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Z Á P I S  

z 2. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním 

období konaného dne 16. ledna 2009 v Brně  

 

 

Přítomní členové a přítomné členky Rady AKČR : 

 

1. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 

2. Bc. Stanislav Eichler, hejtman Libereckého kraje 

3. Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., hejtmanka Plzeňského kraje 

4. Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

5. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 

6. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje 

7. MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

8. PaedDr. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 

9. Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje 

10. MUDr. David Rath, hejtman Středočeského kraje 

11. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 

12. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 

13. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

2. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období se uskutečnilo 

v Brně u příležitosti veletrhu Regiontour. Primátora hl.m. Prahy se svolením členů Rady AKČR 

na jednání zastoupila jeho náměstkyně Bc. Markéta Reedová. Dne 15. ledna 2009, tj. den před 

samotným jednáním Rady AKČR se členové Rady AKČR setkali s vedením BVV, a.s. 

Tématem jednání byla především dosavadní spolupráce mezi AKČR a BVV a její podoba do 

budoucna. Jednání Rady AKČR dne 16. ledna 2009 probíhalo podle následujícího časového 

harmonogramu: 

 
08.30 – 08.35                     Zahájení Rady AKČR 

08.35 – 09.25                     Jednání Rady AKČR, projednávání materiálů  

09.25 – 12.15                     Jednání Rady AKČR, vystoupení hostů 

12,15 – 12,20                     Ukončení Rady AKČR 

 

 

Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, schválení programu 

jednání  

Hejtman Jihomoravského kraje a předseda AKČR Michal Hašek přivítal přítomné a zahájil 

2. zasedání Rady AKČR v jejím 3. volebním období v Brně.  

 

A. Organizační záležitosti 

a) Schválení programu zasedání, případné jeho doplnění ze strany členů Rady a ředitele 

Kanceláře. Připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR k 16. lednu 2009, vč. 

termínů zasedání Rady AKČR. 
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Hejtmani schválili program jednání a důležité termíny týkající se 1. poloviny roku 2009, včetně 

zasedání Rady AKČR a odsouhlasili návrh, aby v rámci příštího zasedání Rady AKČR na 

Vysočině navštívili jadernou elektrárnu Dukovany. 

 

•         27.1. 2009               setkání s prezidentem republiky Václavem Klausem na Pražském 

hradě - 14,00 hod. 

•       30.1. 2009                   Zahájení CZ PRES v Bruselu – Český ples 

• 5.-6.3. 2009                 Summit evropských regionů a měst v Praze 

• 12.-13.3. 2009             3. zasedání Rady AKČR na Vysočině 

• 6.-7.4. 2009                 ISSS 2009 v Hradci Králové (možnost zasedání Rady AKČR)  

• 23.-24.4. 2009            4. zasedání Rady AKČR v rámci veletrhu Urbis Invest 2009 v Brně  

• 9.5. 2009                    Pražské jaro, Beethovenova 9. symfonie (oficiální akce CZ PRES) 

• 21.-22.5. 2009  5. zasedání Rady AKČR v Karlovarském kraji  

• 19.-20.6. 2009             Zakončení CZ PRES v Praze – United Islands of Prague 

• 25.-26.6. 2009             6. zasedání Rady AKČR v Pardubickém kraji 

• 27.6.2009                    Zakončení CZ PRES v Bruselu – „street party“ 

• 10.-11.9. 2009  7. zasedání Rady AKČR v Moravskoslezském kraji 

b) Informace o žádostech organizací o vystoupení jejich zástupců na některém z nejbližších 

zasedání  Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje k 16. lednu 2009. 

Členové Rady AKČR se seznámili se žádostmi organizací o vystoupení jejich zástupců na 

některém z nejbližších zasedání  Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje k 16. lednu 2009. 

Na příští zasedání na Vysočině bude zváno vedení  veřejnoprávních subjektů (ČTÚ, Česká 

televize, Český rozhlas, apod.), které koncepčně a celostátně zastřešují problematiku 

digitálního vysílání v ČR a po svém jmenování rovněž nová ministryně zdravotnictví. Na 4. 

zasedání Rady AKČR v Brně bude pozván JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv, na 6. 

zasedání Rady AKČR v Pardubickém kraji Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení 

automobilového průmyslu. O vystoupení na některém ze zasedání Rady AKČR rovněž požádal 

generální komisař účasti ČR na výstavě EXPO 2010 – bude pozván s ohledem na časové 

možnosti na některé z příštích zasedání.  

Kancelář AKČR byla pověřena, aby s kanceláří předsedy Senátu dohodla termín společného 

setkání členů Rady AKČR s předsedou Senátu. 

 

B. Projednávání materiálů 

 

1. Zápis z minulého 1. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 4. prosince 2008 

v Praze  

Zápis z 1. zasedání členové Rady AKČR byl jednomyslně schválen. 
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2. Rozhodnutí předsedy AKČR podle usnesení Rady AKČR 25/2005 v období od 30. 

listopadu 2008 do 11. ledna 2009 

Projednáno bez připomínek.  

Usnesení Rady AKČR č. 17 ze dne  16. ledna 2009 

  

 I.         souhlasí 

s rozhodnutím předsedy Asociace krajů ČR podle usnesení č. 25/2005 Rady AKČR 

ve věci návrhu na uspořádání semináře k návrhu nového občanského zákoníku - 

dopis předsedy AKČR ze dne 9. prosince 2008, č.j.: 228/2008. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. České předsednictví v Radě EU v 1. pol. roku 2009 – informace k 16. 1. 2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 18  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informace o českém předsednictví v Radě EU v 1. pol. roku 2009 k 16. lednu 2009. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. Konference ISSS 2009 v Hradci Králové ve dnech 6.-7. dubna 2009 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 19 ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.         bere na vědomí 

informace o soutěžích Biblioweb, Zlatý erb a Juniorerb 2009 konaných v rámci 

konference ISSS / LORIS/ V4DIS ve dnech 6. – 7. dubna 2009 v Hradci Králové, 

 

II. souhlasí 

 s udělením záštity AKČR Konferenci ISSS/LORIS/V4DIS 2009 a soutěžím 

Biblioweb, Zlatý erb a Juniorerb 2009, 

 

    III.        souhlasí  
a) s finanční participací AKČR na zajištění cen vítězům soutěže Biblioweb 2009  

v celkové hodnotě do 40 tisíc Kč,  

b) s finanční participací AKČR na podporu publicity základních informací a 

výsledků těchto soutěží ve výši 20 tisíc Kč,  
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IV. ukládá 

              řediteli Kanceláře AKČR 

realizovat přijaté usnesení.                                                                                          

                                                                           Termín: do 6.dubna 2009 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje – zpracování oponentního posudku pro 

AKČR 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 20  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.         bere na vědomí 

informaci k procesu aktualizace Strategie udržitelného rozvoje v letech 2007-2009, 

 

II.        souhlasí 

s úhradou faktury Jihočeské univerzity české Budějovice č. 1208001153 ve výši 100 

tisíc Kč za vypracování expertního oponentního posudku  k dokumentu „Strategie 

udržitelného rozvoje ČR“. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

6. Budoucnost kohezní politiky – informace k 16. lednu 2009 

Projednáno bez připomínek.  

