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Z Á P I S  

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

období konaného dne 13. března 2009 v Telči  

 

 

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. Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 

11. Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje 

12. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje 

 

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

v Telči. Hejtmana Středočeského kraje se svolením členů Rady AKČR na jednání zastoupil 

Ing. Zdeněk Štětina, zástupce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje. Dne 12. března 

2009, tj. den před samotným jednáním, členové Rady AKČR navštívili jadernou elektrárnu 

Dukovany. Jednání Rady AKČR dne 13. března 2009 probíhalo podle následujícího časového 

harmonogramu: 

 
08.30 – 08.35                     Zahájení Rady AKČR 

08.35 – 09.30                     Jednání Rady AKČR, projednávání materiálů  

09.30 – 12.25                     Jednání Rady AKČR, vystoupení hostů 

12,25 – 12,30                     Ukončení zasedání Rady AKČR 

 

 

Zahájení vlastního jednání Rady Asociace krajů České republiky, schválení programu 

jednání  

Hejtman Vysočiny a místopředseda AKČR Jiří Běhounek s předsedou AKČR a hejtmanem 

Jihomoravského kraje Michalem Haškem přivítali přítomné a zahájili 3. zasedání Rady AKČR 

v jejím 3. volebním období v Telči.  

 

A. Organizační záležitosti 

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

Kanceláře. Připomenutí důležitých termínů, známých Kanceláři AKČR k 13. březnu 2009, vč. 

termínů zasedání Rady AKČR. 
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•          1.4. 2009                   12,00 – 14,00 h. setkání s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou 

• 6.-7.4. 2009               ISSS 2009 v Hradci Králové  

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

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

• 21.-22.5. 2009  5. zasedání Rady AKČR v Jihočeském 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/Litomyšl 

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

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

• 27.9. 2009   návštěva Jeho Svatosti papeže Benedikta XVI. v Brně – 

slavnostní bohoslužba 

• 7.-8.10. 2009             8. zasedání Rady AKČR v Karlovarském kraji (Tourfilm) 

• 26. – 27.11. 2009 9. zasedání Rady AKČR v Plzeňském kraji 

 

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

zasedání  Rady AKČR, které Kancelář AKČR eviduje k 13. březnu 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 13. březnu 2009. 

Předseda AKČR Michal Hašek přítomné informoval o plánovaném setkání s prof. Janem 

Švejnarem v předvečer příštího zasedání Rady AKČR v rámci veletrhu Urbis Invest v Brně.  

Kancelář AKČR byla pověřena zařadit na program příštích zasedání Rady AKČR tyto žádosti o 

vystoupení: vicepremiéra pro evropské záležitosti RNDr. Alexandra Vondry, předsedy Českého 

olympijského výboru Ing. Milana Jiráska, předsedy SMO ČR Ing. Oldřicha Vlasáka, plk. Mgr. 

Vladislava Husáka, ředitele služby cizinecké policie, zástupců soukromoprávních televizí 

Prima, Nova, RTA, Astra. Členové Rady AKČR se shodli na záměru soustřeďovat i nadále 

žádosti organizací o vystoupení jejich zástupců na zasedání Rady AKČR  v Kanceláři AKČR. 

Usnesení Rady AKČR č. 42 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

žádosti organizací o vystoupení jejich zástupců na zasedání Rady AKČR, které 

Kancelář AKČR eviduje k 13. březnu 2009, 

 

II. pověřuje 

            ředitele Kanceláře AKČR 

a) průběžně zařadit tato vystoupení na program příštích zasedání Rady AKČR, 

 

b) pozvat jménem předsedy AKČR na příští zasedání Rady AKČR, které se 

uskuteční dne 24. dubna 2009 v Brně, ministra financí Ing. Miloslava Kalouska. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 
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B. Projednávání materiálů 

 

1. Zápis z minulého 2. zasedání Rady Asociace krajů ČR konaného dne 16. ledna 2009 v 

Brně - úkoly vyplývající z tohoto zápisu  

Zápis z 2. zasedání členové Rady AKČR byl jednomyslně schválen. 

 

 

2. Rozhodnutí předsedy AKČR podle usnesení Rady AKČR 25/2005 v období od 11. ledna 

2009 do 8. března 2009 

V rámci tohoto bodu členové Rady AKČR diskutovali o problému s nominací delegace AKČR 

do Výboru regionů (rozhodnutí předsedy AKČR – dopis č.j.: 45/2009 z 4.2.2009). Rada AKČR 

pověřila k dořešení problematiky hejtmany Haška, Martínka a Mišáka. Kancelář AKČR byla 

pověřena ověřit trvání funkčního období Výboru regionů, tj. zda nominace zástupců AKČR 

schválená vládou dne 26.1.2009 bude v případě jmenování Radou EU platit po následující 4 

roky či zda na podzim 2009 bude návrh  delegace členů a náhradníků ve Výboru regionů nutné 

znovu projednávat. 

