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Z Á P I S  

ze  4.  zasedání Rady Asociace krajů České republiky 

ve 4. volebním období 

které se konalo dne 26. dubna 2013 ve Zlíně 

 

 

Přítomní členové Rady AKČR : 

 

1. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 

2. Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

3. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

4. JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

5. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 

6. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

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

8. Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje 

9. Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

10. MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje 

11. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

Přítomní hosté zasedání Rady AKČR:  

 

1.        Mgr. Jaroslav Borka, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

2.        MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

 

Jednání Rady AKČR probíhalo podle následujícího časového harmonogramu: 

10.00 – 11.45 - zasedání Rady AKČR, projednávání materiálů 

11.50 – 13.15  - uzavřené zasedání Rady k problematice korekcí 

13.20  - ukončení 4. zasedání Rady AKCŘ 

 

 

 

A. Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, 
schválení programu jednání,  
čerpání prostředků z evropských fondů bude projednána v uzavřeném 
zasedání za účasti členů 
Jednání zahájil předseda Rady AKČR  JUDr. Michal Hašek, přivítal členy Rady a hosty, 

seznámil přítomné s programem, vysvětlil nutnost změny termínu konání zasedání Rady; 

dále omluvil neúčast pozvaného hosta Ing. Miroslava Tomana, CSc. ze zdravotních důvodů. 

K programu zasedání uvedl, že by se měl soustředit na problematiku evropských fondů, 

financování sociálních služeb a financování zdravotnictví, přičemž problematika korekcí k  

čerpání prostředků z evropských fondů bude projednána v uzavřeném zasedání za účasti 

členů Rady a zastupujících náměstků hejtmanů. Poté předal předseda Rady slovo hostiteli – 

hejtmanu Zlínského kraje MVDr. St. Mišákovi, který přivítal účastníky zasedání ve Zlínském 

kraji, informoval o současném vývoji revitalizace areálu Baťových závodů a jeho 
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začleňování do života města Zlína a popřál účastníkům zasedání hezky pobyt ve Zlínském 

kraji. 

Po konsensuálním schválení programu zasedání v bloku aktuálních informací předsedy 

informoval JUDr. M. Hašek o aktuálním vývoji v oblasti zdravotnictví (rozdílný přístup 

krajských poboček VZP) a financování sociálních služeb (ohrožení dofinancování ve výši 

300,- mil. Kč) a o jednání o návštěvě prezidenta republiky Ing. M. Zemana v jednotlivých 

krajích cca od července t.r.; o přípravě bude na příštím zasedání Rady informovat též 

kancléř V. Mynář; první návštěva by se měla odehrát v TPCA v Kolíně počátkem července 

t.r.. Dále předseda Rady informoval o přípravě jednání Rady s vládou a hledání vhodného 

termínu. K aktuální situaci ve zdravotnictví místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek 

komentoval i závěry z tisku 26 k zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví;  objasnil 

zaujetí neutrálního postoje k senátní ústavní stížnosti, informoval o odloženém jednání 

s ministrem zdravotnictví (nový termín 6.5.). K problematice zálohových úhrad uvedl 

vypočtenou výši záloh (93,6 %) a z toho vyplývající ohrožení cash-flow nemocnic již od 

července-srpna t.r..; v této souvislosti předloží přehled dopadů úhradové vyhlášky na 

hospodaření nemocnic za 1. čtvrtletí 2013. Pozornost věnoval dále snaze o převedení pokrytí 

pohotovostní služby z praktických lékařů na nemocnice (zejm. krajské) cestou novelizace 

zákona o poskytování zdravotnických služeb, které je však akceptovatelné pouze za 

předpokladu převodu cca 30% kapitačních plateb na nemocnice. K problematice 

kapitačních plateb v diskusi MVDr. St. Mišák kritizoval postup praktických lékařů v otázce 

pokrytí LSPP; vyslovil názor, že by zákonná povinnost péče praktika o pacienta proti 

kapitační platbě (cca 600,- Kč/ rok) měla pokrýt 24 hodin a že dojde zákonitě k navýšení 

objemu výkonů v činnosti nemocnic o cca 25%. Náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