Usnesení Rady AKČR č. 21 ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí  

konečné znění Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU, které schválil 

Výbor pro EU na pracovní úrovni dne 21. října 2008, 

 

II.        nominuje 

do Pracovní skupiny pro budoucnost kohezní politiky jako své zástupce: 

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana Jihočeského kraje, 

Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Zápis z 13. zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch konaného  dne 23. září 

2008 ve Zlíně 

Projednáno bez připomínek.  
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Usnesení Rady AKČR č. 22  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.         bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro cestovní ruch konaného dne 23. září 

2008 ve Zlíně , 

 

II.        souhlasí 

s  předloženým návrhem územního členění turistického potenciálu Česka dle přílohy  

(Mapa „Územní členění turistického potenciálu ČR na základě rozhodnutí krajů“), 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení, s tím, že v  komentáři mapy bude 

uvedeno, co je nutné doplnit  a jaké budou názvy území moravských krajů, 

 

III.      pověřuje 

předsedu AKČR, 

aby seznámil s přijatým usnesením Rady AKČR Ing. Rostislava Vondrušku, ředitele 

České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

Příloha usnesení Rady AKČR č. 22 ze dne 16. ledna 2009  

 

Mapa „Územní členění turistického potenciálu ČR na základě rozhodnutí krajů“ 
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KOMENTÁŘ K ÚZEMNÍMU ČLENĚNÍ TURISTICKÉHO POTENCIÁLU ČESKA 

 

1) Konečné rozhodnutí krajů o územním členění turistického potenciálu Česka je nutno 

doplnit u níže uvedených území o: 

 

a) Šumava – schválení společného marketingu území příslušnými orgány  Plzeňského 

kraje a Jihočeského kraje, 

 

b) Plzeňský kraj - schválení členění území příslušným orgánem kraje, 

 

c) Jeseníky  - schválení společného marketingu území příslušnými orgány Olomouckého 

kraje a Moravskoslezského kraje. 

 

2) Moravská  turisticky významná místa budou využívat názvy Jižní Morava (území 

Jihomoravského kraje), Východní Morava (území Zlínského kraje) a může být užíván i 

nový název Severní Moravy a Slezska. 

 

 

8. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů konaného dne 15. srpna 

2008 v Jihlavě 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 23  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky  

 

I.         bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro financování krajů konaného dne 15. 

srpna 2008 v Jihlavě. 

          

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

9. Zápis z 18. zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu konaného ve  dnech 8.-9. 

září 2008 v Kyjově 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 24 ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky  
 

I.                bere na vědomí 

zápis z 18. zasedání Komise Rady AKČR pro veřejnou správu konaného ve  dnech 

8.-9. září 2008 v Kyjově. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 
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10. Zápisy z jednání odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy konaného ve 

dnech 9.-10. září 2008 v Zaječí, dne 23. října 2008 v Jihlavě a ve dnech 24.-25. listopadu 

2008 v Praze 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 25 ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky  
 

I.        bere na vědomí 

zápisy ze zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy konaných 

ve dnech 9.-10. září 2008 v Zaječí, dne 23. října 2008 v Jihlavě a ve dnech 24.-25. 

listopadu v Praze. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

11. Zápis ze zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro legislativu konaného dne 29. 

října 2008 v Praze  

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 26  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky  
 

I. bere na vědomí 

zápis ze zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro legislativu konaného dne 29. 

října 2008 v Praze. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

12. Veřejné telefonní automaty v rámci universální služby (informace o přípravě 

rozhodnutí Rady ČTÚ) 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 27  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.                 bere na vědomí 

informaci Českého telekomunikačního úřadu o úpravě počtu veřejných telefonních 

 automatů (VTA) v rámci univerzální služby. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

13. Rozpočet AKČR na rok 2009 a korespondenční hlasování členů Rady AKČR k 

členskému příspěvku na rok 2009 

Jiří Mašek, ředitel Kanceláře okomentoval návrh rozpočtu AKČR pro rok 2009. Současně byli 

členové Rady AKČR seznámeni s tím, že v souladu se Stanovami AKČR byl schválen členský 

příspěvek AKČR pro rok 2009. 
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Usnesení Rady AKČR č. 28 ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. schvaluje 

rozpočet AKČR pro rok 2009, včetně komentáře, který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení (příloha 1 a 2),  který je koncipován jako vyrovnaný, s plánovanými 

výnosy 9.983,- tis. Kč a plánovanými náklady  9.983,- tis. Kč, 

 

II. bere na vědomí   

že byl na základě usnesení Rady AKČR č. 7/2008 ze dne 4. prosince 2008 a na 

základě 4. korespondenčního hlasování v roce 2008 schválen členský příspěvek 

AKČR pro rok 2009, 

  

III.      ukládá 

                  řediteli Kanceláře  

řídit se schváleným rozpočtem AKČR pro rok 2009. 