Usnesení Rady AKČR č. 43  ze dne  13. března 2009 

 Rada Asociace krajů České republiky 

 

 I.         souhlasí 

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

ve věci nominace zástupců AKČR do Výběrové komise pro projekty předložené 

v rámci 1. výzvy Integrovaného operačního programu v oblasti 3.2. Služby v oblasti 

veřejného zdraví - dopis předsedy AKČR ze dne 9. ledna 2009, č.j.: 3/2009, 

II.        souhlasí 

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

ve věci nominace zástupců AKČR pro hodnocení návrhů žádostí o grant z  Fondu 

technické asistence FM EHP/Norsko (2. výzva) - dopis ředitele Kanceláře AKČR ze 

dne 20. ledna 2009, č.j.: 9/2009, 

     III.       souhlasí 

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

ve věci reakce na dopis o.s. Občané za svá práva - dopis předsedy AKČR ze dne 23. 

ledna 2009, č.j.: 11/2009, 

     IV.       souhlasí 

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

ve věci spolupráce se Sdružením nájemníků ČR - dopis předsedy AKČR ze dne 23. 

ledna 2009, č.j.: 17/2009, 

      V.         souhlasí 

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

ve věci nabídky týkající se realizace Strategie pro inovaci a dobré vládnutí na místní 

úrovni přijaté Výborem ministrů Rady Evropy - dopis předsedy AKČR ze dne 5. 

února 2009, č.j.: 19/2009, 
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VI.       souhlasí 

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

ve věci jmenování člena Komise Rady AKČR pro zdravotnictví za Královéhradecký 

kraj - dopis předsedy AKČR ze dne 28. ledna 2009, č.j.: 37/2009, 

     VII.      souhlasí 

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

ve věci rezignace Ing. Pavla Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého kraje 

v souvislosti s návrhem nové delegace AKČR do Výboru regionů - dopis předsedy 

AKČR ze dne 4. února 2009, č.j.: 44/2009, 

     VIII.    souhlasí 

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

ve věci rezignace Ondřeje Benešíka, B.B.S.,, zastupitele Zlínského kraje 

v souvislosti s návrhem nové delegace AKČR do Výboru regionů - dopis předsedy 

AKČR ze dne 4. února 2009, č.j.: 45/2009, 

     IX.        souhlasí 

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

ve věci udělení záštity AKČR 6. ročníku mezinárodního kongresu ITS Prague 09, 

který se uskuteční ve dnech 30. března a 1. dubna 2009 v Kongresovém centru 

v Praze- dopis předsedy AKČR ze dne 18. února 2009, č.j.: 55/2009, 

     X.         souhlasí 

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

ve věci nominace zástupce AKČR do komisí Ministerstva kultury pro dotační 

programy z oblasti památkové péče - dopis předsedy AKČR ze dne 20. února 2009, 

č.j.: 58/2009. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Aktuální informace ke konferenci ISSS/LORIS/V4DIS 2009, která se koná ve dnech 6.-

7. dubna 2009 v Hradci Králové 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 44 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. bere na vědomí 

aktuální informace ke konferenci ISSS/LORIS/V4DIS 2009, která se koná ve dnech 

6.-7. dubna 2009 v Hradci Králové, 

 

II. pověřuje 

a) Mgr. Michala Haška, předsedu AKČR a hejtmana Jihomoravského kraje, 

vystoupením na slavnostním zahájení konference a přednesením uvítací zdravice, 

 

b) MUDr. Jiřího Běhounka, místopředsedu AKČR a hejtmana Vysočiny, 
vystoupením v bloku eHealth, 
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c) Mgr. Michala Haška, předsedu AKČR a hejtmana Jihomoravského kraje, a 

Mgr. Radko Martínka, 1. místopředsedu AKČR a hejtmana Pardubického 

kraje,  

vystoupením v diskusním bloku týkajícím se registrů,  

 

d) jednoho ze zúčastněných hejtmanů (Mgr. Michal Hašek, Mgr. Radko 

Martínek, Bc. Lubomír Franc, MUDr. Jiří Běhounek, Mgr. Jiří Zimola – dle 

jejich dohody) 

předáním cen vítězům soutěže Biblioweb 2009. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

4. Aktuální informace k veletrhu Urbis Invest 2009, který se koná ve dnech 21.-25.4.2009 

v Brně 

Michal Hašek informoval přítomné, že se v průběhu následujícího týdne sejde na společném 

jednání s Vladimírem Bajanem, předsedou SK-8 a předsedou Bratislavského samosprávného 

kraje. Obsahem tohoto jednání bude i plánované společné setkání členů Rady AKČR a SK-8 

v rámci veletrhu Urbis Invest, výsledky tohoto jednání dá předseda AKČR prostřednictvím 

Kanceláře AKČR hejtmanům na vědomí. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, se 

z účasti na programu veletrhu Urbis Invest omluvil z důvodu konání zasedání ministrů pro 

místní rozvoj v Karlovarském kraji. 