MUDr. M. Fischer upozornil na možnost čerpání finančních prostředků v objemu cca 10,- 

mil. Kč/kraj na krizové účely (možnost použití pro LZS); zároveň však upozornil na riziko 

možnosti chybného čerpání vzhledem k chybějící metodice ministerstva. Problém se pokusí 

vyřešit prezident Asociace záchranných služeb ČR MUDr. M. Slabý vlastním návrhem 

metodiky. Následně upozornil JUDr. M. Netolický, Ph.D. na novelu obchodního zákoníku, 

kterou v současné projednává Senát PČR (tisk 75), která může být zkrácením doby splatnosti 

faktur likvidační m.j. i pro značnou část českého zdravotnictví. K podnětu se připojil 

místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek s tím, že k vrácení do Poslanecké sněmovny 

Senátem by se měli připojit v jednotlivých krajích všichni senátoři. Následně na základě 

doporučení předsedy Rady se Rada konsensuálně dohodla, že hejtman Netolický operativně 

předá návrh intervenčního dopisu Pardubického kraje ve věci místopředsedovi Rady MUDr. 

J. Běhounkovi, který po konzultaci se zdravotní komisí Rady a zobecnění na podmínky všech 

krajů osloví senátory;  předseda Rady přislíbil záležitost následně (7.5.) projednat 

s předsedou Senátu M. Štěchem. K problematice sociálních služeb uvedl hejtman Ústeckého 

kraje O. Bubeníček informace k zatím nerealizovanému setkání s ministryní práce a 

sociálních věci ve věci dofinancování sociálních služeb v r. 2013 (setkání pouze současně 

s Asociací poskytovatelů sociálních služeb); informoval podrobně o jednání sociální komise 

Rady v Přerově vč. vystoupení náměstka ministryně a zásadním nesouhlasu komise 

s návrhem novely zákona o zdravotnických službách, který přinese výrazné finanční zatížení 

na zdravotní péči v sociálních zařízeních. Zdůraznil potřebu jednat o problematice za účasti 

ministrů zdravotnictví a práce a sociálních věci a předsedy Rady; předseda Rady vyslovil 

s řešením souhlas s tím, že jednání s oběma ministry za účasti místopředsedy Běhounka a 

hejtmana Bubeníčka si vyžádá za účelem obnovení normálních pracovních kontaktů v této 

citlivé oblasti. K problematice doplnil hejtman Pardubického kraje JUDr. M. Netolický, Ph. 

D. aktuální informace z jednání s p. ministryní: nezávazný příslib dofinancování služeb 

550,- mil. Kč a účast na příštím zasedání Rady. 
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Projednávání materiálů: Rada bez připomínek projednala zápis z minulého zasedání; 

k rozhodnutím předsedy v období mezi zasedáními (Tisk č. 22) přijala konsensuálně usnesení 

Rady č.25.  K tisku 23 uvedl hejtman Středočeského kraje MVDr. J. Řihák hlavní témata 

ustavujícího zasedání komise Rady pro IZS (financování složek IZS, koncepce činnosti HZS, 

krizové řízení); v diskusi k novele zákona o pojišťovnictví, která by měla přinést finanční 

prostředky (až 900,- mil. Kč) pro financování složek záchranného systému (podíl na placeném 

pojistném) bylo dohodnuto oslovit senátory se žádostí o schválení předlohy s tím, že případné 

legislativně technické nedostatky normy, o kterých informoval ředitel Kanceláře, budou 

opraveny cestou zákona o hasičském záchranném sboru. K tisku přijala Rada usnesení Rady č. 

26. K tisku 24, který uvedl namísto nepřítomného primátora Hl. města Prahy doc. MUDr. B. 

Svobody ředitel Kanceláře R. Polma, bylo přijato usnesení Rady č.27. V diskusi zdůraznil 

předseda Rady JUDr. M. Hašek, že všechny odborné komise by se již nyní měly zabývat 

návrhem státního rozpočtu na příští rok v jednotlivých kapitolách, protože dochází mnohdy 

k drastickému krácení výdajů (např. na protidrogovou problematiku). K tisku 25, který namísto 

nepřítomného předsedy komise Ing. J. Rozbořila uvedl ředitel Kanceláře, bylo dohodnuto pozvat 

komisaře národní účasti na Světové výstavě Expo v Miláně na květnové nebo červnové zasedání 

Rady. V debatě o věcné příslušnosti problematiky Horské služby a Vodní záchranné služby do 

působnosti Komise Rady pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch vysvětlili JUDr. M. 