Termín: průběžně  
 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

14. Jmenování členů komisí Rady AKČR a rozdělení odborných gescí mezi jednotlivé 

členy Rady AKČR  

David Rath, hejtman Středočeského kraje sdělil, že nominaci svého kraje do komisí dodá 

dodatečně, stejně jako ti členové Rady AKČR, kteří dosud do některých komisí nenominovali 

své zástupce. Jinak projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 29  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.        jmenuje 
a) komisi pro veřejnou správu v tomto složení: 

Jihočeský kraj –   

Jihomoravský kraj – JUDr. Václav Novák, zastupitel 

Královéhradecký kraj – JUDr. Ivana Křečková, ředitelka KÚ 

Vysočina – Zdeněk Ryšavý, člen rady kraje 

Karlovarský kraj – Mgr. Jaroslav Borka, náměstek hejtmana 

Liberecký kraj – JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru KÚ 

Olomoucký kraj – Mgr. Eva Pavličíková, členka rady kraje 

Moravskoslezský kraj –JUDr. Eva Kafková, ředitelka KÚ 

Pardubický kraj – Ing. Jaroslav Folprecht, ředitel KÚ 

Plzeňský kraj – Ing. Petr Smutný, člen rady kraje 

Středočeský kraj –  

Ústecký kraj – JUDr. Zdeněk Lavička, předseda legislativně-právního výboru 

Zlínský kraj – Ing. Petr Hradecký, člen rady kraje 

Hl.m. Praha – JUDr. Rudolf Blažek, náměstek primátora HMP   

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
http://www.kr-plzensky.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.praha-mesto.cz/
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b) předsedou komise pro veřejnou správu: 

Ing. Petra Smutného, člena rady Plzeňského kraje 

c) místopředsedou komise pro veřejnou správu: 

Zdeňka Ryšavého, člena rady kraje Vysočina 

            

II.       jmenuje  

           a) komisi pro financování krajů v tomto složení: 

Jihočeský kraj – Ing. Jaromír Slíva, člen rady kraje 

Jihomoravský kraj –  Ing. Mgr. Zdeněk Dufek, předseda finančního výboru 

Královéhradecký kraj – Ing. Josef Táborský, náměstek hejtmana 

Vysočina – Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 

Karlovarský kraj –  Mgr. Martin Havel, náměstek hejtmana  

Liberecký kraj – Zdeněk Bursa, člen rady kraje 

Olomoucký kraj – RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana 

Moravskoslezský kraj – Ing. Anna Klimšová, vedoucí odboru financí KÚ 

Pardubický kraj – JUDr. Martin Netolický, člen zastupitelstva 

Plzeňský kraj – Ing. Jiří Bis, senátor  

Středočeský kraj –  

Ústecký kraj – Ing. Pavel Kouda, 1. náměstek hejtmanky 

Zlínský kraj – Ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana 

Hl.m. Praha –  JUDr. Petr Hulinský, Ph.D., předseda finančního výboru ZHMP   

 

b) předsedou komise pro financování krajů: 

Ing. Jaroslava Drozda, náměstka hejtmana Zlínského kraje 

c) místopředsedy komise pro financování krajů: 

JUDr. Martina Netolického, zastupitele Pardubického kraje 

JUDr. Petra Hulinského, Ph.D., předsedu finančního výboru ZHMP 

 

III.     jmenuje  

a) komisi pro školství a sport v tomto složení: 

Jihočeský kraj – RNDr. Jana Krejsová, členka rady kraje 

Jihomoravský kraj –  Mgr. Jiří Janda, člen rady kraje 

Královéhradecký kraj – PhDr. Jiří Nosek, člen rady kraje 

Vysočina – RNDr. Marie Kružíková, členka rady kraje 

Karlovarský kraj – PaedDr. Vratislav Emler, člen rady kraje  

Liberecký kraj – Bc. Radek Cikl, náměstek hejtmana 

Olomoucký kraj – Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana 

Moravskoslezský kraj – Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana 

Pardubický kraj – Ing. Jana Pernicová, členka rady kraje 

Plzeňský kraj – Jiří Struček, člen rady kraje 

Středočeský kraj –  

Ústecký kraj – Bc. Petr Jakubec, člen rady kraje 

Zlínský kraj – Mgr. Josef Slovák, člen rady kraje 

Hl.m. Praha – Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora HMP   
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b) předsedou komise pro školství a sport: 

Bc. Radka Cikla, náměstka hejtmana Libereckého kraje 

c) místopředsedy komise pro školství a sport: 

PhDr. Jiřího Noska, člena rady Královéhradeckého kraje 

Mgr. Věru Palkovou, náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje 

 

IV.     jmenuje  

           a) komisi pro kulturu a památkovou péči v tomto složení: 

Jihočeský kraj – Ing. František Štangl, člen rady kraje  

Jihomoravský kraj –  Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana 

Královéhradecký kraj – Ing. Václava Domšová, předsedkyně výboru pro kulturu a 

památkovou péči 

Vysočina – Ing. Tomáš Škaryd, člen rady kraje 

Karlovarský kraj – Ing. Eva Valjentová, členka rady kraje 

Liberecký kraj – Mgr. Eva Hamplová, vedoucí odboru kultury KÚ 

Olomoucký kraj – Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana 

Moravskoslezský kraj – Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana 

Pardubický kraj – Ing. Jana Pernicová, členka rady kraje 

Plzeňský kraj – Václav Koubík, člen rady kraje 

Středočeský kraj –  

Ústecký kraj – Bc. Jana Ryšánková, členka rady kraje 

Zlínský kraj – Ing. Bc. Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana 

Hl.m. Praha – Ing. Milan Richter, radní HMP   

 

b) předsedkyní komise pro kulturu a památkovou péči: 

Bc. Janu Ryšánkovou, členku rady Ústeckého kraje 

c) místopředsedy komise pro kulturu a památkovou péči: 

Ing. Milana Richtera, radního HMP   

Ing. Tomáše Škaryda, člen rady kraje Vysočina 

 

V.       jmenuje  

a) komisi pro regionální rozvoj a evropské záležitosti v tomto složení: 

Jihočeský kraj – MUDr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana 

Jihomoravský kraj – Ing. Milan Venclík, člen rady kraje 

Královéhradecký kraj – Ing. Josef Táborský, náměstek hejtmana 

Vysočina – Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 

Karlovarský kraj – Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana 

Liberecký kraj – RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana 

Olomoucký kraj – Ing. Pavel Martínek, člen rady kraje 

Moravskoslezský kraj – Doc. Ing. Marian Lebiedzik, PhD., náměstek hejtmana 

Pardubický kraj – Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana 

Plzeňský kraj – Ivo Grüner, náměstek hejtmana 

Středočeský kraj –  

Ústecký kraj – Ing. Pavel Kouda, 1. náměstek hejtmanky 

Zlínský kraj – Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana 
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Hl.m. Praha – Bc. Markéta Reedová, náměstkyně primátora HMP   