Usnesení Rady AKČR č. 45  ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

aktuální informace k veletrhu Urbis Invest 2009, který se koná ve dnech 21.-

25.4.2009 v Brně. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR – Grémia ředitelů krajských úřadů konaného 

dne 23. ledna 2009 v Hustopečích v Jihomoravském kraji 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 46  ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR – Grémia ředitelů krajských úřadů konaného 

dne 23. ledna 2009 v Hustopečích v Jihomoravském kraji, 

 

II.        jmenuje 

Ing. Jiřího Crhu, ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

předsedou Komise Rady AKČR – Grémia ředitelů krajských úřadů. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 
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6. Zápis ze zasedání odborné pracovní skupiny AKČR pro evropské fondy konaného ve 

dnech 19.-20. ledna 2009 v Mostech u Jablunkova a  dne 24.února 2009 v Praze 

Projednáno bez připomínek.  

Usnesení Rady AKČR č. 47  ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.          bere na vědomí 

zápisy ze zasedání Odborné pracovní skupiny pro evropské fondy konaného ve  

dnech 19.-20. ledna 2009 v Jablunkově a dne 24. února 2009 v Praze. 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti konaného ve  dnech 10.-

11. února 2009 v Karlových Varech  

Členové Rady AKČR se opětovně shodli na naléhavé potřebě řešit otázku krácení dotací na 

sociální služby. Shodli se na záměru znovu v této záležitosti vyzvat premiéra Mirka Topolánka a 

ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, kteří doposud na dopisy předsedy AKČR zaslané 

po minulém zasedání Rady AKČR  neodpověděli, k neprodlenému jednání.  

Usnesení Rady AKČR č. 48  ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

                  zápis z 1. zasedání Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti konaného ve dnech 

10.-11. února 2009 v Karlových Varech, 

 

II.        žádá 

odpovědné instituce a orgány (premiéra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a Výbor pro zdravotnictví a 

sociální politiku Senátu, Parlament ČR) 

o navýšení finančních prostředků k financování sociálních služeb pro rok 2009, 

alespoň na úroveň roku 2008, tj. 7,2 mld. Kč, 

 

III.      pověřuje 

pracovní skupinu AKČR (Michal Hašek, Radko Martínek, Jana Vaňhová, 

David Rath) a předsedu Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti 

dalším jednáním v této věci se všemi odpovědnými subjekty, 

 

     IV.       opakovaně vyzývá 

 premiéra Ing. Mirka Topolánka a místopředsedu vlády a ministra práce a 

sociálních věcí RNDr. Petra Nečase 

 k neprodlenému řešení této záležitosti.  

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 
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8. Žádost ministra zemědělství Petra Gandaloviče o vystoupení na zasedání Rady AKČR 

ve věci „Celostátní síť pro venkov“ a nominace zástupce AKČR do Koordinačního 

výboru Sítě  

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 49 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

Žádost ministra zemědělství Petra Gandaloviče o vystoupení zástupců ministerstva 

na zasedání AKČR ve věci „Celostátní síť pro venkov“ a nominaci zástupce AKČR 

do Koordinačního výboru Sítě (dále jen „Žádost“), 

 

II.        předává 

Žádost Komisi Rady AKČR pro životní prostředí a zemědělství k posouzení s tím,  

aby pozvala na své nejbližší zasedání zástupce ministerstva zemědělství, kteří by na 

jejím jednání prezentovali Síť a její aktivity, 

 

III. jmenuje 

            Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje 

            zástupcem Asociace krajů ČR v Koordinačním výboru Sítě. 

          

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

9. Návrh dalšího rozvoje Kanceláře AKČR v období 2009 – 2012 

Jiří Mašek, ředitel Kanceláře AKČR, informoval přítomné členy Rady AKČR o návrhu dalšího 

rozvoje Kanceláře AKČR pro období 2009-2012, který zpracoval na základě jednání 

s předsedou AKČR Michalem Haškem. 

Usnesení Rady AKČR č. 50  ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

návrh dalšího rozvoje Kanceláře AKČR pro období 2009 – 2012, 

 

II.        souhlasí  

s navýšením počtu zaměstnanců v Kanceláři o jedno pracovní místo, tedy 

s nárůstem počtu osob v Kanceláři z pěti na šest zaměstnanců, 

  

III.      ukládá  

řediteli Kanceláře  

a) zpracovat vizi rozvoje Kanceláře pro období let 2009 až 2012 s návrhem 

opatření, která by navrženou vizi realizovala, 

Termín: 26.6.2009 

b) zajistit veškeré pracovně právní náležitosti se vznikem nového pracovního místa 

na základě rozhodnutí Rady AKČR v bodě II. tohoto usnesení. 

Termín: březen 2009 
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Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

10. Obměna delegace zástupců AKČR v Kongresu místních a regionálních orgánů Rady 

Evropy (CLRAE), Obměna zástupců AKČR ve správních a dozorčích radách, Aktuální 

žádosti o nominace zástupců AKČR do externích orgánů  

Původně 3 samostatné tisky byly na návrh předsedy AKČR spojeny do jednoho bodu 

k projednání. Členové Rady AKČR souhlasili, aby se nominace do CLRAE, správních a 

dozorčích rad i do dalších orgánů a organizací na základě aktuálních žádostí o nominaci 

zástupců AKČR řešily průběžně rozhodnutím předsedy AKČR po projednání s  gesčně 

příslušnými hejtmany a předsedy příslušných komisí.  