Netolický, Ph.D. a MUDr. M. Fischer genezi vztahů zejm. HS jako občanského sdružení ke státu 

(působnost MŠMT, potom MZDr., nyní MMR), nutnost vícezdrojového financování HS a úzkou 

návaznost na problematiku cestovního ruchu. Předseda Rady zdůraznil návaznost problematiky 

HS na oblast IZS a upozornil na chybějící úpravu Vodní záchranné služby. K tisku bylo přijato 

usnesení Rady č. 28. K tisku 26 zrekapituloval místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek 

informace z úvodního bloku jednání a uvedl další informace z jednání komise, zejm. ustavení 

pracovní skupiny pro strategickou reformu psychiatrické péče (za AK MUDr. J. Tuček, Ph.D.), 

otázku příspěvků nemocnic do AKN a problematiku pendeponové léčby. K problematice tisku 75 

(z. č. 513/1999 Sb.), projednávaného Senátem akceptoval filosofii oslovení senátorů v předaném 

dopise hejtmana Pardubického kraje; problematiku pouze zobecní a obratem osloví za AK 

senátory se žádostí o součinnost. V diskusi ještě JUDr. M. Netolický, Ph.D. vysvětlil k dotazu 

Bc. L. France dočasnost opatření vzhledem k vazbám mezi úpravou obchodního a nového 

občanského zákoníku). V diskusi k problematice lhůt splatnosti faktur ve zdravotnictví dále 

uvedl místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek omezené možnosti řešení, které nelze realizovat 

bez finanční účasti státu (cca 5-6 mld Kč); v diskusi (MVDr. St. Mišák) byla dále zmíněna 

problematika některých malých zdravotních pojišťoven (Agel). Členové Rady poté diskutovali o 

nerovném postavení krajských nemocnic v současném systému zdravotních pojišťoven a o 

specifickém postavení VZP (převaha neziskových „státních“ pojištěnců). K tisku bylo 

konsensuálně přijato usnesení Rady č.29,  k otázce podpory stanoviska AK k novele obchodního 

zákoníku bylo přijato usnesení Rady č. 30. K tisku 27 uvedl místopředseda Rady MUDr. J. 

Běhounek jako předseda příslušné komise informace k možnému čerpání prostředků z IOP 

(nabídka cca 30,- mil. Kč/kraj) s tím, že některé kraje pochopitelných důvodu žádat nebudou 

(Ústecký) a přijetí strategie dalšího postupu v oblasti informatizace; bylo přijato usnesení Rady 

č.31. Problematiku zasedání Komise pro financování krajů a fondy EU ze dne 10. dubna t.r. 

v Jihlavě uvedl její předseda JUDr. M. Netolický, Ph.D.: hlavní projednávanou otázkou byl 

návrh budoucí jednotné implementační struktury regionální obálky, přičemž komisí byly 

projednávány  3 varianty – vznik krajem založené účelové organizace, pokračování aktivity 

úřadů regionálních rad nebo přímá angažovanost krajských úřadů; první varianta získala 

v komisi nejvíce hlasů. V následující, podrobnější diskusi bylo upozorněno na některá rizika 

v daňové oblasti a v oblasti odpovědnosti krajů za případná chybná rozhodnutí nové 
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implementační struktury; diskutována byla otázka účasti dalších partnerů (SMO, SMS), 

možnosti maximálního ovlivňování rozhodování organizace ze strany krajů, odpovědnosti 

řídícího orgánu a eliminace možných negativních dopadů na kraje, někteří členové Rady 

vyjádřili nesouhlas s rozhodováním o možné formě implementace ještě před vypracováním 

podrobné právní analýzy všech forem řešení. Dohodnuto bylo nechat zpracovat podrobnou 

právní analýzu možných forem krajem či jinak založené účelové organizace jako podkladu pro 

urychlené (před jednáním s resorty) rozhodnutí Rady. Jako výsledek této diskuse došlo 

k částečné úpravě návrhu usnesení a bylo přijato hlasováním usnesení Rady č. 32 (8 hlasy pro, 

při 3 abstencích). 