 

b) předsedou komise pro regionální rozvoj a evropské záležitosti: 

Ing. Pavla Koudu, 1. náměstka hejtmanky Ústeckého kraje 

c) místopředsedy komise pro regionální rozvoj a evropské záležitosti: 

Ivo Grünera, náměstka hejtmana Plzeňského kraje 

RNDr. Víta Příkaského, náměstka hejtmana Libereckého kraje 

 

VI.      jmenuje  

a) komisi pro životní prostředí a zemědělství v tomto složení: 

Jihočeský kraj – Ing. Karel Vlasák, člen rady kraje 

Jihomoravský kraj – Mgr. Ivo Polák, člen rady kraje 

Královéhradecký kraj – Ing. Jan Tippner, člen rady kraje 

Vysočina – Ing. Josef Matějek, člen rady kraje 

Karlovarský kraj – Ing. Jaroslav Bradáč, člen rady kraje 

Liberecký kraj – Ing. Jaroslav Podzimek, náměstek hejtmana 

Olomoucký kraj – Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana 

Moravskoslezský kraj – Miroslav Novák, náměstek hejtmana 

Pardubický kraj – Ing. Václav Kroutil, člen rady kraje 

Plzeňský kraj – Ing. Petr Smutný, člen rady kraje 

Středočeský kraj –  

Ústecký kraj – Mgr. Arno Fišera, náměstek hejtmanky 

Zlínský kraj – Milena Kovaříková, členka rady kraje 

Hl.m. Praha – Mgr. Petr Štěpánek, CSc., radní HMP   

 

b) předsedou komise pro životní prostředí a zemědělství: 

 Miroslava Nováka, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje 

c) místopředsedy komise pro životní prostředí a zemědělství: 

Ing. Jaroslava Bradáče, člena rady kraje Karlovarského kraje 

Milenu Kovaříkovou, členku rady Zlínského kraje 

 

VII.    jmenuje 

a) komisi pro zdravotnictví v tomto složení: 

Jihočeský kraj – Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana 

Jihomoravský kraj – MUDr, Oldřich Ryšavý, člen rady kraje 

Královéhradecký kraj –  

Vysočina – MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 

Karlovarský kraj – MUDr. Berenika Podzemská, členka rady kraje 

Liberecký kraj – MUDr. Pavel Novák, člen rady kraje 

Olomoucký kraj – MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana 

Moravskoslezský kraj – Ing. RSDr. Karel Konečný, náměstek hejtmana 

Pardubický kraj – Mgr. Markéta Tauberová, členka rady kraje 

Plzeňský kraj – MUDr. Jiří Liška, CSc., primář dětského odd. Nemocnice MUDr. 

Mulače Plzeň 

Středočeský kraj –  
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Ústecký kraj – Ing. Pavel Kouda, 1. náměstek hejtmanky 

Zlínský kraj – Ing. Hana Příleská, členka rady kraje 

Hl.m. Praha – PhDr. Milan Pešák, radní HMP   

 

b) předsedou komise pro zdravotnictví: 

MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina 

c) místopředsedy komise pro zdravotnictví: 

Ing. Hanu Příleskou, členku rady Zlínského kraje 

MUDr. Michaela Fischera, náměstka hejtmana Olomouckého kraje 

 

VIII.   jmenuje  

a) komisi pro sociální záležitosti v tomto složení: 

Jihočeský kraj – Mgr. Ivana Stráská, náměstkyně hejtmana 

Jihomoravský kraj – PhDr. Jiří Altman, člen rady kraje 

Královéhradecký kraj – Ing. Miroslav Uchytil, člen rady kraje 

Vysočina – Bc. Petr Krčál, člen rady kraje 

Karlovarský kraj – Miloslav Čermák, náměstek hejtmana  

Liberecký kraj – Pavel Petráček, člen rady kraje 

Olomoucký kraj –  Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana 

Moravskoslezský kraj – Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana 

Pardubický kraj – Bc. Miloslav Macela, člen rady kraje 

Plzeňský kraj – Dagmar Terelmešová, členka rady kraje 

Středočeský kraj –  

Ústecký kraj – Bc. Jana Ryšánková, členka rady kraje 

Zlínský kraj – Mgr. Taťána Nersesjan, členka rady kraje 

Hl.m. Praha – Jiří Janeček, radní HMP   

 

b) předsedou komise pro sociální záležitosti: 

             Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje 

c) místopředsedy komise pro sociální záležitosti: 

Mgr. Ivanu Stráskou, náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje 

Pavla Petráčka, člena rady Libereckého kraje 

 

IX.      jmenuje  

a) komisi pro dopravu v tomto složení: 

Jihočeský kraj – MUDr. Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana 

Jihomoravský kraj – Mgr. Michal Hašek, hejtman kraje 

Královéhradecký kraj – Josef Ješina, člen rady kraje 

Vysočina – Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana 

Karlovarský kraj – Ing. Petr Navrátil, náměstek hejtmana 

Liberecký kraj – Martin Sepp, náměstek hejtmana 

Olomoucký kraj – Mgr. Alois Mačák, náměstek hejtmana 

Moravskoslezský kraj – Miroslav Novák, náměstek hejtmana 

Pardubický kraj – Jan Tichý, náměstek hejtmana  

Plzeňský kraj – Jaroslav Bauer, člen rady kraje 
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Středočeský kraj –  

Ústecký kraj – Bc. Petr Benda, člen rady kraje 

Zlínský kraj – Ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana 

Hl.m. Praha – Radovan Šteiner, radní HMP   

 

b) předsedou komise pro dopravu: 

Mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje 

c) místopředsedy komise pro dopravu: 

Ing. Jaroslava Drozda, náměstka hejtmana Zlínského kraje 

Jana Tichého, náměstka Pardubického kraje 

 

X.        jmenuje 

a) komisi pro cestovní ruch v tomto složení: 

Jihočeský kraj –   

Jihomoravský kraj – Ing. arch. Anna Procházková, náměstkyně hejtmana 

Královéhradecký kraj – Helmut Dohnálek, člen rady kraje 

Vysočina – Ing. Tomáš Škaryd, člen rady kraje 

Karlovarský kraj – Ing. Eva Valjentová, členka rady kraje 

Liberecký kraj – Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstkyně hejtmana 