Usnesení Rady AKČR č. 51 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         odvolává 

dosavadní zástupce AKČR v externích orgánech  uvedených v tiscích Obměna 

delegace zástupců AKČR v Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy 

(CLRAE), Obměna zástupců AKČR ve správních a dozorčích radách, Aktuální 

žádosti o nominace zástupců AKČR do externích orgánů, a to na základě ztráty 

jejich mandátu po volbách do krajských zastupitelstev 2008, 

 

 II.      pověřuje 

                 předsedu AKČR 

po dohodě s gesčně příslušnými členy Rady AKČR a předsedy příslušných komisí 

Rady AKČR jmenovat nové zástupce AKČR do těchto orgánů. 

                                                                                              Termín: průběžně 

  

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

11. Zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví konaného dne 27. února 

2009 v Jihlavě 

Jiří Běhounek jako předseda Komise Rady AKČR pro zdravotnictví  informoval přítomné o 

průběhu a závěrech ustavujícího zasedání komise. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 52 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.        bere na vědomí 

zápis ze zasedání Komise Rady AKČR pro zdravotnictví konaného dne 27. února 

2009 v Jihlavě. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 
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12. Stanovisko AKČR k dosavadnímu financování zdravotní péče v lůžkových 

zdravotnických zařízeních z veřejného zdravotního pojištění formou úhradových 

vyhlášek 

Hejtmani se shodli na záměru jednat společně se všemi zdravotními pojišťovnami a vytvořit 

k tomu pracovní skupinu. 

Usnesení Rady AKČR č. 53  ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.        konstatuje, 

po rekapitulaci a zhodnocení dosavadního vývoje systému financování zdravotní 

péče z veřejného zdravotního pojištění, že situace ve financování regionálních 

lůžkových zdravotnických zařízení v ČR je nadále neúnosná,              

 

II. vyzývá 

odpovědné instituce (Ministerstvo zdravotnictví ČR a nejvyšší orgány zdravotních 

pojišťoven) k urychlenému řešení situace, a to prostřednictvím nově vytvořené 

pracovní skupiny složené ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, krajů ČR a 

VZP ČR. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

13. Usnesení, která přijala Komise Rady AKČR pro školství a sport  na svém 1. zasedání 

dne 5. března 2009 v Harrachově 

Členové Rady AKČR pověřili jednáním s ministrem školství Josefa Novotného, hejtmana 

Karlovarského kraje. 

Usnesení Rady AKČR č. 54 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.      bere na vědomí 

usnesení, která přijala Komise Rady AKČR pro školství a sport  na svém 1. zasedání 

dne 5. března 2009 v Harrachově, 

 

        II.      žádá  

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, aby  

A. v případě „Individuálních projektů ostatních Operačního programu Vzdělávání 

 pro konkurenceschopnost“ 

a) před vyhlášením 2. výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních 

zpracovalo analýzu předložených a podpořených individuálních projektů 

ostatních v rámci 1. výzvy, zejména z hlediska tematického zaměření a 

územního dopadu, a zdůvodnění, proč projekty nebyly podpořeny, a těch, které 

nebyly přijaty, 

b) představilo návrh alokace prostředků určených pro 2. výzvu k předkládání    

individuálních projektů ostatních v rámci prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, 

c) předložilo návrh a vymezení podporovaných aktivit v rámci 2. výzvy k 

předkládání individuálních projektů ostatních v rámci prioritní osy 1 – Počáteční 
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vzdělávání, 

d) byly do podporovaných aktivit pro 2. výzvu k předkládání individuálních 

projektů ostatních zahrnuty uvedené aktivity: 

da) v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání: 

 Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na 

trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem 

spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů),  

 Rozvoj kariérového poradenství na školách, včetně vyhledávání žáků 

ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému 

vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům 

zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty, 

db) v oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami: 

 Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně 

pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, se zaměřením na rozvoj systému pedagogicko-

psychologického poradenství, 

 Prevence sociálně-patologických jevů (záškoláctví, kriminalita, násilí, 

užívání návykových látek, HIV/AIDS…) prostřednictvím programů, které 

směřují k rozvoji osobnosti dítěte a žáka přes zvyšování klíčových 

kompetencí a vedou ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině, 

dc) v oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení: 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně 

realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s 

důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání 

ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších 

moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým 

zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání, se zaměřením na vzdělávání 

v oblasti inovování kurikula odborného vzdělávání ve spolupráci se 

sociálními partnery. 

