb nyní reprezentuje 

cca,1,5 mil občanů v účastnících se organizacích. Současná situace je charakteristická tím, že 

seznamy ze zdravotních pojišťoven neplatí a vše směřuje ze strany pojišťoven k  rušení oddělení;  

oboru následné péče v rozporu s předchozími prohlášeními hrozí stejný osud jako u péče akutní. 

Výkonný ředitel AČMN Dr. Stanislav Fiala uvedl konkrétní čísla: požadavky na rušení oddělení 

se snížily z 291 na 84 oddělení, návrhy smluv existují pouze od 4 pojišťoven. Návrhy smluv jsou 

vesměs pouze na 6 měsíců, VZP zasílá návrhy bez přílohy č. 2. AČMN jako  protinávrh 

doporučuje nezabývat se přílohou č. 2, převzít text jejich smluv, a navrhnout formulaci, 

že“rozsah a struktura péče zůstává v platnosti ve stavu k 31.12.2012 a  aktualizace bude 

provedena podle výsledků v poskytování péče“. Místopředseda AČMN MUDr. Lukáš Velev 

uvedl konkrétní příklady z jednání s  krajskou pobočkou VZP v Jihlavě, ve které nejdříve došlo 

ke shodě na neomezování péče, aby se po 10 dnech stanovisko VZP diametrálně změnilo. 

Předsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková upozornila na další problém, týkající se úhradové 

vyhlášky, kde dochází ke značným poklesům v jednotlivých segmentech znamenajícím snížení 

péče, propouštění zaměstnanců a vytváření neúnosného ekonomického tlaku. Předseda LOK – 

SČL MUDr. Martin Engel poté kritizoval netransparentní proces pojišťoven ve vztahu 

k jednotlivým nemocnicím. Místopředseda Rady MUDr.J. Běhounek potvrdil, že kraje 

stanovisko k podpisu smluv se zdravotními pojišťovnami drží,a ocenil negociační pozici AČMN. 
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Kritizoval deficitní úhradovou vyhláška a rozdílné přístupy ke krajským a fakultním 

nemocnicím. Místopředseda Rady Mgr. J. Zimola potvrdil zkušenosti z nesolidního jednání 

pojišťoven, zejm. VZP. Předseda Rady JUDr. M Hašek konstatoval shodu názorů obou stran, 

poděkoval za pochopení AČMN a vyjádřil příslib krajů nejednat pouze ve prospěch krajských 

nemocnic, ale celého systému.  Výkonný ředitel AČMN Dr. St. Fiala uvedl některé informace 

k připravované ústavní stížnosti na postup pojišťoven. Místopředseda AČMN MUDr. Ing. P. 

Fiala poděkoval Radě za vstřícnost a předseda Rady JUDr. M. Hašek se s hosty rozloučil. 

Předseda Rady JUDr. M. Hašek poté ustavující zasedání Rady AKČR  ukončil.  

 
 

 

  

zapsal :  Rostislav Duchoň 

V Praze dne 5. prosince 2012 
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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, 
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- 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, 

- 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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