Olomoucký kraj – Bc. Miroslav Petřík, člen zastupitelstva 

Moravskoslezský kraj – Ing. Jiří Vzientek, náměstek hejtmana 

Pardubický kraj – JUDr. Miroslav Stejskal, člen rady kraje 

Plzeňský kraj – Václav Koubík, člen rady kraje 

Středočeský kraj –  

Ústecký kraj – Mirko Bernas, člen rady kraje 

Zlínský kraj – Ing. Bc. Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana 

Hl.m. Praha – Ing. Milan Richter, radní HMP   

 

b) předsedou komise pro cestovní ruch: 

Bc. Miroslava Petříka, zastupitele Olomouckého kraje 

c) místopředsedkyni komise pro cestovní ruch: 

           Ing. Lidii Vajnerovou, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje 

  

XI.      jmenuje 

a) komisi pro vztahy s veřejností v tomto složení: 

Jihočeský kraj – Bc. Kateřina Koželuhová, mediální poradkyně 

Jihomoravský kraj –  

Královéhradecký kraj – Mgr. Imrich Dioszegi, tiskový mluvčí 

Vysočina – Ing. Jitka Svatošová, tisková mluvčí 

Karlovarský kraj – Mgr. Jana Pavlíková, pověřená vedením odd.vnějších vztahů a styků 

s veřejností KÚ  

Liberecký kraj – Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru Kancelář hejtmana 

Olomoucký kraj –  Mgr. Tomáš Kocych, tiskový mluvčí 

Moravskoslezský kraj – Petra Špornová, tisková mluvčí 

Pardubický kraj – Mgr. Ivan Hudeček, vedoucí oddělení komunikace KÚ 
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Plzeňský kraj – Mgr. Jana Filípková, tisková mluvčí 

Středočeský kraj –  

Ústecký kraj –  Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru Kancelář hejtmanky 

Zlínský kraj – Mgr. Patrik Kamas, tiskový mluvčí 

Hl.m. Praha –  Daniel Častvaj, ředitel OPR MHMP 

 

b)  předsedou komise pro vztahy s veřejností: 

Mgr. Ivana Hudečka, vedoucího oddělení komunikace KÚ Pardubického kraje 

c) místopředsedy komise pro vztahy s veřejností: 

Bc. Kateřinu Koželuhovou, mediální poradkyni hejtmana Jihočeského kraje 

Ing. Aleše Konopáska, vedoucího odboru Kancelář hejtmanky Ústeckého kraje 

 

XII.    bere na vědomí 

a) složení komise – Grémium ředitelů krajských úřadů: 

Jihočeský kraj – JUDr. Luboš Průša  

Jihomoravský kraj – Ing. Bc. Jiří Crha 

Královéhradecký kraj – JUDr. Ivana Křečková 

Vysočina – Ing. Bc. Zdeněk Kadlec 

Karlovarský kraj – Ing. Roman Rokůsek 

Liberecký kraj – Ing. Bohdan Tomáš 

Olomoucký kraj – Ing. Bc. Libor Kolář 

Moravskoslezský kraj – JUDr. Eva Kafková 

Pardubický kraj – Ing. Jaroslav Folprecht 

Plzeňský kraj – Mgr. Jiří Leščinský 

Středočeský kraj – Ing. Petr Hostek (pověřen řízením úřadu) 

Ústecký kraj – Ing. Milan Zemaník 

Zlínský kraj – Ing. Vladimír Kutý 

Hl.m. Praha – Ing. Martin Trnka 

 

b) složení odborné pracovní skupiny AKČR pro legislativu: 

Jihočeský kraj – JUDr. Ing. Petr Holátko, vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí KÚ  

Jihomoravský kraj – Mgr. Petra Kovářová, odbor kancelář hejtmana 

Královéhradecký kraj – Ing. Miroslav Vrba, vedoucí odboru vnitra a krajského 

živnostenského úřadu 

Vysočina – Mgr. David Marek, správní oddělení KÚ 

Karlovarský kraj – Mgr. Lubomír Novotný, zástupce ředitele KÚ 

Liberecký kraj – JUDr. Karel Ulmann, vedoucí právního odboru KÚ 

Olomoucký kraj – Mgr. Marie Mazánková, vedoucí legislativního a správního odboru 

KÚ 

Moravskoslezský kraj – JUDr. Miroslav Býma, vedoucí odboru právního a 

organizačního KÚ - předseda 

Pardubický kraj – JUDr. Miroslav Mocek, vedoucí odboru právního a organizačního KÚ 

Plzeňský kraj – JUDr. Blanka Žižková, vedoucí právního odboru KÚ 

Středočeský kraj – JUDr. Martin Kakrda, legislativní a právní odbor KÚ 

Ústecký kraj – JUDr. Simona Hejnová, vedoucí legislativně-právního odboru KÚ 

Zlínský kraj – Mgr. Renata Navarová, vedoucí legislativně-právního odboru KÚ 
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http://www.pardubickykraj.cz/
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http://www.kr-stredocesky.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
http://www.praha-mesto.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
http://www.kr-vysocina.cz/
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.kraj-lbc.cz/
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http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
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Hl.m. Praha – JUDr. Lenka Danielisová, ředitelka LEG MHMP   

 

XIII.    vyzývá 

komisi – Grémium ředitelů krajských úřadů, 

 aby navrhla předsedu komise – Grémium ředitelů krajských úřadů, 

Termín: únor 2009  

XIV.    jmenuje 

a) do revizní komise Rady AKČR: 
    1. Ing. Dagmar Divišovou, vedoucí ekonomického odboru KÚ Karlovarského kraje, 

    2. JUDr. Petera Samčíka, vedoucího odboru kontroly KÚ Libereckého kraje, 

    3. Ing. Miloslava Nejedlého, vedoucího ekonomického odboru KÚ 

Královéhradeckého kraje,  

 

b) do výkonné koordinační skupiny AKČR pro záležitosti evropských fondů: 

1. Mgr. Michaela Ottu, vedoucího odboru hospodářského a regionálního rozvoje a 

evropských projektů KÚ Libereckého kraje,  

     2. Ing. Michaelu Pruknerovou, vedoucí odboru strategického rozvoje KÚ 

Olomouckého kraje, 

     3. Mgr. Patricii Tiso - Ferulíkovou, ředitelku FEU MHMP, 

                   

  c) do odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy: 

      Mgr. Andreje Kašického, poradce hejtmana Pardubického kraje 

 