 

  B. v případě „Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro 

   konkurenceschopnost“ 

a) s ohledem na výrazný převis požadavků přistoupilo k navýšení alokací 

globálních grantů, 

b) navrhlo změnu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ve smyslu odstranění odst. 5 § 32a Spolupráce škol 

a školských zařízení, 

c) nadále dodržovalo princip spolufinancování projektů v rámci Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ze státního rozpočtu bez 

finanční spoluúčasti zřizovatelů škol a školských zařízení. 
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            C. v případě „Hodnotícího modulu Centrální databáze hodnotitelů“ 

a)   Hodnotící modul Centrální databáze hodnotitelů byl ponechán pro hodnocení 

individuálních projektů a krajům bylo ponecháno na zvážení, zda chtějí 

uvedený modul využívat či zda využijí vlastní systém hodnocení grantových 

projektů, 

b)  Hodnotící modul Centrální databáze hodnotitelů nebyl spuštěn, dokud nedojde 

k jeho úpravám na základě připomínek, zlepšení provázanosti s ostatními 

systémy a důkladném odzkoušení takto upravené verze, 

 

III. pověřuje  

Komisi Rady AKČR pro školství a sport ve spolupráci s PaedDr. Josefem 

Novotným, hejtmanem Karlovarského kraje a odborným gestorem  za AKČR 

za oblast školství, aby  

projednali požadavky  Asociace krajů uvedené v bodě II.  tohoto usnesení s  

ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a o jeho výsledku informovali Radu 

AKČR. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

14. Usnesení, která přijala Komise Rady AKČR pro financování krajů na svém 

1. zasedání dne 6. března 2009 ve Zlíně 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 55 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.       bere na vědomí 

usnesení, která přijala Komise Rady AKČR pro financování krajů na svém 1. 

zasedání dne 6. března 2009 ve Zlíně, 

 

II.     pověřuje  

předsedu komise Ing. Jaroslav Drozda a její 2 místopředsedy – JUDr. Petra 

Hulinského, Ph.D. a JUDr. Martina Netolického v součinnosti s gestory za tuto 

problematiku v Radě AKČR hejtmany Radko Martínkem a Stanislavem 

Eichlerem a s předsedou AKČR Michalem Haškem 

jednáním o přesunu dotačních titulů a řešení zvýšení rozpočtového určení daní 

s ministerstvem financí, Rozpočtovým výborem PSP ČR a ministerstvem školství. 

                                                                            

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

15. Různé: 

a)Žádost hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové o odvolání Pavla Koudy z funkce 

předsedy Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti  

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 56 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.          bere na vědomí 

                  dopis hejtmanky Ústeckého kraje  Jany Vaňhové č.j. 43/2009 ze dne 26.2.2009, 

 

II. odvolává 

Ing. Pavla Koudu, 1. náměstka hejtmanky Ústeckého kraje 

 z funkce předsedy Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské 

záležitosti z důvodu jeho pracovní vytíženosti, 

 

     III.        jmenuje  

RNDr. Víta Příkaského, náměstka hejtmana Libereckého kraje 

předsedou Komise Rady AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

b) Mezinárodní veletrh kolejové techniky Czech Raildays ve dnech 16.-18.6. 2009 

v Ostravě 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 57 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

informaci o veletrhu kolejové techniky Czech Raildays, který se uskuteční ve dnech 

16.-18.6.2009 v Ostravě a žádost o aktivní zapojení AKČR do tohoto veletrhu, 

 

II.        předává  

tuto informaci Komisi Rady AKČR pro dopravu, 

 

     III.        pověřuje 

Ing. Jaroslava Palase, hejtmana Moravskoslezského kraje, (příp. i některého 

z členů Komise Rady AKČR pro dopravu) 

vystoupením na veletrhu kolejové techniky Czech Raildays v rámci moderované 

diskuse. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

c) Žádost o udělení záštity AKČR konferenci URBANUS 2009, která se uskuteční ve 

dnech 10.-11. listopadu 2009 v Praze 

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 58 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.          bere na vědomí 

dopis Ing. Josefa Mráze, generálního sekretáře konference, předsedovi AKČR 

Mgr. Michalu Haškovi se žádostí o udělení záštity AKČR konferenci URBANUS 

2009, která se uskuteční ve dnech 10.-11. listopadu 2009 v Praze,  

 

II.        souhlasí 

s udělením záštity Asociace krajů ČR této konferenci, 

 

III.       souhlasí 

            se spolupořadatelstvím konference a pověřuje Mgr. Radko Martínka, 1. 

místopředsedu AKČR a hejtmana Pardubického kraje, funkcí člena přípravného 

výboru a vystoupením na této konferenci. 

       

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

d) Žádost o udělení záštity AKČR soutěži „Ceny Kudy z nudy 2009“ o nejatraktivnější 

turistické nabídky v ČR a o účast zástupce AKČR do odborné poroty soutěže 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 59 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

žádost Ing. Rostislava Vondrušky, ředitele České centrály cestovního ruchu o 

poskytnutí záštity AKČR o udělení záštity AKČR soutěži „Ceny Kudy z nudy 

2009“ o nejatraktivnější turistické nabídky v ČR a nominování člena pro odbornou 

porotu soutěže, 

 

II.        souhlasí 

s udělením záštity AKČR soutěži „Ceny Kudy z nudy 2009“, 

 

III.       pověřuje  

PaedDr. Josefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje 

členstvím v odborné porotě soutěže. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

e) Žádost o udělení záštity AKČR publikačnímu projektu „Život pro planetu Zemi - 365 

podnětů pro každodenní ekologický život“ 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 60 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 
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I.         bere na vědomí 