K tisku 29 byla diskutována otázka odmítnutí reformy regionálního školství jako celku; v diskusi 

(MUDr. J. Běhounek a JUDr. P. Buzková, M. Novák) byl konstatován značně negativní dopad 

realizace reformy na většinu škol, zejm. pak technicky zaměřených. K tisku bylo přijato usnesení 

Rady č. 33. Tisk 30 (novelizace Jednacího řádu poradních orgánů Rady) uvedl ředitel 

Kanceláře R. Polma; zdůraznil hlavní body navrhované úpravy (1 denní zasedání, zastupování, 

videokonference). K variantnímu řešení počtu členů komise se po vysvětlení předsedy Rady 

Rada konsensuálně přiklonila k var. B návrhu (předseda komise jako 15. člen); přijato bylo 

konsensuálně usnesení Rady č. 34.  K tisku 31 byla předsedou Rady zdůrazněna na minulém 

zasedání Rady přijatá filosofie omezenosti příspěvků Rady (max. 10 000 Kč) a možnosti krajů 

dále dotovat jednotlivé akce ze svých prostředků; k dotazu 1. náměstka hejtmana Karlovarského 

kraje Mgr. J. Borky na možnost zvýšené podpory akce „Záchranný kruh“ byla předsedou 

vysvětlena omezenost prostředků Asociace, kterou by bylo možno řešit pouze zvýšením příspěvků 

krajů; přijato bylo konsensuálně usnesení Rady č. 35. K tisku 32 bylo bez diskuse konsensuálně 

přijato usnesení Rady č. 36. 

 

V rámci bloku operativních informací o jednáních, na která nebyly předloženy Radě tisky, 

informoval hejtman Zlínského kraje MVDr. St. Mišák o jednání Komise Rady pro zemědělství 

dne 16. dubna t.r. v Napajedlích: hlavním tématem byla podpora hospodaření v lesích a 

možnost vyřazení krajů z rozhodování o podpoře po realizaci církevních restitucí lesů; v diskusi 

uvedl hejtman Moravskoslezského kraje M. Novák zkušenosti z podpory v kraji (omezení 

podpory výměrou). Diskutována byla dále otázka případné společné expozice krajů na výstavě 

Země živitelka 2013 v Českých Budějovicích; členové Komise Rady pro zemědělství 

z převažující části deklarovali účast prostřednictvím krajských agrárních komor, v průzkumu 

mezi členy Rady projevilo 5 členů zájem o společnou účast. Hejtman Plzeňského kraje M. 

Chovanec informoval o posledních jednáních s Ministerstvem dopravy: slučování MD a MPO 

zatím výrazně nepokračuje, pouhá formální změna kompetenčního zákona zřejmě nepostačí; 

soutěž na zimní údržbu silnic zřejmě proběhne pouze ve 3 krajích, trvá neuznání Memoranda ze 

strany ministerstva a snaha o převod závazku do RUD (bude muset pravděpodobně dojít 

k omezení objednávky dopravy u ČD). Místopředseda Rady MUDr. J. Běhounek upozornil na 

problém možného nesouladu stanovisek komisí Rady (dopravní a finanční) k problematice 

převodu závazku z uzavřeného Memoranda do oblasti RUD. K tomu připomněl M. Chovanec 

příslib bývalého ministra P. Dobeše převést závazek do formy zákona s účinností 8 let. Dále 

byla diskutována otázka hrazení inflace nad závazek krajů z Memoranda, kdy ČD požadují 

navýšení často nad tuto hranici (9%). V závěru upozornil místopředseda Rady J. Běhounek na 

existenci dopravních problémů v souvislosti s rekonstrukcí D1 zejména na Vysočině. 

 

Předseda Rady JUDr. M. Hašek uvedl návrh usnesení Rady k otázce budování vodní cesty 

Dunaj, Odra, Labe: informoval o jednáních prezidenta republiky v Rakousku a o stanovisku 

Ministerstva dopravy, které je se záměrem v rozporu; v diskusi bylo upřesněno stanovisko ke 
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zrušení Ředitelství vodních cest, které je navrhováno v materiálu místopředsedkyně vlády K. 

Peake. Po krátké diskusi Rady bylo přijato jednomyslně usnesení Rady č. 37. 

 

 

Předseda Rady poté poděkoval pracovníkům KÚ Zlínského kraje a pracovníkům Kanceláře AK 

za přípravu zasedání a veřejnou část zasedání ukončil. 

 

 

zapsal:  Rostislav Duchoň  

dne 1. května 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: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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  

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 
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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, 
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b) pro úsporu veřejných prostředků lepší koordinaci investičních akcí 

vodohospodářského typu, zejména pak projekty vodocestné s projekty 

protipovodňové ochrany, 

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 

 

 

 