XV.     bere na vědomí 

následující rozdělení odborných gescí mezi členy Rady AKČR: 

Mgr. Michal Hašek – zemědělství, integrovaný záchranný systém, rezort spravedlnosti 

Mgr. Radko Martínek - regionální rozvoj, financování krajů 

MUDr. David Rath – zdravotnictví, sociální záležitosti 

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. – zdravotnictví, rezort spravedlnosti 

MUDr. Jiří Běhounek – zdravotnictví 

Ing. Martin Tesařík -  regionální rozvoj, kultura a památková péče 

Mgr. Jiří Zimola – doprava 

PaedDr. Josef Novotný – doprava, školství 

Jana Vaňhová - sociální záležitosti 

Bc. Stanislav Eichler - životní prostředí, financování krajů 

Bc. Lubomír Franc - životní prostředí 

MVDr. Stanislav Mišák – zemědělství, venkov, obrana 

Ing. Jaroslav Palas – zemědělství, venkov 

MUDr. Pavel Bém – zahraniční vztahy, Výbor regionů  

 

XVI.    ustanovuje 

členy Rady AKČR v souladu s těmito gescemi garanty těchto odborných oblastí, resp. 

příslušných komisí Rady AKČR a ukládá jim  monitorovat jimi garantované oblasti a 

činnost jimi garantovaných komisí. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

http://www.praha-mesto.cz/
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16. Obměna delegace zástupců AKČR v Kongresu místních a regionálních orgánů Rady 

Evropy (CLRAE) 

Členové Rady AKČR se dohodli, že nominace nových zástupců AKČR v Komoře regionů 

CLRAE (3 členové a 4 náhradníci) bude po projednání s gestorem problematiky Radko 

Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje předložena na příštím zasedání Rady AKČR. 

 

 

17.  Zastoupení AKČR v dalších externích orgánech 

Členové Rady AKČR se dohodli, že na příštím zasedání Rady AKČR bude po projednání s 

gestory pro zemědělství, předloženo nové obsazení AKČR v organizacích rezortu zemědělství, 

týká se to s.p. Povodí a s.p. Lesy ČR. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 30  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         souhlasí 

s následující nominací zástupců AKČR: 

        a) do Výběrové komise  pro výběr projektů v rámci výzvy č.12 k předkládání 

            grantových projektů OP LZZ Mezinárodní spolupráce v oblasti podpory 5.1.: 

      členka: Ing. Klára Dostálová, ředitelka CEP Hradec Králové, 

náhradník: Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje KÚ Zlínského 

kraje, 

  

        b) do Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc: 

           náhradník: Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí odboru strategického rozvoje KÚ 

Pardubického kraje, 

 

        c) do Výběrové komise pro posouzení grantových projektů podávaných v rámci 

oblasti podpory  3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb OP  Lidské 

zdroje  a zaměstnanost  pro období  2007 – 2013: 

člen: PhDr. Jiří Altman, radní Jihomoravského kraje,                          

 

d) do Výběrové komise pro posouzení grantových projektů podávaných v rámci 

oblasti podpory 3.2. Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit 

OP LZZ OP Lidské zdroje a zaměstnanost: 

člen: Ing. Jozef Holek, koordinátor pro národnostní menšiny KÚ Libereckého kraje,   

                  náhradník: Bc. Petr Krčál, radní kraje Vysočina, 

 

               e) do Výběrové komise MMR pro IPRM Integrovaného operačního programu: 

                  člen: Bc. Tomáš Hybner, zastupitel Karlovarského kraje, 

 

               f) zástupce AKČR, který by se spolupodílel na přípravě materiálu „Aktualizace 

strategie financování směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských 

odpadních vod: 

                  JUDr.  Petr Petržílek, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní, 
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               g) do Koordinační rady pro Národní lesnický program pro období do roku 2013 

(NLP II) 

   člen: Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje, 

        náhradník: Ing. Martin Bělčik, šéf poradců hejtmana Jihomoravského kraje.                                             

                                     

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

18.  Informace k řešení monitorovacího systému operačních programů 

Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje a gestor problematiky regionálního rozvoje 

navrhl zaslat dopis obdobného znění, jaký byl v této věci adresován Jiřímu Čunkovi, i nově 

jmenovanému ministrovi pro místní rozvoj. Navrhl rovněž pozvat  ministra pro místní rozvoj na 

některé z příštích zasedání Rady AKČR. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 31 ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí  

aktuální  informaci (dle usn. R AKČR č. 8/2008 ze dne 4. prosince 2008)  obsaženou  

v tomto tisku, resp. v dopisu ředitele Úřadu regionální rady regionu soudržnosti 

Severovýchod Ing. Zdeňka Semoráda adresovaném Ing. Hartmannovi, řediteli sekce 

informačních a komunikačních technologií MMR ze dne 30. října 2008 č.j. Se-

1075/2008 a v dopisu předsedy AKČR  Mgr. Michala Haška  ze dne 16. prosince 

2008(č.j. 247/2008) adresovaném Jiřímu Čunkovi, ministru pro místní rozvoj, které se 

týkají požadovaného řešení monitorovacího systému operačních programů, 

 

II. žádá 

odbornou pracovní skupinu AKČR pro evropské fondy 

o průběžné informování  gestora (podle odst. III. tohoto usnesení) a dále členy Rady 

formou zápisů z jednání odborné pracovní skupiny o dalším postupu při  řešení 

problematiky monitorovacího systému, 

 

III.      pověřuje 

Mgr. Radko Martínka, hejtmana Pardubického kraje 

gescí nad problematikou monitorovacího systému operačních programů. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

19. Zastoupení AKČR v Bruselu – návrh smlouvy s hl.m. Prahou 

Michal Hašek, předseda AKČR poděkoval hl.m. Praze za nabídku na pronájem prostor pro 

zastoupení AKČR v Bruselu.  
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Usnesení Rady AKČR č. 32 ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.         bere na vědomí  

informaci týkající se zřízení zastoupení AKČR v Bruselu, 

 

II.       souhlasí 

           se smlouvou o nájmu s hl.městem Prahou, kterou bude řešeno zastoupení AKČR 

v Bruselu. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

20. Traumatologická péče v krajích ve vazbě na vydání Věstníku 6/2008 

Členové Rady AKČR vyslovili podporu hejtmanům, kteří žádají o navrácení krajských 

nemocnic do sítě traumacenter a onkocenter. Hejtmani se shodli, že toto téma by mělo být 

zahrnuto do témat k projednání s novou ministryní zdravotnictví na příštím zasedání Rady 

AKČR. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 33 ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.        podporuje 

           požadavek hejtmanů, kteří žádají o navrácení dotčených krajských nemocnic do sítě 

traumacenter a onkocenter. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

21. Různé: 

 

a) Žádost ministra práce a sociálních věcí RNDr. Petra Nečase o stanovisko AKČR k 

požadavku OS pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství a sekce 

silničního hospodářství Svazu dopravy na změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě z 30.9.2008 

Materiál nebyl projednán z časových důvodů. Věc bude vyřízena na základě vyjádření 

jednotlivých krajů formou rozhodnutí předsedy podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005. 