žádost Nakladatelství Práh o poskytnutí záštity AKČR publikačnímu projektu Život 

pro planetu Zemi - 365 podnětů pro každodenní ekologický život, 

 

II.        ponechává  

rozhodnutí o podpoře tohoto projektu včetně udělení záštity na zvážení jednotlivých 

krajů. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

f) Nabídka Ivanovské oblasti Ruské federace na spolupráci s regionem v ČR 

Členové Rady AKČR vzali na vědomí nabídku Ivanovské oblasti Ruské federace. Radko 

Martínek informoval přítomné, že Pardubický kraj na nabídku odpověděl kladně a plánuje další 

jednání hejtmana s velvyslancem. Kancelář AKČR v této souvislosti požádala o zpětné 

informování, jak kraje případně budou nabídku velvyslanectví reflektovat, aby mohla připravit 

souhrnnou odpověď za AKČR. Členové Rady AKČR také pověřili Kancelář AKČR zpracováním 

informativního přehledu partnerství jednotlivých krajů. Součástí přehledu bude i informace, 

jakým způsobem řeší jednotlivé kraje svá zastoupení u Evropské unie.  

Usnesení Rady AKČR č. 61 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

informaci o nabídce Ivanovské oblasti obsažené v dopisu Velvyslanectví ČR 

v Moskvě č.j. 2112/2009 ze dne 22.1.2009, 

 

II.        předává  

tuto informaci jednotlivým krajům s tím, že ponechává na jejich zvážení případné 

využití či nevyužití nabídky, 

 

III.       žádá 

a)  členy AKČR, 

aby své rozhodnutí v této věci sdělili Kanceláři AKČR, aby mohla být zaslána 

odpověď za AKČR Velvyslanectví ČR v Moskvě,  

 

b) Kancelář AKČR 

o zpracování informativního přehledu partnerství jednotlivých krajů v zahraničí, 

včetně informace, jakým způsobem řeší jednotlivé kraje svá zastoupení u Evropské 

unie. 

                                                                             Termín: příští zasedání Rady AKČR 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

g) Připomínky k materiálu „ Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR – Návrh cílů 

a Analýza podkladových dokumentů.“ 

Projednáno bez připomínek. 
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Usnesení Rady AKČR č. 62  ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.         bere na vědomí 

 připomínky k materiálu „Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR – Návrh 

cílů a   Analýza podkladových dokumentů“ zpracované Jihočeskou universitou  

včetně podkladových materiálů vypracovaných   Radou vlády pro udržitelný  

           rozvoj, 

 

II.       jmenuje 

           Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana Jihočeského kraje 

                 zástupcem AKČR v Radě vlády pro udržitelný rozvoj, 

 

III.      pověřuje 

zástupce AKČR v Radě vlády pro udržitelný rozvoj, aby sledoval záležitost dalšího 

připomínkování materiálu Strategie udržitelného rozvoje připravovaného Radou 

vlády pro udržitelný rozvoj. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

h) Jmenování členů komisí Rady AKČR za Středočeský kraj 

Projednáno bez připomínek. 

Usnesení Rady AKČR č. 63 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I. jmenuje 

a) Ing. Zdeňka Štětinu, zástupce ředitele KÚ, členem Komise Rady AKČR pro 

veřejnou správu, 

b) Ing. Marcela Hraběte, náměstka hejtmana, členem Komise Rady AKČR pro 

financování krajů, 

c) PaedDr. Milana Němce, člena rady, členem Komise Rady AKČR pro školství 

a sport 

d) MVDr. Václava Beneše, člena rady, členem Komise Rady AKČR pro kulturu 

a památkovou péči 

e) PhDr. Marcela Chládka, MBA, náměstka hejtmana, členem Komise Rady 

AKČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti 

f) Ing. Miloše Peteru, náměstka hejtmana, členem Komise Rady AKČR pro 

životní prostředí a zemědělství 

g) Prof. MUDr. Zdeňka Seidla, CSc., náměstka hejtmana, členem Komise Rady 

AKČR pro zdravotnictví 

h) Mgr. Zuzanu Stocklovou, členkou Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti 

i) Robina Povšíka, náměstka hejtmana, členem Komise Rady AKČR pro 

dopravu 

j) MVDr. Václava Beneše, člena rady, členem Komise Rady AKČR pro cestovní 

ruch 

k) Bc. Berill Maschekovou, tiskovou mluvčí, členkou Komise Rady AKČR pro 

vztahy s veřejností 
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l) Mgr. Roberta Georgieva, vedoucího odboru legislativního a právního KÚ, 
členem odborné pracovní skupiny AKČR pro legislativu. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

i) Problematika eliminace rizika nesplnění nastavených monitorovacích indikátorů ze 

strany příjemců finanční podpory EU poskytnuté v rámci grantových schémat SROP 

podnikatelským subjektům  

1. místopředseda AKČR a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek navrhl v této věci 

oslovit současně ředitelku Odboru řízení operačních programů MMR Ing. Kafkovou. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 64 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.        bere na vědomí 

informaci obsaženou  v předloženém materiálu, 

 