 

 

b) Žádost Václava Krásy, předsedy Národní rady zdravotně postižených ČR o 

prolongování záštity AKČR nad projektem Euroklíč 

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 34  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I. bere na vědomí 

informaci o projektu Euroklíč a převzetí záštity nad tímto projektem minulou Radou 

AKČR, 

 

II.        souhlasí 

s prolongováním záštity projektu Euroklíč a jeho rozšíření na území ČR. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

c) Žádost CEV (Evropského centra dobrovolnictví) o podporu zviditelnění dobrovolnictví 

v době předsednictví ČR v Radě EU – dopis vedení CEV z 6.10.2008 

Projednáno bez připomínek.  

Usnesení Rady AKČR č. 35  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.         bere na vědomí 

žádost CEV (Evropského centra dobrovolnictví) o podporu zviditelnění 

dobrovolnictví v době předsednictví ČR v Radě EU. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

d) Zpráva o postupu příprav na Evropský summit regionů a měst, Praha 5. a 6. března 

2009 

Markéta Reeedová z pověření primátora hl.m. Prahy krátce představila Evropský summit 

regionů a měst, který se bude konat ve dnech 5. a 6. března 2009 v Praze, včetně projektu 

Ochutnejte Evropu.  Hejtmani slíbili zamyslet se nad tím, zda prezentaci na této akci realizovat 

jednotně prostřednictvím AKČR či zda se do akce zapojí každý kraj zvlášť. 

Usnesení Rady AKČR č. 36  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.         bere na vědomí 

zprávu o postupu příprav na Evropský summit regionů a měst Praha 5. a 6. března 

2009. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

e) Regulační poplatky ve zdravotnictví 

Rada Asociace krajů ČR  projednala otázku poplatků ve zdravotnictví a doporučila všem svým 

členům, aby od 1. února 2009 kraje formou darovací smlouvy nabídly svým občanům možnost 

úhrady poplatků. Návrh se týká zdravotnických zařízení zřizovaných a založených kraji a všech 
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typů regulačních poplatků. Ideální řešení, které by mělo následovat, je úprava legislativy a 

celostátní zrušení regulačních poplatků. Hejtmani se také shodli na záměru pozvat na příští 

zasedání Rady AKČR novou ministryni zdravotnictví a probrat s ní témata, která kraje zajímají. 

Hejtmani se shodli, že k tomuto jednání připraví podklady gestor AKČR za zdravotnictví. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 37  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.        doporučuje 

členům Rady AKČR,  

aby od 1. února 2009 kraje formou darovací smlouvy nabídly  svým občanům 

možnost úhrady poplatků, 

 

II. ukládá 

           předsedovi AKČR 

                 pozvat na příští zasedání Rady AKČR ministryni zdravotnictví. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

f) Krácení prostředků na financování sociálních služeb – Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR 

AKČR vyslovila zásadní nesouhlas s rozhodnutím MPSV, kterým došlo ke krácení prostředků 

na financování sociálních služeb, zejména v pobytových zařízeních zřizovaných kraji. Hejtmani 

se shodli, že se v této záležitosti obrátí na premiéra a ministra práce a sociálních věcí Nečase, 

aby došlo ke změně, respektive zrušení tohoto rozhodnutí a k navýšení prostředků o chybějící 

1,5 miliardy Kč. Hejtmani jsou připraveni v této záležitosti oslovit i obě komory Parlamentu. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 38  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.         vyslovuje 

zásadní nesouhlas s krácením dotací poskytovatelům sociálních služeb a žádá o 

jejich dodatečné navýšení minimálně o 1,5 mld. Kč (úroveň roku 2008), 

 

II.        vyzývá 

a)   předsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí, 

aby se neprodleně zabývali vzniklou situací,  

b) Svaz měst a obcí a další profesní organizace  

ke koordinaci postupu v této věci, 

 

III. pověřuje 

           pracovní skupinu ve složení: Mgr. Michal Hašek, Mgr. Radko Martínek, Jana 

Vaňhová, MUDr. David Rath jednáním v této věci. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 
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g) Návrh zákona o podpoře výstavby páteřní silniční sítě 

Předseda AKČR Michal Hašek informoval o zahájení legislativního procesu týkajícího se 

návrhu zákona o podpoře výstavby páteřní silniční sítě. Návrh, který by měl být připraven 

během půl roku, by se měl týkat jak procesu výstavby silnic, při plné ochraně životního 

prostředí, tak i zpřesnění právní úpravy tam, kde se při výstavbě infrastruktury vyskytují 

problémy majetkoprávního charakteru. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 39 ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         souhlasí 

se zahájením prací na návrhu zákona o podpoře výstavby páteřní silniční sítě. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

h) Problematika mýtného na silnicích II. a III. třídy 

Na návrh Davida Ratha, hejtmana Středočeského kraje se hejtmani na svém jednání zabývali 

také problematikou mýtného. Kvůli zavedení mýtného jezdí celá řada kamionů po krajských 

silnicích II. a III. tříd. Vyzvali proto vládu, aby zajistila placení mýtného i na těchto krajských 

komunikacích a současně zavedla systém průběžného vážení kamionů na silnicích. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 40  ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.         vyzývá 

           Ministerstvo dopravy 

aby se zabývalo zavedením mýtného na komunikacích II. a III. třídy, včetně 

zavedení systému průběžného vážení kamionů na silnicích. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

C. Vystoupení hostů  

 