II. žádá  

ministra pro místní rozvoj o koncepční řešení  a eliminaci rizik vyplývajících z 

nedodržení monitorovacích indikátorů u podpořených projektů. SROP, 

                 a  

doporučuje, 

aby MMR iniciovalo  jednání s Evropskou komisí ve věci odpovídající modifikace 

podmínek udržitelnosti projektů v návaznosti na současnou ekonomickou situaci, 

 

III. pověřuje  

           předsedu AKČR 

                 zaslat ministru pro místní rozvoj oficiální dopis s žádostí o řešení problematiky  

udržitelnosti projektů SROP. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

j) Problematika privatizace n.p. Budějovický Budvar  

Usnesení k tomuto bodu bylo přijato na návrh předsedy AKČR Michala Haška. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 65 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.        vyjadřuje 

           znepokojení nad záměrem privatizace n.p. Budějovický Budvar. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

k) Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008 

 



 
 

 
Zápis z 3. zasedání Rady Asociace krajů ČR   Telč, dne 13. března 2009  

 
17/19 

Usnesení k tomuto bodu bylo přijato na návrh předsedy AKČR Michala Haška. 

 

Usnesení Rady AKČR č. 66 ze dne  13. března 2009 

Rada Asociace krajů České republiky 

I.        žádá 

          vládu ČR, 

aby neprodleně projednala Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008 

s tím, aby nepodpořila návrhy Ministerstva životního prostředí ČR na jeho úpravu. 

 

Hlasování: z 12 přítomných členů Rady – pro hlasovalo 12. Usnesení bylo přijato. 

 

 

C. Vystoupení hostů  

MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra 

Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, 

legislativu a archívnictví 

První bod jednání s vedením Ministerstva vnitra se týkal problematiky regulačních poplatků ve 

zdravotnictví a kontroly zákonnosti postupu krajů při jejich proplácení. Ministerstvo vnitra 

kontrolu krajů provádí na základě usnesení vlády a dle ustanovení zákona o krajích,  podle 

něhož dozor nad výkonem samostatné působnosti krajů provádí Ministerstvo vnitra. 

Ministerstvo vnitra se v této věci již obrátilo na jednotlivé kraje s žádostí o předložení 

podkladů. Rovněž si vyžádalo stanoviska od některých dalších ministerstev. Ministr vnitra Ivan 

Langer uvedl, že v případě zjištění nedostatků Ministerstvo vnitra kraje vyzve k jejich 

odstranění. Požádal zástupce krajů o věcné a klidné řešení této záležitosti s tím, že ke krajům 

bude přistupováno jednotlivě. Podle členů Rady AKČR se v případě kompenzace poplatků 

nejedná o porušení zákona a vyjádřili přesvědčení, že kraje v testu zákonnosti obstojí.  

Druhým tématem jednání byla problematika integrovaného záchranného systému. Podle 

informací Ministerstva vnitra se počítá s novelou zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému v roce 2010. Další diskuse se týkala budování integrovaných operačních 

středisek, ve kterých by byl integrován příjem všech tísňových volání a kde by současně bylo 

vytvořeno jedno operátorské středisko společné pro všechny složky integrovaného záchranného 

systému. V souvislosti s tématem IZS ministr vnitra upřesnil časový harmonogram zřizování 

nových krajských policejních ředitelství v jednotlivých krajích.  

Posledním bodem jednání bylo téma eGovernmentu a elektronizace veřejné správy. Téma 

otevřel náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček, který poděkoval krajům za nominaci zástupců 

krajů pro implementaci eGovernmentu. Dále informoval o strategii a organizaci implementace 

eGovernmentu v území. Zejména se jedná o realizaci eGon center v krajích a v obcích 

s rozšířenou působností a zabezpečení financování projektu elektronizace veřejné správy z 

fondů EU prostřednictvím IOPu a OP LZZ v etapách dle jednotlivých výzev. Další diskuse se 

týkala rovněž  systému datových schránek, jehož testování začne 1.5.2009 a potrvá 2 měsíce.  

Předseda AKČR Michal Hašek za tyto informace poděkoval s tím, že Asociace krajů má zájem 

o další spolupráci s Ministerstvem vnitra v této oblasti např. i formou uzavření memoranda. 
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PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu 

Ing. Pavel Hanuš, vedoucí projektu digitalizace České televize 

Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu 

Projednávaným tématem se zástupci obou veřejnoprávních médií a předsedou Rady ČTU byl   

Technický plán přechodu na zemské digitální vysílání, činnost veřejnoprávních médií v rámci 

tohoto procesu a jeho dopad do regionů ČR. Předseda Rady ČTU Pavel Dvořák informoval o 

průběhu přechodu na digitální televizní vysílání v ČR a požádal Asociaci krajů o určení 

jakéhosi gestora AKČR pro tuto problematiku a ke komunikaci s ČTU a Národní koordinační 

skupinou. Předseda Rady ČTU také nabídl řešení případných potíží s pokrytím mobilních sítí 

v jednotlivých  regionech.  

Pavel Hanuš, vedoucí projektu digitalizace v ČT představil proces přechodu České televize na 

digitální vysílání. Uvedl, že posilování regionálního vysílání je jedním z hlavních úkolů České 

televize, v této souvislosti zmínil pilotní projekt regionálního vysílání z Jižní Moravy. Pavel 

Hanuš vyzval hejtmany krajů ke spolupráci, např. i ve formě memoranda. 

Václav Kasík, generální ředitel ČRo uvedl, že technický plán přechodu na digitální vysílání se 

týká televizního vysílání, nikoli rozhlasového. ČRo však podle jeho slov bude napomáhat 

s informační kampaní o postupu přechodu na digitální vysílání. ČRo je rovněž připraven  na 

spolupráci s kraji. 

 

Ing. arch. Daniela Filipiová, ministryně zdravotnictví 

Bc. Marek Šnajdr, 1. náměstek ministra zdravotnictví 

I s ministryní zdravotnictví Danielou Filipiovou byla prvním bodem jednání problematika 

regulačních poplatků ve zdravotnictví. Ministryně zdravotnictví seznámila členy Rady AKČR se 

závěry Ministerstva zdravotnictví k fungování regulačních poplatků, které popsala jako úspory 

finančních prostředků ve zdravotnictví  a zlepšení dostupnosti zdravotní péče o těžce nemocné. 

Pokud jde o hrazení regulačních poplatků kraji, ministryně zdravotnictví s ním nesouhlasí – 

jedná se podle ní o obcházení zákona, tudíž jeho porušování. S tím nesouhlasili jednotliví 

hejtmani, podle nichž k vybírání poplatků dochází, kraje tyto výdaje pouze kompenzují 

občanům, kteří o to požádají. Regulační poplatky, podle členů Rady AKČR, naopak dostupnost 

zdravotní péče zhoršují a žádají proto o jejich plošné zrušení, které je součástí zákonodárné 

iniciativy Moravskoslezského kraje. Ministryně zdravotnictví požádala o stop stav při 

kompenzaci poplatků, jako podmínku k dalšímu jednání o poplatcích a příp. kompromisu při  

jejich rušení. To členové Rady AKČR odmítli s tím, že není jasné, jak si tento kompromis 

Ministerstvo zdravotnictví představuje. Diskutující se shodli alespoň na tezi, že téma poplatků 

je zástupné a že jsou jiná zásadní témata ve zdravotnictví, které je třeba řešit (koncepce 

zdravotnictví, vzdělávání zdravotnického personálu, financování zdravotnictví…). 

Pokud jde o problematiku traumacenter a onkocenter, ministryně zdravotnictví uvedla, že 

záměrem Ministerstva zdravotnictví je koncentrace nejšpičkovější technologie a personálu, 

přičemž rozhodující pro zařazení do seznamu center jsou výsledky auditů a vyjádření 

odborných komisí. Dotčení hejtmani kritizovali, že neměli možnost se k závěrům auditů ještě 

před jejich zveřejněním vyjádřit.  Ministryně zdravotnictví se dále vyjádřila tak, že síť těchto 

center stanovená na základě věstníku Ministerstva zdravotnictví není dogmatem a zdravotnická 

zařízení, která o statut centra  přišla, mohou požádat o jeho navrácení. Rozhodovat podle ní 

bude to, zda zdravotnická zařízení budou splňovat stanovené podmínky.  
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Dalším projednávaným bodem byla problematika přechodu zdravotnických zařízení na 

neziskovou formu podle zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. 

Zástupci Ministerstva zdravotnictví vyjádřili připravenost na příjem žádostí o zápis do registru 

veřejných neziskových zdravotnických zařízení. Zástupce Středočeského kraje informoval, že 

v pátek byl tento bod na programu jednání zastupitelstva Středočeského kraje. 

 

K tématu návrhů zákonů předložených Ministerstvem zdravotnictví do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr podotkl, že se jedná o návrhy, 

které posilují postavení krajů. Hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová vznesla 

připomínky vůči návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě – nesouhlasí s ustanovením, 

podle něhož by letadla pro zdravotnickou záchrannou službu mohli zajišťovat 

pouze provozovatelé letadel s licencí k provozování obchodní letecké dopravy. 

 

Hejtmani se s ministryní zdravotnictví dohodli, že budou jednat o spolupráci zdravotnických 

zařízení státu a krajů a vzájemně komunikovat a informovat se. Na úrovni hejtmanů bude 

vytvořena pracovní skupina AKČR k řešení koncepčních a společných věcí ve zdravotnictví. 

 

 

D. Závěr 

Předseda AKČR poděkoval všem zúčastněným a ukončil 3. zasedání Rady AKČR s tím, že příští 

zasedání se uskuteční ve dnech 23. a 24. dubna 2009 v Brně v rámci veletrhu Urbis Invest.  

 

 

 

Mgr. Michal Hašek, v.r.  

                     předseda Asociace krajů ČR 
Zapsali:  

JUDr. Karel Koláček 

Mgr. Markéta Vagenknechtová     

V Telči, dne 13. března 2009    

 