Ing. Vladimír Hlavinka, člen představenstva ČEZ a ředitel divize výroba 

Předmětem vystoupení Ing. Hlavinky byla prezentace hlavních strategických aktivit ČEZu v ČR 

rozpracovaných do jednotlivých krajů: ekologizace uhelných elektráren, doplnění portfolia o 

paroplynové elektrárny, maximální využití stávajících jaderných elektráren, stabilita 

stávajících energetických lokalit, snížení znečištění životního prostředí, příspěvek ke splnění 

klimatického energetického balíčku. Ing. Hlavinka přislíbil, že strategie ČEZu pro jednotlivé 

kraje bude řešit přímo s každým krajem zvlášť. Michal Hašek, předseda AKČR informoval 

hosta, že v rámci příštího zasedání Rady AKČR na Vysočině navštíví hejtmani jadernou 

elektrárnu Dukovany. 
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genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, generální ředitel Hasičského záchranného sboru 

Tématem společného jednání členů Rady AKČR s genmjr. Ing. Miroslavem Štěpánem, 

generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru byla zejména spolupráce krajů a MV v 

rámci integrovaného záchranného systému, integrovaný operační program ve vztahu ke 

zdravotnickým záchranným službám krajů a krizové řízení. Michal Hašek, předseda AKČR 

informoval, že v rámci AKČR převzal gesci pro oblast integrovaného záchranného systému. 

 

 

MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory 

Tématem vystoupení MUDr. Milana Kubka, prezidenta České lékařské komory bylo především 

vymezení stávající a nabídka další možné spolupráce  mezi ČLK a kraji v oblasti zdravotnictví.  

MUDr. Kubek nejdříve seznámil přítomné s organizační strukturou ČLK a jejími 

kompetencemi. Dále popsal stávající spolupráci mezi ČLK a kraji, která vyplývá z obecně 

závazných předpisů. Týká se zejména účasti zástupce ČLK v komisích při výběrových řízeních 

před uzavřením smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou podle zákona č. 

48/1997 Sb. MUDr. Kubek pak nastínil i další možnou spolupráci, která by se mohla  týkat 

poskytování stanovisek ČLK při rozhodování o registraci nestátních zdravotnických zařízeních, 

zřizování a řízení krajských zdravotnických zařízení, podpory při jednání se státem a 

zdravotními pojišťovnami, vytváření regionálních koncepcí zdravotnictví, podpory 

v legislativním procesu atd. 

 

 

Ing. Petr Žaluda, generální ředitel Českých drah, a.s. 

Hlavním bodem jednání s  generálním ředitelem Českých drah, a.s. Ing. Petrem Žaludou byla 

regionální drážní doprava a možnosti jejího udržení a dalšího rozvoje. Generální ředitel 

Českých drah Petr Žaluda seznámil členy Rady AKČR se strategickými záměry i aktuálními 

prioritami ČD, a.s. v oblasti regionální osobní dopravy. Poukázal na dlouhodobou 

nedofinancovanost regionální osobní dopravy, očekávanou ztrátu  mezi náklady a příjmy pro 

rok 2009 ČD, a.s. vyčíslily na 3,2 miliardy Kč. Jedná se o systémový problém a ČD, a.s. chce 

nalézt jeho řešení v součinnosti s kraji i státem. Podle slov Ing. Žaludy jen dofinancování této 

ztráty umožní rozsáhlé investice do železnice. Jako 2 možnosti řešení se nabízí změna zákona o 

rozpočtovém určení daní nebo zavedení příspěvku státu k subvenci do závazku veřejné služby 

regionální dopravy. Rada Asociace krajů ČR konstatovala, že kraje tuto částku nemohou 

vyrovnat ze svých rozpočtů, a vyzvala proto vládu, aby účelovou dotací dokryla tuto ztrátu pro 

rok 2009 a zabývala se především systémovým řešením do budoucna. ČD, a.s. by měly rovněž 

věrohodně prokázat náklady, které vyplývají ze závazku veřejné služby. Členové Rady AKČR 

dále apelovali na urychlení procesu zbavování se nepotřebného majetku a na hledání vnitřních 

rezerv v hospodaření ČD, a.s. David Rath, hejtman Středočeského kraje se vyslovil pro 

zahájení jednání o majetkovém vstupu krajů do ČD, a.s.  
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Usnesení Rady AKČR č.41 ze dne  16. ledna 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

 

I.         bere na vědomí 

                 informaci Ing. Petra Žaludy, generálního ředitele ČD,a.s. o stavu regionální osobní 

dopravy, včetně chybějících zdrojů pro dofinancování závazku veřejné služby pro 

rok 2009 ve výši 3,2 mld. Kč, 

 

II. žádá 

           členy Rady AKČR, 

           aby ve spolupráci s ČD, a.s. zanalyzovali v rámci svého kraje prokazatelnou ztrátu 

regionální osobní dopravy v závazku veřejné služby,  

 

III.      vyzývá vládu ČR, 

aby účelovou dotací dokryla finanční ztrátu v regionální osobní dopravě pro rok 

2009 a v  případě, že se prokáže nedofinancovanost závazku veřejné služby 

v regionální osobní dopravě, aby se  zabývala nalezením systémového řešení pro 

zajištění trvale udržitelného financování regionální osobní dopravy. 

 

Hlasování: z 13 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 13. Usnesení bylo přijato. 

 

 

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory  

Vedle témat stávající světové finanční krize a problematiky stanovení termínu přijetí jednotné 

evropské měny se Petr Kužel ve svém vystoupení věnoval zejména spolupráci mezi kraji a 

Hospodářskou komorou. Uvedl, že krajské hospodářské komory jsou připraveny ke spolupráci s 

jednotlivými kraji formou smlouvy, která by vymezila definované oblasti společného zájmu. 

S tímto návrhem bude Petr Kužel s vedením krajských hospodářských komor objíždět jednotlivé 

kraje. Michal Hašek jako příklad společných zájmů HK a AKČR uvedl legislativní iniciativu 

týkající se podpory výstavby páteřní silniční sítě. 

 

D. Závěr 

Předseda AKČR poděkoval všem zúčastněným a ukončil 2. zasedání Rady AKČR s tím, že příští 

zasedání se uskuteční ve dnech 12. a 13. března 2009 na Vysočině.  

 

 

Mgr. Michal Hašek, v.r.  

                     předseda Asociace krajů ČR 
Zapsali:  

JUDr. Karel Koláček 

Mgr. Markéta Vagenknechtová     

V Praze, dne 16. ledna 2009    

 


